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WPROWADZENIE 
 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. 

Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia  

31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 

u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W odniesieniu do raportu za rok 2019 r. Rada Powiatu Jarocińskiego nie skorzystała z powyższego 

uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie. 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU  

 

Powiat Jarociński położony jest na 

południu środkowej części Województwa 

Wielkopolskiego. Od północy graniczy 

z powiatem średzkim, na północnym – 

wschodzie z wrzesińskim, na wschodzie 

i południowym wchodzie z pleszewskim, 

na południu z krotoszyńskim, a na 

zachodzie ze śremskimi gostyńskim. 

Podstawowe jednostki administracyjne 

wchodzące w skład powiatu to: miasta – 

Jarocin, Jaraczewo i Żerków oraz gminy: 

Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków.  

 

 

Powiat Jarociński to jeden z 31 powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego.  

Powierzchnia powiatu wynosi 587,7 km2 . 71% powierzchni omawianego obszaru to grunty orne 

użytkowane rolniczo. Naturalne  warunki rozwoju roślinności stwarzają trwałe użytki zielone, tj. łąki 

i pastwiska zajmujące 7% powierzchni powiatu, a grunty zadrzewione zajmują łącznie 18,6% 

powierzchni ogólnej. Nieużytki i tereny inne stanowią na omawianym terytorium niespełna 1% 

powierzchni. 

Powiat zamieszkuje, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, 71.595 mieszkańców, 

odpowiednio 34.917 mężczyzn i 36.678 kobiet. W miastach zamieszkuje 29.688 mieszkańców 

odpowiednio 14.256 mężczyzn i 15.432 kobiet, a na wsiach 41.907 osób odpowiednio 20.661 

mężczyzn i 21.246 kobiet. 
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I. EDUKACJA PUBLICZNA 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  I SPECJALNE 

Powiat Jarociński w ramach zadań z zakresu edukacji publicznej prowadzi pięć szkół  

i placówek, które oprócz bieżącej działalności realizują liczne dodatkowe przedsięwzięcia, 

w tym projekty edukacyjne. Powiat w roku szkolnym 2018/2019 prowadził następujące szkoły 

i placówki: 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,  

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, 

 I Liceum Ogólnokształcące,  

 Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, 

 Zespół Szkół Specjalnych,   

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE  

ODDZIAŁY 

 

 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  (od 1 września 2019 roku Zespołu Szkól 

Ponadpodstawowych nr 1) w Jarocinie wchodziło: 

 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 

 24 oddziały technikum (technik informatyk, ekonomista, budownictwa, mechatronik, 

żywienia i usług gastronomicznych, cyfrowych procesów graficznych). 

 

Od września 2019 w związku ze zmianami związanymi z reformą oświaty nastąpił znaczny wzrost 

liczby uczniów. W skład ZSP nr 1 wchodziło: 

 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 

 29 oddziałów technikum (technik informatyk, ekonomista, budownictwa, mechatronik, 

żywienia i usług gastronomicznych, cyfrowych procesów graficznych) 
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ABSOLWENCI 2019 

 LO - 63 

 Technik cyfrowych procesów graficznych - 27 

 Technik informatyk - 30 

 Technik mechatronik - 21 

 Technik ekonomista - 50 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych - 21 

 

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI I REALIZOWANYMI PROJEKTAMI 

1. Współpraca z Academy Support Center przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie w ramach prowadzenia w ZSP1 w Jarocinie Akademii sieci CISCO  

Przedsięwzięcie realizowane jest od 01.02.2016. Jego celem jest podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów 

potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT, podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności w ramach projektowania, budowy, konfiguracji oraz zarządzania 

małymi i średnimi sieciami komputerowymi, uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozwoju 

i planowania przyszła kariery w branży IT przygotowanie  do uzyskania certyfikatów z branży 

IT (CCNA, CompTIA A+…). 

2. Porozumienie o sprawowaniu patronatu naukowego z Uniwersytetem Przyrodniczym 

w Poznaniu w zakresie przedmiotów gastronomicznych. Jest realizowane począwszy od 

12.09.2018 i planowany do czerwiec 2021.  Celem współpracy jest poszerzenie oferty 

edukacyjnej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ZSP nr 1 w Jarocinie, 

zainteresowanie tematyką żywienia i dietetyki, poszerzenie świadomości żywieniowej 

uczniów, zapoznanie z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

doradztwo zawodowe w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. Uzyskane rezultaty to m. in. 

zwiększonego zainteresowania tematyką żywienia i dietetyki uczniów ZSP nr 1 w Jarocinie,. 

Nastąpiło poszerzenie świadomości żywieniowej uczniów. Prowadzone było doradztwo 

zawodowe w zakresie wyboru ścieżki zawodowej. 

3. Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w zakresie organizacji w ZSP1 warsztatów dla 

uczniów. W ramach współpracy od września 2018 do grudnia 2019 odbyło się 8 spotkań, na 

których uczniowie uczyli się jak napisać dobre CV oraz kształcili wypowiedzi ustne w trakcie 

egzaminu lub rozmowy o pracę. Usłyszeli rady na opanowanie tremy w czasie wystąpień 

publicznych oraz dowiedzieli się jak zostać blogerem, vlogerem czy influencerem. Poruszono 

także rozmowy o cyberprzemocy, temacie, który jest bardzo ważny i może powodować 

poważne konsekwencje zarówno dla ofiary, jak i oprawcy. Materiał do warsztatów powstał we 

współpracy z psychologami i trenerami, dlatego ich tematyka była dostosowana do potrzeb  

i poziomu uczniów. Poruszane tematy zostały opracowane w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie zgłaszane w czasie wcześniejszych edycji warsztatów, przez uczniów szkół 

średnich. 

 

INFORMACJA O REMONTACH I INWESTYCJACH  

W 2019 r. ZSP 1 nie realizował inwestycji. W ramach środków własnych działania remontowe: 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

8
 

      

 w 4 salach lekcyjnych, uzupełniono tynki, odmalowano pomieszczenia oraz zacieki po awarii 

sieci wodociągowej, malowanie pokoju nauczycieli wychowania fizycznego z utworzeniem części 

sanitarnej (WC, natrysk, umywalka) – koszt 33.558,00 zł. 

 usunięcie awarii oświetlenia oraz zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach zaleceń 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej – 1.534,42 zł. 

 zabezpieczenie sufitu i montaż oświetlenia na poddaszu użytkowym szkoły – 15.300 zł. 

 w pomieszczeniu po dawnym archiwum, w którym można będzie prowadzić zajęcia w grupach 

do 15 osób. Modernizację tego pomieszczenia wykonali w większości uczniowie klas 

budowlanych pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

 malowanie gabinetu pedagoga, przy dużym nakładzie pracy i z inicjatywy pani pedagoga 

szkolnego oraz wykorzystaniu środków pozabudżetowych. 

W ramach działalności szkoły można wspomnieć o uroczystości wręczenia szkole nowego sztandaru 

Powstańców Wielkopolskich przez Prezydenta RP – październik 2019 r. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W JAROCINIE  

ODDZIAŁY 

  

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie wchodziło: 

 12 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 

 16 oddziałów technikum (technik usług fryzjerskich, elektryk, hotelarstwa, mechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, elektronik),  

 25 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (min. sprzedawca, kucharz, monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, 

operator obrabiarek skrawających, cukiernik, piekarz, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, elektryk, blacharz, ślusarz, wędliniarz, stolarz, lakiernik). 

   

ABSOLWENCI 2019 

Nazwa szkoły 
Typ szkoły Zawód Liczba 

absolwentów 

Zespól Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 

LO LO 79 

Technikum 

Technik mechanik 12 

Technik hotelarstwa 7 

Technik elektronik 9 

Technik usług fryzjerskich 19 

Technik pojazdów 

samochodowych 

21 

Technik elektryk 7 

BS  I 
Sprzedawca 25 

Kucharz 22 
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Operator obrabiarek 

skrawających 

11 

Piekarz 10 

Fryzjer 22 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

25 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
14 

Elektromechanik 3 

Elektryk 10 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

10 

Cukiernik 10 

Blacharz samochodowy 2 

Ślusarz 2 

Monter sieci i instalacji 

sanitarnych 

2 

Wędliniarz 2 

Stolarz 6 

Tapicer 2 

Mechanik operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

3 

Murarz-tynkarz 1 

Drukarz 2 

Lakiernik 3 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. „Z nożyczkami przez Europę” Data realizacji obejmowała okres: 02.10.2017-

01.10.2019 a kwota dofinansowania wyniosła 225.660,60 zł. Celem działania było 

podniesienie jakości kształcenia, szczególnie praktycznego, dostosowanie kształcenia 

zawodowego do wymogów europejskiego rynku pracy i europejskich systemów 

kształcenia, podniesienie interpersonalnych kwalifikacji pracowników  

w celu tworzenia i realizacji nowych projektów mobilności. W ramach rezultatów nastąpiło 

poznanie nowych, lepszych, bardziej efektownych, nowoczesnych metod pracy. 

Doświadczono  pracy z prawdziwymi stylistami miały miejsce ćwiczenia  

w doradzaniu fryzur, a także makijażu zgodnie z typem urody. uczniowie poznawali 

tradycję i kulturę Niemiec. Doświadczyli umiejętności planowania swojej przyszłości, 

uczenie się tolerancji i współdziałania z rówieśnikami w grupie. 

2. „Szkoła wolna od dopalaczy”. Projekt realizowany od 12 września 2018 do 12 marca 

2019  Kwota dofinansowania wyniosła 360,00 zł. Celem przedsięwzięcia, w którym 

wzięło udział 800 uczniów,  była profilaktyka uzależnień od narkotyków.  

3. „Sadzimy 1000 drzew na minutę”. Projekt był realizowany we współpracy z Lasami 

Państwowymi. Jego celem było zwiększenie powierzchni drzew w naszym kraju.  
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4. ”Noc Zawodowców”. Projekt realizowany pod patronatem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Kaliszu oraz Centrum Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Celem projektu 

jest promocja szkolnictwa zawodowego, a wzięło w nim udział 19 szkół podstawowych 

z terenu powiatu jarocińskiego.  

5. „Młodzież odkrywa swój region”. Projekt filmowy mający pokazać miejsca, gdzie przez 

dziesięciolecia z zgodzie żyli Polacy i Niemcy, wielkopolskie tradycje oraz wpływ środków 

unijnych na rozwój Wielkopolski.  

6. „Obudzić śpiących”. Udział uczniów w projekcie realizowanym prze Towarzystwo 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego, mającym na celu upamiętnić wybuch powstania 

wielkopolskiego.  

7. „Oddaj szpik z DKMS”. Udział uczniów w programie realizowanym przez Fundację 

DKMS mającym na celu rejestrację potencjalnych dawców krwi.  

8. „Oddaj krew z Dwójką”. Udział uczniów w projekcie realizowanym we współpracy z 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mającym na celu zbiórkę krwi.  

9. „Opatrunek na ratunek”, „Kup pan szczotkę”, „Zaczarowany ołówek”. Udział 

uczniów w programach realizowanych przez Fundację Pomocy Humanitarnej 

Redemptoris Missio, mające na celu zebranie i przekazanie mieszkańcom Afryki 

opatrunków, szczoteczek do zębów oraz przyborów szkolnych.  

10. Współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii. Udział uczniów technikum usług 

fryzjerskich w wykładach i warsztatach z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii.  

 

REMONTY  

 

Przeprowadzono remont pracowni samochodowej na kwotę 46.869,00zł.  

W wyniku remontu uzyskano kanał samochodowy oraz nową bramę wjazdową.  

 

 

LO NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE 

ODDZIAŁY 

LO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki od września roku szkolnego 2019/2020  posiada 22 oddziały: 

 I klasy po podstawówce -6 oddziałów 

 I klasy po gimnazjum -5 oddziałów 

 II klasy -6 oddziałów 

 III klasy – 5 oddziałów 

Razem: 22 oddziały 

Szkoła obchodziła we wrześniu 2019r. 100-lecie istnienia, które poprzedziło wiele imprez 

edukacyjno –artystycznych: np. maraton matematyczny, sesja popularno-naukowa we współpracy  

z UAM, koncert uczniów i absolwentów „Rozśpiewany Kościuszko”. We wrześniu obchody rozpoczął 

koncert orkiestry kameralnej z Bydgoszczy i promocja monografii liceum. Drugiego Dnia (12 

września) na jarocińskim rynku odbył się koncert zespołu Kobranocka. W piątek zorganizowano, 
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również na rynku, koncert Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego w patriotycznym repertuarze. 

Główne obchody  odbyły się 14 września 2019r.  na sali gimnastycznej szkoły. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Patronat z Wydziałem Historycznym UAM. Patronat daje możliwość uczniom udział  

w wykładach na uczelni, dzięki czemu nabywają wiedzę historyczną i społeczną. Uczestniczą 

przez to w olimpiadach przedmiotowych. Młodzież I LO brała udział w Debatach 

Oksfordzkich realizowanych przez Poznańską Fundację Perspektyw Edukacyjnych.  

2. Nadal realizowana jest współpraca w ramach patronatu Wydziału Fizyki Technicznej 

Politechniki Poznańskiej. Udział w wykładach rozwija zainteresowania uczniów klas 

matematyczno-fizycznych problemami współczesnej fizyki. 

3. Nadal kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, 

Wydziałem Weterynarii i Nauk o Zwierzętach. Celem patronatu jest danie uczniom 

możliwości poznania zasad funkcjonowania uczelni i wydziału. Coraz więcej uczniów wybiera 

w ostatnich latach studia weterynaryjne. 

4. Nadal trwa współpraca na mocy listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych biorą 

udział w wykładach i ćwiczeniach na Uniwersytecie Medycznym. Ich poszerzona wiedza 

pozwala na uzyskiwanie wysokich lokat w olimpiadach biologicznych i chemicznych. 

5. Nadal trwa porozumienie z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu. Uczniowie raz na kwartał 

brali udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i konkursach chemicznych, 

organizowanych przez Wydział Chemii zajmując wysokie miejsca w Wielkopolsce. 

 

 

 W SZKOLE REALIZOWANY JEST PROJEKT „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

W LO NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniach całej rady pedagogicznej  

i szkoleniach tematycznych.  

Realizowane są zajęcia z wszystkich języków obcych, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. 

Odbywają się również zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia rozwijające umiejętność pracy  

w grupie i rozwijające kreatywność. 

Odbywały się w ramach projektu wyjazdy dydaktycznego na wykłady na uczelniach wyższych  

z fizyki, biologii i chemii. 

W ramach projektu prowadzone są wyjazdy na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w ramach 

projektu „Akademia Myślącego Człowieka”. Uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach profesorów 

uczelni na temat Np. „Netflixowy humanista – o znaczeniu opowieści w życiu człowieka, Analiza 

tekstów Boba Dylana ”Jesteś najlepszą marką świata” oraz „Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat, 

czyli dlaczego warto czytać reportaże.” Zajęcia prowadzili profesorowie UAM w Poznaniu. 

W 2019 roku kontynuowany był projekt realizowany z inicjatywy Stowarzyszenia 

Wychowanków i Absolwentów i Dyrekcji Szkoły „Sto spotkań na Stulecie Szkoły”. W 2019 roku 

odbyły się spotkania: 

 Maciej Kuprjańczyk –wykładowca w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu 

 Daniel Mróz- pracownik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
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 prof. Wanda Krzemińska – romanistka , zajmująca się obecnie nowoczesnymi technologiami 

w komunikacji 

 Maciej Goździela – śpiewak operowy 

 Tomasz Walczak – dyrektor do spraw eksportu  firmy VOX 

 prof. Ryszard Grygiel – archeolog  

 Tomasz Komendziński – filozof zajmujący się kognitywistką 

 Agnieszka Pilarczyk – właścicielka agencji modelek New Stage 

 dr Andrzej Styszyński – okulista 

 Tomasz Kostrzewa – doradca i pośrednik w obrocie nieruchomościami 

 Aldona Krawczyk – związana od wielu lat z przemysłem farmaceutycznym. Pełnomocnik 

zarządu ds. Jakości w Biofarm Poznań 

Warto wspomnieć, że w 2019 roku 151 absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego a wynik 

egzaminu uplasował LO nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie na 29 miejscu wśród najlepszych liceów  

w Wielkopolsce. 

PRZEPROWADZONE REMONTY: 

 Remonty sprzętu szkolnego – kwota 3172,05 zł 

 Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym – kwota 27 990,zł 

 Remont pomieszczeń lekcyjnych i renowacja boazerii w auli – kwota 10 688,zł 

 Remont gabinetu wicedyrektora i pomieszczeń gospodarczych – kwota 13 291, zł 

 Malowanie sali gimnastycznej - 23 369,zł 

 Przeniesienie tablicy pamięci poległych na zewnątrz –kwota 7380 zł  

Całość kwoty remontów: 85 891,82 zł 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ - PRZYRODNICZO BIZNESOWYCH IM. JADWIGI 

DZIUBIŃSKIEJ W TARCACH  

W skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej  w Tarcach  wchodzą 

następujące szkoły:  

 Technikum w Tarcach, 

 Szkoła Branżowa I Stopnia w Tarcach (bez naboru) 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarcach, 

 Szkoła Policealna w Tarcach (stacjonarna i zaoczna) + kursy kwalifikacyjne 

 

Priorytetem szkoły jest takie kształcenie uczniów i słuchaczy, aby byli przygotowani do zawodu oraz 

do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji. Służą temu następujące działania: 

 wybór kierunków kształcenia zgodny z barometrem zawodów,  

 organizacja zajęć dodatkowych, 

 modernizacja budynków, infrastruktury i wyposażenia szkoły, 

 udział w projektach, 

 podwyższanie kwalifikacji przez nauczycieli, 

 organizowanie różnorodnych dodatkowych kursów, pozwalających uczniom i słuchaczom 

zdobyć dodatkowe kwalifikacje  w trakcie nauki, 

 organizacja zajęć dodatkowych, 

 organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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UCZNIOWIE, SŁUCHACZE, ODDZIAŁY 

 

Do września 2019 roku do 12 oddziałów Technikum w Tarcach uczęszczało 356 uczniów - trzy 

odziały każdej klasy. Średnio 29,66 uczniów w oddziale.  

 

Od września 2019 roku w 15 oddziałach Technikum w Tarcach kształci się 445 uczniów. Średnio 

30 uczniów w oddziale.  

 

W szkołach dla dorosłych kształciło się do września 2019 r. 250 słuchaczy:  

 108 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach,  

 114 słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach oraz  

 28 uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Rolnik.  

Od września 2019 roku 173 słuchaczy: 

 68 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach, 

 105 słuchaczy Szkoły Policealnej w Tarcach  

 

ABSOLWENCI 2019 

Zespół Szkół 

Przyrodniczo-

Biznesowych  

w Tarcach 

Technikum 

Technik agrobiznesu 19 

Technik architektury krajobrazu 8 

Technik organizacji reklamy 18 

Technik weterynarii 8 

Technik logistyk 17 

Technik technologii żywności 22 

Liceum 

ogólnokształcące 

dla dorosłych 

LO 54 

Szkoła policealna 

Technik 

administracji/rachunkowości 
8/11 

Technik BHP 11 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA  

 

a) Technikum (4 i 5 - letnie) kształcące młodzież w zawodzie: 

 technik rolnik   

 technik logistyk, 

 technik agrobiznesu, 

 technik architektury krajobrazu, 

 technik weterynarii, 

 technik technologii żywności, 

 technik organizacji reklamy/technik reklamy 

 W roku szkolnym 2019/20 do oferty wprowadzone zostały dodatkowe kierunki kształcenia 

oraz dla absolwentów szkoły podstawowej wydłużony został okres kształcenia do pięciu lat. 

 technik fotografii i multimediów, 

 technik reklamy 
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b) branżowa szkoła I stopnia (3 lata) przygotowana do kształcenia w zawodach: 

 rolnik, 

 cukiernik, 

 magazynier – logistyk, 

 fotograf; 

Obecnie bez naboru. 

c) szkoła policealna dla dorosłych w zawodzie: 

 florysta (rok), 

 opiekun medyczny (rok), 

 technik rachunkowości (2 lata), 

 technik administracji (2 lata), 

 technik BHP (1,5 roku) – bez naboru 

 opiekunka dziecięca (2 lata) – bez naboru 

 technik masażysta (2 lata), 

 

d) liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 po gimnazjum i szkole podstawowej (3 lata), 

 po zasadniczej szkole zawodowej (2 lata) – bez naboru 

 

e) kursy kwalifikacyjne 

 Kurs z kwalifikacją RL.3. „Prowadzenie produkcji rolniczej” – 1 rok od września 2019 bez 

naboru 

 Kurs florysta z kwalifikacją RL.26 „Wykonywanie kompozycji florystycznych” – 1 rok, 

 Kurs pracownik administracji z kwalifikacją AU.68 „Obsługa klienta w jednostkach 

administracji” – 1,5 roku.  

 

 ZSP-B w Tarcach oferuje absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych kierunki 

kształcenia, w których Powiatowy Urząd Pracy nie notuje bezrobotnych. Ze względu na zmieniające 

się przepisy oświatowe, oczekiwania rynku pracy oraz w celu uatrakcyjnienia oferty szkoły 

wprowadzane są nowe kierunki kształcenia (technik turystyki, technik ochrony środowiska, technik 

spedytor). 

 W związku z podwójnym naborem do klas pierwszych, w roku szkolnym 2019/20, 

absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych naukę przedmiotów zawodowych odbywają  

w grupach łączonych, co pozwala zwiększyć ich liczebność i zoptymalizować koszty 

kształcenia.  

 Ustawicznie dokształcająca się kadra pedagogiczna oraz systematycznie modernizowane  

i odnawiane wyposażenie sal lekcyjnych pozwala kształcić uczniów i słuchaczy zgodnie z ich 

potrzebami i możliwościami. Szkoła dba o atmosferę życzliwości w relacjach pomiędzy 

nauczycielami, rodzicami i uczniami. Położenie szkoły  w parkowo-leśnej okolicy sprzyja nauce. 

 

INWESTYCJE I REMONTY  

Zakup wyposażenia  

 Projektor + ekran do biblioteki     4 094 

 Ekran – sala 43         498 

 Szkoły i krzesła sala 33     1 806 

 Biurko do biblioteki          651 

 Perlatory + wkładki do wc     2 399 

 Zestaw elektronarzędzi + imadło       860 
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 Przegroda        8 214 

Zakup pomocy dydaktycznych i książek  

 Książki NPRC       12 000 – dotacja 

  3 000 – budżet szkoły 

 Elektrosprzęt          1 490 

 Tablica               604 

 Laptopy + oprogramowanie       8 310 

 Programy komputerowe dla uczniów (reklama)   5 284 

 Roboty kuchenne (wgd)       3 507 

 Prenumerata czasopism dla uczniów     1 239 

 Pozostałe drobne materiały dydaktyczne     3 163 

Zakup usług remontowych 

 Korytarz główny        40 236 

 Wymiana rozdzielni elektrycznej       2 000 

 Remont podłóg w czytelni i klasie 39   10 123 

 Wymiana starej nawierzchni i ułożenie kostki 

 brukowej wraz z chodnikiem                                                 9 900 

Poza budżetem – protokół przekazania 

2 aparaty ultrasonograficzne – „Jar Medic” Jarocin 

Remonty wykonane ze względu na decyzję WSSE w Poznaniu 

Tarce 19 - korytarz główny – demontaż kamiennych płyt na podłodze, usunięcie podłoża, zbrojona 

wylewka betonowa, ułożenie płytek, usunięcie starej powłoki malarskiej na ścianach, gipsowanie 

i malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej (4 drzwi), 

Tarce 18 – wymiana starej nawierzchni i ułożenie kostki brukowej wraz z chodnikiem wzdłuż 

budynku. 

CYKLICZNE KONKURSY O ZASIĘGU REGIONALNYM ORGANIZOWANE W ZESPOLE: 

 „Cuda natury” – konkurs recytatorski 

 „Mój wymarzony ogród” – konkurs związany z architekturą krajobrazu 

 Regionalny Konkurs na Plakat Promujący „Moją ulubioną książkę”  

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ZAJĘCIA DODATKOWE  DZIAŁANIA 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OD STCZNIA 2019 DO WRZEŚNIA 2019 I OD WRZEŚNIA 

2019 DO STYCZNIA 2020. 

 Do Technikum w Tarcach od stycznia 2019 do końca roku szkolnego 2018/19 uczęszczało 

46 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (35 z opiniami, 9 z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego i 2 z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego). 

 Dla uczniów z opiniami zorganizowane zostały zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                      

i dydaktyczno-wyrównawcze (łącznie 12 godzin zajęć). Dla uczniów z orzeczeniami zorganizowane 

są zajęcia rewalidacyjne, z logopedą i surdopedagogiem (łącznie 7 godzin zajęć). 

 Ponadto szkoła dostosowuje warunki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

oraz egzaminu maturalnego zgodnie przepisami regulującymi ich organizacje.  

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

1
6

 
      
 Od września 2020 roku do Technikum w Tarcach uczęszcza 66 uczniów  ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (54 z opiniami, 12 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 z 

orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego). 

 Realizowane są także działania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły 

mające na celu zapobieganie zachowaniom niepożądanym i poprawę zachowania, oraz promocję 

zdrowego stylu życia. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli i wychowawców angażują się 

w akcje charytatywne, (np. krwiodawstwo, zbiórka żywności dla zwierząt w schronisku w Radlinie, 

rogalik dla Rafałka, w działania fundacji Wesołych Ogrodników) informacyjne (np. wiedzy o 

autyzmie, depresji) oraz profilaktyczne - przy współpracy z PSSE w Jarocinie.    

 

zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne prowadzone są w celu kompleksowego przygotowania uczniów 

do egzaminu zawodowego i maturalnego: 

• technik weterynarii  

• technik agrobiznesu technik architektury krajobrazu  

• technik technologii żywności  

• technik logistyk   

• technik organizacji reklamy 

• technik rachunkowości  

• opiekun medyczny  

• język polski 

• język angielski   

• matematyka.  

 

zajęcia okresowe i doraźne prowadzone są przez nauczycieli w celu przygotowania uczniów do 

udziału w konkursach, olimpiadach, imprezach sportowych oraz w celu zdobywania przez młodzież 

dodatkowych kompetencji zawodowych i umiejętności, jak również w celu rozwijania zainteresowań: 

• kółko humanistyczne, 

• gry zespołowe, 

• aerobik i taniec, 

• prawo pracy, prowadzenie firmy, 

• BHP w rolnictwie i architekturze krajobrazu, 

• poszerzenie wiedzy z zakresu rolnictwa, 

• zajęcia z zakresu motoryzacji. 

 

prace opiekuńczo-wychowawcze 

      W ZSP-B w Tarcach uczniowie objęci są opieką psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. 

Prowadzone są obowiązkowe lekcje wychowawcze o tematyce promującej zdrowy styl życia, 

przeciwdziałanie patologiom, tolerancję wobec innych, aktywność oraz rozbudzanie ciekawości 

i przedsiębiorczości. 

Organizowane są imprezy szkolne dające możliwości integracji środowiska szkolnego, udziału 

młodzieży w konkursach i spotkaniach. 

 

 

WYDARZENIA ORGANIZOWANE CYKLICZNIE W ZESPOLE DLA UCZNIÓW   

 

 Konkurs pod hasłem „Czekoladowe co nie co” 

 Szkolenia pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” 

 Regionalny Konkurs na Plakat Promujący Moją Ulubioną Książkę 
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 Dzień Logistyka  

 Szkolenia w „NEOROL” Chrzan 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Cuda natury. 

 Spotkanie rolnicze 

 Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Dnia Kobiet 

 „Wagary z przyrodą”. 

 Udział w wykładzie edukacyjnym  na temat honorowego krwiodawstwa 

 „Dzień zdrowej żywności” 

 „W wirtualnym świecie” 

 Wolontariusze w akcji 

 Akcja Krwiodawstwa 

 Dzień Architekta Krajobrazu  

 Zakończenie zajęć na kursie rolniczym 

 Konkurs „Nieśmy pomoc” 

 Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” 

 Turniej Podnoszenia Ciężarów o „PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY” 

 Szkolny Turniej Piłki Nożnej 

 Dzień Młodego Rolnika 

 „Międzynarodowy Dzień Muzyki” w Tarcach 

 Wewnątrzszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej 

 Sadzenie drzewek 

 IX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI i udział w sztafecie pływackiej  

 Powstanie Koła ekologiczne - „Zielona Strona Mocy” 

WSPÓŁPRACA ZSP-B W TARCACH Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI I PRACODAWCAMI: 

a) współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – prelekcje, informowanie  

o kierunkach kształcenia,  

b) Wyższa Szkoła Logistyki – współpraca w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

o charakterze informacyjnym, promujący, udział w projekcie Wirtualne Laboratoria Logistyczno-

Spedycyjne i Magazynowe,  

c) Wyższa Szkoła Gastronomii i Hotelarstwa   w Poznaniu - seminaria w zakresie nowości 

technologicznych w sektorze żywnościowym, które mają poszerzać wiedzę i umiejętności, 

d) Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - cykl wykładów Wydziału Nauk Politycznych 

 i Dziennikarstwa UAM przeznaczonych dla uczniów naszej szkoły, 

e) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach - uczniowie kierunku 

weterynarii uczestniczą w badaniach laboratoryjnych, mających na celu praktyczne przygotowanie 

do egzaminu zawodowego, 

f) „Czas zawodowców BIS” Politechnika Poznańska, 

g) współpraca z firmami: 

 firmą Neorol Sp. zoo z siedzibą w Chrzanie - tematyczne szkolenia dotyczące żywienia 

zwierząt dla uczniów weterynarii i agrobiznesu, 

 firmą Agromarket w Jaryszkach - szkolenia z obsługi ciągników i maszyn dla uczniów 

agrobiznesu, 

 firmą Lira -  szkolenia dotyczące żywienia zwierząt dla technikum weterynarii i agrobiznesu 

jak również układanie dawek pokarmowym w programie WinPasze, 

 firmą Raben - warsztaty dla młodzieży o kierunku logistyki, które mają przybliżyć specyfikę 

firm spedycyjnych. 
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h) udział uczniów w pokazach  i wycieczkach tematycznych: 

 zwiedzanie przez uczniów architektury krajobrazu tematycznych ogrodów Hortulus w Dobrzycy  

w województwie zachodniopomorskim, gdzie zapoznają się z ogrodami o charakterze 

klasycznym (japońskim, francuskim, śródziemnomorskim), związanym ze środowiskiem 

(skalnym, kamiennym, wodnym) oraz o charakterze użytkowym (ziołowy i warzywny), 

 wycieczki na Targi Poznańskie „Gardenia” architektury krajobrazu i Rolnicze Targi uczniów 

agrobiznesu, 

 wycieczki do zakładów pracy - zgodnie z kierunkiem kształcenia np. drukarni, kliniki weterynarii, 

 uczestnictwo przyszłych techników agrobiznesu w corocznej wystawie AGRO SHOW 

w Bednarkach k. Pobiedzisk, 

 wycieczka do WSL Poznań oraz H&M uczniów technikum logistyki, 

 zajęcia praktyczne w Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu filia 

Ostrów WLKP. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW  

 PROJEKT: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH 

PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM 

Data realizacji: 1.09.2017 do 31.03.2019, został przedłużony do czerwca 2019 r. 

 

Cel: Projekt ma poprawić warunki dydaktyczne dla uczniów, wspomóc ich w rozwijaniu kluczowych 

kompetencje na rynku pracy, wspomóc w doradztwie edukacyjno – zawodowym, jak również 

w indywidualnym podejściu do ucznia. Projekt daje również wsparcie nauczycieli. 

 

Formy wsparcia: 

a) zajęcia  dla 228 uczniów: 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki: 60os., 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii: 60os., 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii: 60os., 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego: 60os., 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii: 60os.,  

 zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość: 20os.  

 warsztaty edukacyjno – zawodowe: 48os. 

 konsultacje indywidualne: 112os. 

b) wyposażenie pracowni: 

 biologicznej między innymi w: mikroskopy z podłączeniem do komputera, mikroskop 

optyczny, lodówkę do przechowywania materiału badawczego, szafa do 

przechowywania odczynników chemicznych, modele: szkieletu człowieka, budowy 

anatomiczne człowieka, skóry, szkielety wybranych kręgowców, preparaty 

mikroskopowe; 

 chemicznej między innymi w: wagi elektryczne, odczynniki chemiczne, naczynia 

chemiczne, palniki gazowe i spirytusowe; 

 fizycznej między innymi w: kamerę cyfrową, poziomicę laserową, wagi elektroniczne, 

zasilacz prądu stałego, maszynę elektrostatyczną, stopery, generator van de Graaffa; 

 matematycznej między innymi w: kalkulatory naukowe, przybory tablicowe, przyrządy, 

zestawy do nauki i rachunku prawdopodobieństwa, bryły i figury geometryczne; 

 geograficznej między innymi w: przyrządy do mierzenia składników pogody, tellurium, 

mapy ścienne, klatkę meteorologiczną, globusy, kompasy, atlasy geograficzne; 

c) szkolenia dla nauczycieli: 
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 Jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe – 8 

nauczycieli; 

 Wykorzystanie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymenty podczas 

zajęć – 8 nauczycieli; 

 Jak zmotywować niezmotywowanych. Aktywizacja uczniów podczas lekcji - Jacek 

Pyżalski – 10 nauczycieli 

 

Wartość projektu: 106 080,00 zł  

 

 

 PROJEKT:  

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO – BIZNESOWYCH W TARCACH 

DATA REALIZACJI: 1.06.2019 DO 30.09.2021 

Cel: Projekt ma za zadanie ponoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów, poprawić warunki 

dydaktyczne szkolenia zawodowego, wspomóc w doradztwie edukacyjno – zawodowym. Projekt 

daje również wsparcie nauczycieli. 

 

Formy wsparcia: 

d) zajęcia  dla 120 uczniów: 

 staże zawodowe – 58 os.; 

 kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z: 

 języka polskiego: 53 os., 

 matematyki: 53 os., 

 języka angielskiego: 20 os., 

 języka niemieckiego: 9 os., 

 biologii: 10 os., 

 geografii: 10 os.; 

 zajęcia z doradztwa: 

 grupowego: 20 os., 

 indywidualnego: 20 os.; 

 kurs zawodowy: 

 florystyczny: 7 os., 

 kucharski: 9 os., 

 kelnerski: 9 os., 

 grafiki komputerowe: 22 os. 

 operatorów kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych, kosiarek 

pokosowych oraz pras wysokiego stopnia zgniotu: 12 os., 

 wózków widłowych: 20 os.; 

e) szkolenia dla nauczycieli: 

 Kurs AutoCAD stopień II – 1 nauczyciel; 

f) studia podyplomowe dla nauczycieli: 

 Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto – poligraficznych – 1 

nauczyciel. 

 

Wartość projektu: 955 979,13 zł  
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 PROJEKT: CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA 

 

Cel: Celem projektu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doposażenie pracowni, 

żeby podnieść jakość kształcenia zawodowego. 

 

Formy wsparcia: 

 zajęcia specjalistyczne w laboratoriach dla zawodu technik organizacji reklamy na 

Politechnice Poznańskiej w Poznaniu 14 os., 

 sprzęt: 15 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office, 

 studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe i edukacyjne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „EUREKA” 

I.   Wymiana międzynarodowa 

 W roku szkolnym 2018/2019 i do końca kalendarzowego roku 2019 zrealizowano cztery 

młodzieżowe spotkania polsko – niemieckie. Przeprowadzono je w oparciu o dofinansowania 

pozyskane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – referat do spraw wymiany pozaszkolnej  

w Poczdamie oraz pracę społeczną członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Eureka. 

Spotkanie polsko – niemieckie pt. „Das Auto Der Zukunft” (Auto przyszłości) zrealizowany 

w terminie 14.11-17.11.2019r. w Brunszwiku (Niemcy) – rok szkolny 2019/2020.  

Koszt projektu ze strony polskiej (bez pracy społecznej, która nie była wyceniana i ujmowana  

w rozliczeniu oraz kosztów pokrywanych przez niemieckiego partnera wymiany) – 4690,10 zł.  

Dofinansowanie z PNWM – 4590.00 zł. 

Grupa objęta projektem: 20 osób z Polski i 20 osób z Niemiec (z opiekunami włącznie). 

Spotkanie polsko -  niemieckie pt. „Pfingstenbegegnung – Geschichte, Tradition, Gegenwart” 

(Zielone Świątki – historia, tradycja, teraźniejszość) zrealizowany w terminie 7.06 – 

10.06.2019r. w Gąsawie i Biskupinie (Polska) – rok szkolny 2018/2019. 

Koszt projektu ze strony polskiej (nie obejmujący transportu grupy niemieckiej, który rozliczony był 

oddzielnie) – 11 461,36zł. Pozyskana dotacja z PNWM – 9 074,01 zł 

Grupa objęta projektem: 20 osób z Polski i 20 osób z Niemiec (z opiekunami włącznie). 

Spotkanie polsko -  niemieckie pt. „Wie umarmt man einen Fernsehturm?” (Jak przytulić 

wieżę telewizyjną?) zrealizowany w terminie 28.03 – 31.03.2019r.w Berlinie (Niemcy) – rok 

szkolny 2018/2019. 

Koszt projektu ze strony polskiej (bez pracy społecznej, która nie była wyceniana i ujmowana  

w rozliczeniu oraz kosztów pobytu uczestników pokrywanych przez niemieckiego partnera wymiany) 

– 3 904,46 zł. Wartość dofinansowania pozyskanego z PNWM – 2860 zł. 

II.   Projekt „Równać szanse” pt. „Nad Ziemią My” - rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. 

Wartość dotacji pozyskanej na realizację projektu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 

8 500,00 zł. Wkład własny uzyskano z przeliczenia pracy osób zaangażowanych w realizację 

projektu. 
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Grupa objęta projektem: 12 (11 dziewcząt i 1 chłopiec), uczestnicy pośredni – 20 osób. 

Projekt był rozwinięciem przeprowadzonego wcześniej działania pod tytułem „Z głową w chmurach” 

obejmującego wypuszczenie balonu meteorologicznego z kamerą i sondą radiową do Stratosfery. 

Wielkopolskie Śpiewanie i Międzynarodowy Dzień Muzyki - współudział w zorganizowaniu 

wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych na jarocińskim ryku –Działanie realizowane  

we współpracy ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym im. Alfonsa Kowalskiego w Jarocinie, Szkołą 

Muzyczną Pierwszego Stopnia w Jarocinie, Chórem Barwickiego w Jarocinie i Biblioteką Publiczną 

w Jarocinie. Dzięki stałej współpracy z wymienionymi instytucjami, w szkole odbywa się corocznie 

koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w którym uczestniczą jako słuchacze wszyscy 

uczniowie klas pierwszych technikum (6 klas po około 30 osób). Koncert jest częścią działań 

edukacyjnych zawartych w programie „Bliżej kultury” realizowanego w ZSP-B w Tarcach od 2001 

roku i obejmującego różnorodne formy zachęcania młodzieży do uczestnictwa w kulturze. 

PROJEKTY REALIZOWANE Z INICJATYWY ZSP-B W TARCACH 

  

 Oprócz udziału w projektach realizowanych wspólnie ze starostwem powiatowym, szkoła 

uczestniczy w projektach: 

 ERASMUS Plus – „Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy 

europejskie” realizowany wspólnie z Centrum Wspierania Rzemiosła Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Kaliszu. Efektem finalnym był wylot we wrześniu bieżącego roku 17 uczniów do 

Cork  wraz z dwoma opiekunami do Irlandii. Uczniowie uczestniczyli w miesięcznych stażach. 

Wartość projektu, w którym uczestniczą jeszcze dwie szkoły, wynosi blisko 150 tys. euro. 

 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”- realizowany przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu.  

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12 tys. złotych na zakup książek do 

biblioteki szkolnej + 3 tys. z budżetu szkoły. Zgodnie z założeniami programu zakupiono 494 książki 

(spoza kanonu lektur) zaproponowane przez uczniów i rodziców i 4 lektury. W ramach programu 

zrealizowanych zostało 40 różnorodnych działań.  

 

   

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE  

ODDZIAŁY: 

 Gimnazjum Specjalne im. UNICEF w Jarocinie – 3 oddziały 

 Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie – 18 oddziałów 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie – 6 oddziałów 

 Zespół Rewalidacyjno Wychowawczy – 3 oddziały, w tym jeden indywidualny 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 1 oddział 

 

ABSOLWENCI : 

 Gimnazjum Specjalne im. UNICEF w Jarocinie – 17 os. 

 Szkoła Podstawowa Specjalna im. UNICEF w Jarocinie – 7 os. 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF w Jarocinie – 6 os. 

 Zespół Rewalidacyjno Wychowawczy – 1 os. 
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ZADANIE INWESTYCYJNE: przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem 

zajezdni dla busów 

ogólny koszt inwestycji: 318.136,00 zł 

 w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczono 10.086,00 zł 

 w 2019 r. – koszty wykonania robót budowlanych w ramach zadania oraz prowadzenia  

nadzoru inwestorskiego w związku z wykonaniem ww. robót stanowiły kwotę - 308.050,00 zł 

W 2019 r. w ramach usług remontowych przeprowadzone zostały bieżące konserwacje i naprawy 

urządzeń i instalacji na kwotę 8.631,00 zł 

Przydzieloną dotację na rok 2019 w wysokości 93.600 zł (III transza w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) wykorzystano w kwocie 93.598,57 zł . Pozostała 

kwota w wysokości 1,43 zł wraz z odsetkami bankowymi w wysokości 569,40 zł zostaje zwrócona 

zgodnie z zapisem Porozumienia. 

W roku 2019, zgodnie z Porozumieniem, zrealizowano 1560 godzin zajęć 

specjalistycznych. Po rozeznaniu potrzeb, z zastosowaniem prawa zamówień publicznych, 

ogłoszono nabór specjalistów. W wyniku postępowania podpisano umowy z 11 specjalistami.  

W ramach otrzymanej dotacji wygospodarowano także kwotę na prowadzenie działań 

informacyjnych - wykonano tablicę informacyjną o realizacji zadania z budżetu państwa. Informacja 

o realizacji i zakresie zadania została także podana na stronie internetowej szkoły, sesji Rady 

Powiatu oraz w formie ulotek. 

Z programu skorzystało 43 dzieci (2 dzieci - 3 rodzaje wsparcia, 14 dzieci - 2 rodzaje wsparcia, 27 

dzieci - 1 rodzaj wsparcia) z różnymi wadami i dysfunkcjami, w wieku od 4 miesiąca życia do 8 lat 

(odroczenie od realizacji obowiązku szkolnego). Ze wsparcia korzystali również rodzice. 

Wszyscy, którzy zgłosili potrzebę uzyskania wsparcia, otrzymali je. 

Obowiązkowe godziny wynikające z Porozumienia (1560 godzin) rozdysponowano zgodnie  

z potrzebami: 

 rehabilitacja/fizjoterapia – 1050 godzin (największe zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia), 

 terapia logopedyczna – 130 godzin , 

 stymulowanie rozwoju dziecka – 250 godzin (zajęcia o szerokim spektrum wsparcia, 

prowadzone przez specjalistów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy 

ze względu na specjalistyczne przygotowanie oraz dodatkowe kwalifikacje, np. z zakresu 

komunikacji wspomagającej i alternatywnej, sensomotorycznej terapii widzenia, terapii ręki, 

wszechstronnie oddziaływali na rozwój psychofizyczny dziecka), 

 stymulacja polisensoryczna – 130 godzin (nowy rodzaj wsparcia w porównaniu z rokiem 

ubiegłym). 

Realizacja godzin została udokumentowana w dziennikach zajęć, które zostały stworzone przez 

koordynatora w/w działania na potrzeby realizacji programu. Dokumentacja zadania zawiera także 

m.in. wykaz dzieci ze względu na rodzaj wsparcia, wykaz dzieci ze względu na rok urodzenia, wykaz 

i kwalifikacje specjalistów wraz z rodzajem udzielanego wsparcia i ilością realizowanych godzin, 

wnioski/diagnozy/opinie/orzeczenia, w oparciu o które udzielono pomocy, ocenę efektywności 

prowadzonych działań. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koordynator na bieżąco monitorowała realizację zadania oraz potrzeby dzieci i ich rodziców. 
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Istotnym elementem prowadzonego przedsięwzięcia jest dialog i współpraca z rodzicami. Udzielano 

im instruktażu, porad oraz konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu (ukierunkowane 

wspieranie i modelowanie oddziaływań). Rodzice otrzymali również wsparcie specjalistyczne, w tym 

pomoc w radzeniu sobie z emocjami oraz w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do 

rozwoju dziecka, zgodnego z jego możliwościami. Rodzaj udzielanego wsparcia został odnotowany 

w dziennikach zajęć.  

Zajęcia specjalistyczne prowadzone były w oparciu o indywidualne programy/plany pracy, które 

określały działania mające na celu wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych oraz 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, na miarę indywidualnych możliwości dzieci. 

W procesie terapii stosowane były różnorodne metody pracy, np. zabawowa z wykorzystaniem 

materiałów nieustrukturyzowanych, działań praktycznych, metoda Knillów, integracji sensorycznej, 

elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn’e, elementy arteterapii, terapii ręki i inne. Dzieci 

podczas zajęć poznawały, badały i eksplorowały otoczenie poprzez dotykanie, manipulowanie, 

oglądanie, wąchanie, słuchanie. Te doświadczenia i działania wpływają na zdobywanie oraz 

utrwalanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym dziecko lepiej funkcjonuje w środowisku i lepiej się 

rozwija. Znaczna grupa dzieci była rehabilitowana.  

Prowadzone działania na bieżąco były modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, 

efektywności stosowanych metod oraz aktualnej kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci oraz ich 

rodziców. Każdy ze specjalistów w grudniu 2019 r. dokonał oceny efektywności prowadzonego 

wsparcia. 

W wyniku podejmowanych działań, w tym specjalistycznych metod pracy z zastosowaniem 

różnorodnych środków dydaktycznych osiągnięto m.in. następujące efekty wśród dzieci, które 

wpłynęły na jakość ich życia: 

 w obszarze komunikacji nastąpiła zdecydowana poprawa w zakresie rozumienia mowy 

i komunikowania się: odczytywanie komunikatów i poleceń, wzbogacenie zasobu 

słownictwa czynnego i biernego, budowanie wypowiedzi adekwatnie do tematu  

za pomocą wyrazów, zdań, komunikacji werbalnej lub z zastosowaniem alternatywnych 

metod wspomagających, lepsze rozumienie otoczenia poprzez odbiór sygnałów 

dostarczanych przez bodźce wzrokowe, słuchowe, węchowe, czuciowe i dotykowe; 

 w obszarze aktywności obserwuje się zwiększenie inicjatywy w sytuacji zabawowej 

i  zadaniowej, lepsze rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, kontekstu 

sytuacji społecznych, radzenia sobie z emocjami i komunikowania swoich potrzeb; 

 w obszarze motoryki małej poprawie uległy zdolności chwytno-manipulacyjne,  

co w dalszej perspektywie ma szansę korzystnie wpłynąć na prawidłowy chwyt narzędzia 

pisarskiego i czynności grafomotoryczne, poprawiła się koordynacja procesów 

psychomotorycznych; 

 w obszarze motoryki dużej obserwuje się zwiększenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

poprawę płynności ruchów, zwiększenie świadomości własnego ciała, równowagi; 

 w obszarze procesów poznawczych zauważalny się rozwój sprawności umysłowej; 

obserwuje się poprawę w zakresie obserwacji, spostrzegania, zapamiętywania, 

wyszukiwania, porównywania oraz klasyfikowania; wzrosło powodzenie (wspomagane 

przez działania edukacyjne ukierunkowane na swobodne i samodzielne działania  

w oparciu o osobiste doświadczenia oraz trening) w pokonywaniu trudności, choć nadal 

należy aktywizować myślenie, ćwiczyć uwagę i koncentrację; 

 w obszarze kompetencji interpersonalnych pojawiła się wiara we własne możliwości  

i radość z osiągniętego sukcesu. 
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W wyniku podejmowanych działań osiągnięto następujące efekty wśród rodziców,  

które wpłynęły na jakość życia rodziny: 

 wzmocnienie więzi między wszystkimi członkami rodziny i włączanie ich w każdą aktywność 

prospołeczną; 

 wzmocnienie więzi między rodzicami a specjalistą/terapeutą w celu realizacji ustalonych 

celów rozwojowych i terapeutycznych; 

 wyrobienie umiejętności stawiania celów rozwojowych i terapeutycznych; 

 rozumienie sytuacji trudnej oraz docenienie mocnych i słabych stron dziecka; 

 wzmocnienie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do działania. 

Prowadzone wsparcie, podobnie jak w latach ubiegłych, zostało bardzo dobrze ocenione przez 

wszystkie podmioty. Działania prowadzone przez specjalistów oraz ich osobiste zaangażowanie  

w realizację zaplanowanych celów przyczyniło się do harmonijnego i efektywnego zaangażowania 

dzieci i ich rodzin w proces terapeutyczny, co przyniosło wymierne efekty. 

Zdaniem specjalistów i odbiorców w/w usług specjalistycznych zastosowane formy terapii  

w dłuższym okresie czasu jeszcze bardziej wpłyną na niwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju 

psychoruchowego dzieci oraz poprawią komfort życia ich rodzin. 

  

PROJEKTY OŚWIATOWE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI 

EUROPEJSKIEJ 

W 2018 roku pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przy współpracy  

z firmą zewnętrzną przygotowali trzy wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży – tryb konkursowy dla szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Jarocińskiego: 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach. Wszystkie złożone przez 

Powiat Jarociński wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem formalnych  

i merytorycznym. 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie kontynuuje 

również realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. T. Kościuszki w Jarocinie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – tryb 

konkursowy.  

Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 łącznie pozyskał 4.553.025,19 zł 

dofinansowania na realizację trzech projektów: 

1. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Jarocinie”  

Całkowita wartość projektu: 2.075.763,59 zł -  Wartość dofinansowania: 1.868.187,23 zł 
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Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2021 r. 

2. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Jarocinie”  

Całkowita wartość projektu: 2.027.176,48 zł -   Wartość dofinansowania: 1.824.458,83 zł 

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2021 r. 

3.  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach”  

Całkowita wartość projektu: 955.979,13 zł -   Wartość dofinansowania: 860.379,13 zł 

Okres realizacji: 01 czerwca 2019 r. do 30 września 2021 r. 

W ramach realizacji projektów, które rozpoczęły się 1 czerwca 2019 roku,  realizowane były 

różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli naszych szkół (studia podyplomowe, kursy, 

szkolenia). Najważniejszym zadaniem jednak była realizacja różnych form kształcenia uczniów 

zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia). 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji 

staży zawodowych: 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów technikum 

nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja staży - łącznie 

55 osób: 

1. Stypendium stażowe 150h – 82.500,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 1.173,84 zł. 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 5.978,21 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 26.942,61  zł. 

 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji 

staży zawodowych: 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum 

nr 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – organizacja staży - łącznie 

60 osób. 

1. Stypendium stażowe 150h – 90.000,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 943,15 zł. 

3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : odzież robocza – 8.785,91 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : materiały zużywalne – 29.750,25 zł. 

 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” - zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży 

zawodowych:  

 

 Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum 

z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – Organizacja Staży - łącznie 

58 Osób. 

1. Stypendium za udział w stażu zawodowym – 150h stażu – 87.000,00 zł. 

2. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu – 1.428,16 zł. 
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3. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 7.749,97 zł. 

4. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 28.903,16 zł. 

5. Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: badania lekarskie (technik technologii 

żywności) – 416,00 zł. 

 

 Zadanie 2. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 

umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

W ramach zadania 2. Beneficjent 23 grudnia 2019 roku ogłosił postępowanie w trybie 

przetargu nieograniczonego  dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na 

doposażeniu pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne dla wszystkich trzech 

projektów. W związku z licznymi zapytaniami potencjalnych oferentów dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, przedłużono pierwotnie zakładany termin składania ofert. Otwarcia 

ofert dokonano w dniu 06 lutego 2020 r. Łącznie w postępowaniu, które podzielone zostało 

na 16 części wpłynęło 25 ofert. Obecnie Beneficjent jest w trakcie zawierania umów  

z dostawcami, a doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt nastąpi w miesiącu maju 2020 

rok.  

W miesiącach od września do październiku 2019 r. w trzech postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonych w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych – 

zamówienia na usługi społeczne, wyłoniono wykonawców kolejnych zadań projektowych jakimi są  

KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI 

PROJEKTÓW.  

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy:  

 Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 1 z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja kursów – uczniowie ZSP nr 1 

w Jarocinie uczestniczyli w kursach: kurs kasy fiskalnej, kurs na prowadzenie działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem programów INSERT, kurs carvingu – sztuka zdobienia 

potraw, kurs barmański, kurs baristy, kurs serwis specjalny, kurs kuchnia molekularna, kurs 

Arduino: programowanie i robotyka, kurs grafika, animacja i wydruki 3 D, kurs sieci CISCO – 

ITE, kurs NDG Linux essentials, kurs CPA – Programming Essentials, kurs uprawnienia 1 kV, 

kurs Bezpieczeństwo informacji, kurs programowania sterowników, kurs obsługi maszyn 

CNC, kurs podstawy obsługi AutoCad, kurs technik DTP, kurs projektowania i druku 3 D, 

kurs podstaw fotografii i operowania kamerą video, kurs rysunku odręcznego, kurs obsługi 

sprzętu geodezyjnego. W ramach zadania realizowano też zajęcia dodatkowe w postaci koła 

fotograficznego – filmowego.   Łączny koszt kursów wyniósł – 67.873,13 zł. 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy: 

 Zadanie 3. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów z Technikum nr 2 oraz 

Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – 

organizacja kursów - uczniowie ZSP nr 2 w Jarocinie uczestniczyli w kursach: kurs obsługi 

obrabiarek CNC, kurs carvingu, kurs kuchnia bankietowa – przyjęcia okolicznościowe, kurs 

desery bankietowe, kurs baristy, kurs kelnerski – serwis specjalny, kurs barmański junior, 

kurs obsługi kas fiskalnych, kurs prawo jazdy kat. B+E, kurs koparko – ładowarka. Łączny 

koszt kursów wyniósł – 101.700,00 zł. 
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PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” - w 2019 roku uczniowie zrealizowali poszczególne kursy: 

 Zadanie 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z ZSPB  

w Tarcach – uczniowie ZSPB w Tarcach uczestniczyli w kursach: kurs operatorów 

kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych, kosiarek pokostowych oraz pras 

wysokiego stopnia zgniotu, kurs wózków widłowych. W ramach zadania prowadzone przez 

nauczycieli także były kursy przygotowawczo do egzaminu maturalnego z: matematyki,  

j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii i  geografii. Łączny koszt kursów wyniósł –

29.034,20zł. 

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE: 

W zadaniu 4 w ramach Karty Nauczyciela realizowane są także zajęcia grupowe z doradztwa 

edukacyjno – zawodowego i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym.  

W ramach projektu  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” na zajęcia z doradztwa łącznie wydatkowano 5.402,60 zł. 

W ramach projektu  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” na zajęcia z doradztwa łącznie wydatkowano 9.742,40 zł. 

W ramach projektu  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach” na zajęcia z doradztwa łącznie wydatkowano 3.652,80 zł. 

 

KURSY, SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWA DLA NAUCZYCIELI: 

Realizacja projektów niesie za sobą także korzyści dla nauczycieli, którzy mogą poszerzać swoją 

wiedzę zawodową uczestnicząc w szeregu kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.  

- W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” w 2019 roku 10 nauczycieli zrealizowało kursy, szkolenia 

i studia podyplomowe za łączna kwotę – 22.985,00 zł. 

- W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” w 2019 roku 14 nauczycieli zrealizowało kursy, szkolenia i 

studia podyplomowe za łączna kwotę – 29.797,04 zł. 

- W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” w 2019 roku 2 nauczycieli zrealizowało kursy i studia 

podyplomowe za łączna kwotę – 5.003,80 zł. 

 

PODDZIAŁANIE 8.1.2 – KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

PROJEKT „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki  

w Jarocinie – realizowany jest w wyniku postępowania konkursowego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

8. Edukacja, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu to 462.842,50 zł, 

wartość dofinansowanie wynosi 438.119,50 zł. Okres realizacji projektu od 01.09.2018r. do 

30.06.2020r. W ramach projektu z zajęć dodatkowych skorzysta 245 uczniów, 48 nauczycieli 
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weźmie udział w szkoleniach i kursach. Realizowane jest wsparcie stypendialne dla 22 zdolnych 

uczniów oraz doposażonych zostało 5 pracowni szkolnych za kwotę 39.423,19 zł. 

ŁAWKI SOLARNE  „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego  

w ławki solarne z czujnikami smogu” 

Powiat Jarociński w ubiegłym roku uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji 

ekologicznej w wys. 37.158,30 zł na zamontowanie 4 ławek solarnych z czujnikami smogu na 

terenie 4 szkół ponadpodstawowych (ZSP nr 1 i ZSP nr 2, LO w Jarocinie, ZSP-B w Tarcach). 

Ogółem wartość zadania wynosiła 74.316,60 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 50% 

wartości zadania. 

Charakterystyka ławek solarnych usytuowanych na terenie ZSP nr 1 w Jarocinie, I LO w Jarocinie 

oraz z ZSP-B w Tarcach:   

 wymiary: wysokość boku ławki 60 cm, szerokość boku ławki: 100 cm, długość całkowita ławki 

200 cm, siedzisko 160 cm, 

 panel słoneczny: moc 150 W, typ ogniwa: Monokrystaliczne, żywotność paneli: do 25 lat,  

 bateria: typ akumulatora AGM, pojemność 55Ah, napięcie 12V, cykle ładowania – setki cykli, 

system ładowania – sterowany regulatorem, 

 złącza: 2xUSB 2.0 + 1 x indukcja,  

 funkcje: ładowanie telefonów i urządzeń elektronicznych poprzez port USB, ładowanie 

indukcyjne Smartta Energy Control – system kontrolowanie energii – ochrona 

akumulatorowa, piktogramy informujące o funkcji urządzania, stojaki na 4 rowery, sensor 

smogu, stacja naprawcza do rowerów – zestaw 10 kluczy oraz automatyczny kompresor, 

stojak na 4 rowery, przycisk z diodą LED informujący o poprawności działania urządzenia, 

Braille – tabliczka z instrukcją obsługi urządzenia dla osób niepełnosprawnych, 

 warunki pracy od 0 do 40°C,  

 konstrukcja ocynkowana, pomalowana proszkowo, wykończona stalą nierdzewną.  

Charakterystyka ławki solarnej z czujnikiem smogu na terenie ZSP nr 2 w Jarocinie:  

 wymiary: wysokość boku ławki 60 cm, szerokość boku ławki: 100 cm, długość całkowita ławki 

200 cm, siedzisko 160 cm, 

 panel słoneczny: moc 150 W, typ ogniwa: Monokrystaliczne, żywotność paneli: do 25 lat,  

 bateria: typ akumulatora AGM, pojemność 55Ah, napięcie 12V, cykle ładowania – setki cykli, 

system ładowania – sterowany regulatorem, 

 złącza: 2xUSB 2.0 + 2x indukcja,  

 funkcje: ładowanie telefonów i urządzeń elektronicznych poprzez port USB, ładowanie 

indukcyjne Smartta Energy Control – system kontrolowanie energii – ochrona 

akumulatorowa, piktogramy informujące o funkcji urządzania, Braille – tabliczka z instrukcją 

obsługi urządzenia dla osób niepełnosprawnych, stojak na 4 rowery, sensor smogu 

 warunki pracy od 0 do 40°C,  

 konstrukcja ocynkowana, pomalowana proszkowo, wykończona stalą nierdzewną. 

 

Ławki solarne zostały dostarczone przez firmę SMARTTA sp. z o.o., 42-160 Krzepice,  

ul. Wyspiańskiego 48, która została wyłoniona w ramach przeprowadzonego zapytania 

cenowego. 
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W swoim założeniu projekt miał wpłynąć także na podniesienie wiedzy ekologicznej zwłaszcza 

wśród młodzieży i pomógł w walce o czyste powietrze w powiecie jarocińskim. 

Ławki solarne mają wbudowane panele słoneczne o mocy 150 W, dzięki czemu czerpią energię ze 

światła słonecznego i mogą ją oddawać w postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych 

poprzez port USB lub metodą indukcyjną.  

Możliwość ładowania telefonu za pomocą złącza USB wynosi 24 godziny na dobę.  

Wbudowany czujnik smogu pomaga monitorować stopień zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowym 

atutem ławek solarnych są wbudowane stojaki na rowery. Czas pracy ławki bez słońca wynosi  

ok. 120 godzin. 

Ławki pełnią też funkcję edukacyjną w zakresie nowych technologii, ponieważ pokazują, że energię 

odnawialną można wykorzystywać nie tylko w elektrowni, czy przez panel na dachu.  

Projekt ma służyć użytkownikom nie tylko do odpoczynku, ale dzięki specjalnej konstrukcji 

i wyposażeniu mają dostarczyć maksimum komfortu w trakcie użytkowania.    

Projekt pokazuje, w jaki sposób elementy codziennego użytku, poza pierwotną funkcją małej 

architektury, mogą być przydatne bezpośrednim użytkownikom i środowisku. Inteligentne ławki są 

ekologiczne, nie mają zewnętrznego zasilania – wbudowane akumulatory ładowane są przez 

moduły słoneczne. 

Ławki solarne zostały przekazane na podstawie umów użyczenia zawartymi z ww. 4 szkołami 

ponadpodstawowymi. 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAROCINIE  

Poradnia  nie realizowała żadnych inwestycji, ani projektów zewnętrznych. Brała czynny 

udział w opracowaniu projektu rewitalizacji Szpitala Powiatowego w Jarocinie i występowała w nim 

jako partner społeczny. 

  

REMONTY 

W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: 

- naprawę i wymianę oświetlenia w pomieszczeniach poradni                  -     6.847,10 

- naprawy i konserwacje sprzętu                                                                -    1.902,90 

- prace malarskie (sekretariat)                                                                   -     1.230,00 

  

REALIZACJA ZADAŃ 

W roku szkolnym 2018/2019 zostało przyjętych  1.147 dzieci i młodzieży uczącej się. Wydano  243 

orzeczenia  i  408 opinii. 

 Przeprowadzono:  -   661 badań psychologicznych 

- 581 badań pedagogicznych 

- 229 badań logopedycznych 
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- 291 badań przesiewowych 

 Łącznie udzielono  1684 porady i konsultacje 

 Terapią psychologiczną objęto 157 dzieci i uczniów 

 Socjoterapią -  20 

 Terapią logopedyczną  - 139 

 Terapią pedagogiczną  - 77 

 Zajęcia aktywizujące wybór zawodu - 130 uczniów 

 Zajęcia grupowe w szkołach i placówkach - 833 

 Interwencje kryzysowe -  70 

 Praca terenowa - 240 wyjść. 

 

 

 

II. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SP. Z O.O. 

Najważniejszym zadaniem prowadzonym przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

które udało się zakończyć w 2019 roku było oddanie do użytku  inwestycji o nazwie: 

NADBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA W JAROCINIE- ETAP II realizowanej w latach od 2017 

do marca 2019 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ogłoszonego 

04.08.2017. wyłoniono wykonawcę inwestycji. Spośród trzech ofert wybrana została oferta  

z najkorzystniejszą ceną: 8.581.710,- zł brutto złożona przez Konsorcjum firm: HELI FACTOR Sp.  

z o.o. — Lider konsorcjum — z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 4/6, 02-473 Warszawa. 

 W trakcie realizacji inwestycji w szczególności w związku z brakami dokumentacji 

projektowej inwestor podjął szereg decyzji o zmianach i poprawieniu pierwotnego projektu, 

co spowodowało powstanie projektu zamiennego i realizację inwestycji zgodnie z tym 

projektem. 

 W wyniku pojawienia się konieczności wykonania robót wykraczających poza opis 

przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę 

wykonania zamówienia oraz robót zamiennych, wartość umowy została zwiększona do kwoty 

9.994.667,81 zł brutto, 

 W związku z powyższym pracami i zmianami projektowymi pojawiła się konieczność 

wydłużony terminu wykonania zamówienia, ostatecznie do dnia 20.02.2019r. 

 W trakcie inwestycji konieczne stało się również zmodernizowanie istniejącej kotłowni 

szpitalnej oraz montaż i modernizacja dwóch przystanków windowych umożliwiających 

dostęp do oddziału ginekologicznego, a nie przewidzianych w projekcie. Obiekt uzyskał 

pozytywną opinię Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, a Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Jarocinie wydał Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór 

końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 12 marca 2019. 
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 Nadbudowa polegała na dodaniu jednej kondygnacji i przebudowie istniejących 

kondygnacji. Przebudowie uległ budynek w którym mieścił się oddział chorób wewnętrznych 

który został przeniesiony do budynku głównego. Natomiast rozbudowa polegała na budowie 

nowego obiektu w postaci nadwieszenia, na słupach konstrukcyjnych, połączonego z częścią 

nadbudowywaną . 

  W wyniku rozbudowy na kondygnacji niskiego parteru  zostało zlokalizowane laboratorium 

szpitalne oraz pracownia badań endoskopowych składająca się z dwóch gabinetów 

badań, sali wybudzeń i przygotowań, gabinetu lekarskiego do badania pacjenta przed 

badaniem endoskopowym wraz z pozostała infrastrukturą. Przenosiny do nowego 

laboratorium zostały przeprowadzone w dniach 3-4.09.2019 r. a do pracowni badań 

endoskopowych w dniach 12-13.09.2019 r. 

 Na kondygnacji wysokiego parteru umieszczono zespół porodowy, oddział 

ginekologiczno - położniczy i noworodkowy.  W skład zespołu porodowego wchodzą 

dwie sale porodów rodzinnych z łazienkami, sala cesarskich cięć wraz z niezbędną 

infrastrukturą.    

 Oddział noworodkowy mieści 13 łóżek w pokojach dwuosobowych oraz jedną izolatkę, każdy 

pokój wyposażony jest w oddzielną łazienkę. Ponadto w skład oddziału wchodzi pokój 

nadzoru noworodków obserwowanych wymagających opieki pośredniej (dwa łóżeczka), 

pokój nadzoru noworodków obserwowanych (dwa łóżeczka), pokój intensywnego nadzoru 

noworodków dla dwóch noworodków. 

 Na I piętrze zlokalizowano oddział ginekologiczny z 20 łóżkami w którego skład wchodzą: 

cztery pokoje trzyosobowe, trzy pokoje dwuosobowe z łazienkami (jedna na dwa pokoje), 

jeden pokój jednoosobowy z łazienką dostosowany dla osoby niepełnosprawnej, izolatka  

z łazienką i śluzą. Powstał gabinet zabiegowy oraz pozostała infrastruktura niezbędna dla 

funkcjonowania oddziału. Przenosiny do oddziału ginekologiczno – położniczego oraz 

noworodkowego zaplanowano na koniec kwietnia 2020 roku. 

 Na wewnętrznym dziedzińcu między budynkami: głównym i budynkiem laboratorium oraz 

endoskopii została wbudowana kaplica przyszpitalna która oddana do użytku została  

w maju 2019 roku.  

W wyniku inwestycji opisane wyżej oddziały szpitala zostały dostosowane do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą. 

KARETKI 

W minionym roku Powiat Jarociński przekazał szpitalowi środki trwałe w postaci 3 karetek będących 

własnością Powiatu: 

1) Samochód specjalny marki Volkswagen Crafter 35 2,5 TDI 

2) Samochód specjalny marki Fiat Ducato 35 3,0 M-jet 

3) Samochód specjalny marki Volksvagen Crafter 35 2,0 TDI 

W skład wyposażenia karetek wchodzą m.in.:  

 nosze szt. 2 

 respirator szt. 2 

 defibrylator szt. 1 

 urządzenie do kompresji klatki piersiowej szt. 1 
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PROJEKTY 

W roku 2016 Powiat Jarociński przystąpił do wspólnych działań z samorządem Województwa 

Wielkopolskiego, celem których było otrzymanie dofinansowania na realizacje projektu 

„WYPOSAŻENIE ŚRODOWISK INFORMATYCZNYCH WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH 

I MIEJSKICH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W NARZĘDZIA INFORMATYCZNE 

UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ 

STWORZENIE SIECI WYMIANY DANYCH MIĘDZY PODMIOTAMI LECZNICZYMI SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych. 

23 sierpnia 2017 roku Powiat Jarociński zawarł z Województwem Wielkopolskim Umowę 

partnerstwa na rzecz realizacji projektu, tym samym Szpital Powiatowy w Jarocinie spółka  

z o. o. został jednym z 29 szpitali z terenu województwa wielkopolskiego, który przystąpił  

do realizacji zadań projektowych.  

Oszacowana wartość projektu: 93.882.351,00 zł 

 Wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych 

 Wkład własny partnerów: 15% - w tym Powiatu Jarocińskiego – 366.310,70 zł. 

 Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2019. 

CERTYFIKAT ISO 

Polska Akademia Jakości „CERT” z Katowic w 2017 r. przeprowadziła w szpitalu AUDYT 

ODNOWIENIOWY CERTYFIKATU  ISO9001:2009 w wyniku którego został utrzymany certyfikat 

ISO. Natomiast w sierpniu 2019 r. przeprowadzono drugi Audyt z nadzoru 9001:2015  gdzie 

sprawdzono i oceniono stopień spełnienia wymagań normy PN-EN  ISO 9001:2015. Stwierdzono, że 

wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiem w/w normy i utrzymano 

ważność certyfikacji. 

  Wdrożony system zarządzania jakością potwierdza, że szpital jest w gronie organizacji dla 

których zadowolenie pacjentów jest podstawowym sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej na 

rynku. Skutecznie wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością pozwala rozpoznać słabe 

ogniwa i niedoskonałości, usprawnia obieg informacji, porządkuje dokumentację, przyczynia się do 

zmniejszenia liczby błędów i kosztów oraz podnosi prestiż zakładu na rynku. Wzrasta również 

świadomość pracowników dotycząca celów i dążeń szpitala. 

BADANIA SŁUCHU 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów w lipcu 2019 r. Jarociński Szpital nawiązał 

współpracę z firmą GEERS Dobry Słuch przeprowadzającą BADANIA SŁUCHU OSOBOM 

POWYŻEJ 7. ROKU ŻYCIA. Badania przeprowadzane są w gabinecie Wieczorynki w każdą środę 

w godz. 9.00 – 15.30. 

TOMOGRAF KOMPUTEROWY 

Od lutego w Jarocińskim Szpitalu stanął nowy, NOWOCZESNY 64 

RZĘDOWY  TOMOGRAF KOMPUTEROWY marki Brilliance firmy Philips. Korzystają z niego 
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zarówno pacjenci, którzy mają skierowania, jak i ci, którzy są hospitalizowani w placówce  i muszą 

mieć wykonane specjalistyczne  badania. Urządzenie spełnia wszystkie normy, przeszło też 

specjalistyczne kontrole pod względem bezpieczeństwa. Pacjenci  z powiatu jarocińskiego nie 

muszą więc już jeździć na badania do sąsiednich powiatów.  Jak zapewnia producent- tomograf jest 

zbudowany w oparciu o unikalną technologię Essence, która dzięki wyjątkowej budowie lampy 

rentgenowskiej, detektora  oraz zaawansowanym metodom rekonstrukcji obrazów poszerza 

możliwości kliniczne urządzenia. Tomograf jest  przeznaczony do wykonywania najbardziej 

zaawansowanych badań diagnostycznych metodą wielowarstwowej tomografii komputerowej. 

Zapewnia też najwyższą wydajność obrazowania w badaniach naczyń mózgu, naczyń wieńcowych 

i płuc, a także w medycynie ratunkowej. 

 

 

III. POMOC SPOŁECZNA;  IIIA. WSPIERANIE 

RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - PCPR 

 Zadania te wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Jarocińskiego powołaną do wykonywania określonych ustawami zadań 

publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób 

niepełnosprawnych. Zadania PCPR realizowane są przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 

21,25 etatu. 

 PCPR wykonuje m.in. określone ustawami zadania z zakresu pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzi ośrodek interwencji 

kryzysowej. PCPR zapewnia również opiekę i wychowanie całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodzicielskiej. PCPR organizuje szkolenia oraz współpracuje z sądem, kuratoriami, gminami  

i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu.  

Przy PCPR funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności. 

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w 2019 roku realizowało „PROGRAM 

ASYSTENT I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019” uzyskało  

w ramach konkursu dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości  

61 754,00 zł   (w 2018 roku pozyskano: 53 827,00 zł). Jest to maksymalna kwota jaką PCPR  

w Jarocinie mogło uzyskać  w konkursie w ramach ww. programu. Dotacja został przeznaczona 

zgodnie  z umową na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia czterech koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR w Jarocinie, trzech w skali całego roku 2019 i w przypadku 

jednego koordynatora za 7 miesięcy 2019 roku (zatrudnionego od czerwca 2019 roku). Dzięki 

uzyskanej przez PCPR dotacji pomocą i opieką zostały objęte 54 rodziny zastępcze i 76 dzieci.  
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Konieczność zatrudniania koordynatorów i obejmowania ich pomocą i opieką rodzin zastępczych 

wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Ustawa narzuca zatrudnienie odpowiedniej liczby koordynatorów do odpowiedniej liczby 

rodzin zastępczych. Zadaniem koordynatorów jest udzielenie pomocy rodzinom zastępczym  

w realizacji zadań, które wynikają z funkcji pełnienia rodziny zastępczej, wraz z rodzicami 

zastępczymi oraz asystentem rodziców biologicznych sporządzanie planu pomocy dziecku, a także 

zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego. Kolejnym działaniem nałożonym na 

koordynatorów jest zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do właściwego ośrodka 

adopcyjnego. Dodatkowo do zadań koordynatora należy współpraca oraz pomoc pełnoletnim 

wychowankom rodzin zastępczych. Wszystkie ww. zadania były realizowane w 2019 roku przez 

zatrudnionych w PCPR w Jarocinie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy także występowanie                         

z wnioskiem do sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, które znajduje się w pieczy 

zastępczej dłużej niż 1,5 roku. W sytuacji pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych 

nad małoletnim dzieckiem obowiązkiem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zebranie 

odpowiedniej dokumentacji oraz zgłoszenie dziecka do właściwego ośrodka adopcyjnego. Do 

obowiązku koordynatora należy sporządzenie opinii o zasadności przysposobienia, o kontaktach 

dziecka z rodziną biologiczną dziecka, o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą 

miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opinii o zasadności wspólnego 

umieszczenia dziecka wraz z rodzeństwem oraz o zasadności umieszczenia dziecka  

z rodzeństwem.  

W roku 2019 koordynatorzy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Jarocinie zgłosili 8 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do postępowania adopcyjnego                       

do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Lesznie. Sprawa jest w trakcie realizacji przez 

Ośrodek Adopcyjny. Ponadto jedno dziecko zgłoszone do adopcji w 2018 roku zostało 

przysposobione przez dotychczasową rodzinę zastępczą w 2019 roku. W toku postępowań 

adopcyjnych dzieci zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego w 2019 roku jedno dziecko zostało 

adoptowane, cztery nie zostały zakwalifikowane do adopcji i pozostały pod opieką dotychczasowych 

rodzin zastępczych, zatem pozostały pod dalszą opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Trzy sprawy są obecnie w toku i oczekują na rozstrzygnięcie w 2020 roku. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej znajdują się w stałym kontakcie z asystentami 

rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W przypadku gdy 

rodzinie taki asystent nie jest przydzielony, zadaniem koordynatora jest nawiązanie kontaktu  

z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego do miejsca zamieszkania rodzica 

biologicznego. Koordynator wraz z asystentem współpracują przy opracowywaniu szeregu 

dokumentów m.in. planu pomocy dziecku i planu pomocy rodzinie. Koordynator rodziny zastępczej  

i asystent rodziny biologicznej  pracują wspólnie nad powrotem dziecka do rodziny. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Jarocinie w 2019 roku przeprowadzili weryfikacje pięciu rodzin pod względem spełniania 

warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Były to trzy małżeństwa i dwie osoby nie 

pozostające w związku małżeńskim. Jedna rodzina była spokrewniona z przyjmowanym dzieckiem. 

Natomiast cztery rodziny były niespokrewnione. Jedno małżeństwo spośród ww. kandydatów samo 

zrezygnowało z procedur kwalifikacyjnych. Jedna samotna kandydatka nie została zakwalifikowana 

bo została zaopiniowana negatywnie ze względu na nie spełnianie ustawowych kryteriów. Kryteria 

ustawowe jakich kandydatka nie spełniła to brak rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

negatywna opinia psychologa oraz była objęta nadzorem kuratora. Dwa małżeństwa  i jedna osoba 
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samotna po wstępnej weryfikacji otrzymały pozytywne oceny i mogli zostać skierowani na szkolenie. 

W 2019 r. spośród  ww.  kandydatów do szkolenia przystąpiły i pozytywnie ukończyli szkolenie jedno 

małżeństwo i jedna osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Wspomniane wyżej szkolenie 

odbyło się w PCPR w Grodzisku Wlkp. Ponadto jedna osoba  nie pozostająca w związku 

małżeńskim, która została pozytywnie zaopiniowana w 2018 roku rozpoczęła szkolenie  

w Krotoszynie w 2018 roku i pozytywnie je ukończyła w 2019 roku. Dzięki bardzo dobrej współpracy 

z PCPR w Krotoszynie i Grodzisku Wlkp. PCPR w Jarocinie poniósł koszty jednostkowe 

przeszkolenia tych trzech kandydatów oszczędzając na zorganizowaniu całego szkolenia na terenie 

powiatu jarocińskiego.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadziło stały całoroczny nabór dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na stronie internetowej PCPR  

w Jarocinie znajdowała się informacja o naborze o wszelkie niezbędne i pomocne informacje                   

dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Koordynatorzy przeprowadzali 

również spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego. 

W 2019 roku PCPR stworzyło ulotkę promującą zostanie rodzicem zastępczym (2000 szt.). Ulotki 

zostały rozdysponowane do wszelkich instytucji publicznych w tym urzędów, bibliotek, szkół, 

ośrodków zdrowia, itp na terenie powiatu jarocińskiego w ramach akcji promującej rodzicielstwo 

zastępcze. W roku 2019 roku na terenie naszego powiatu zostało utworzonych  5 nowych rodzin 

zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2019 roku zatrudniało czterech 

koordynatorów, pod opieką których znajdowały się 54 rodziny zastępcze i 76 dzieci.                                        

W dniu 31.12.2019 r. funkcjonowało 44 rodzin zastępczych i 65 dzieci przebywających  w tych 

rodzinach zastępczych. W tym okresie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przeprowadzili 111 posiedzeń komisyjnych oceny sytuacji 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego. Zadaniem organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej jest okresowa ocena sytuacji dziecka, która powinna odbywać się raz na 

pół roku (w przypadku dzieci do 3 roku życia, nie rzadziej niż co 3 miesiące). Oceny sytuacji dziecka 

dokonuje się na posiedzeniu z udziałem między innymi rodziców biologicznych dziecka  

i specjalistów pracy z dzieckiem. W trakcie takiej koordynator informuje uczestników o sytuacji 

rodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz mieszkaniowej dziecka. Zadaniem pracownika jest 

poinformowanie rodzica biologicznego o przysługującym jemu prawu do spotkań z dzieckiem  oraz 

możliwości takich działań, które miałyby prowadzić do powrotu do środowiska rodzinnego.  

W ocenach sytuacji dziecka brali udział rodzice zastępczy, psychologowie, pedagodzy, 

przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, kuratorzy społeczni, opiekunowie prawni, 

rodzice biologiczni (jeżeli nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej).  

Jednocześnie do zadań koordynatora należy poinformowanie rodziców biologicznych   

o ciążących obowiązkach ustawowych na organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej, takich jak 

występowaniem z wnioskiem do Sądu o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, czy występowaniem 

z powództwem o alimenty na rzecz małoletniego dziecka. Dodatkowo pracownicy spotykali się 

indywidualnie, bądź kontaktowali listownie lub telefonicznie z rodzicami biologicznymi w celu 

podjęcia działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny macierzystej. 

POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

W ramach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zrealizowało zadanie                      

z zakresu pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych. Z porad psychologa korzystały rodziny 

zastępcze i dzieci przez cały rok 2019 w zakresie 24 godzin miesięcznie a w grudniu 2019 roku  do 

dyspozycji rodzin zastępczych było dodatkowe 16 godzin z których skorzystali podopieczni tut. 
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Centrum. Z pomocy psychologa korzystali zarówno rodzice zastępczy, dzieci a także pełnoletni 

wychowankowie rodzin zastępczych. W związku ze zróżnicowanymi problemami osób zgłaszających 

się do psychologa, osoby otrzymały wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa. W ramach pomocy 

psychologicznej w 2019 roku udzielono 350 porad. 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 10 ustawy  

z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) 

zapewniało rodzinom zastępczym bezpłatną pomoc prawną. W 2019 roku z pomocy prawnej  

w PCPR skorzystały 4 rodziny zastępcze. 

GRUPY WSPARCIA 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 ustawy  

z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1111) 

organizowało spotkania grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Spotkania odbywały się  

w siedzibie PCPR w Jarocinie i były prowadzone przez psychologa na co dzień pracującego  

z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. W 2019 roku spotkania 

grupy wsparcia odbyły się w dniach: 11.04.2019 r., 22.05.2019 r., 19.06.2019 r. 11.09.2019 r., 

14.10.2019 r., 21.11.2019 r. Udział rodzin zastępczych w spotkaniach grupy wsparcia jest 

dobrowolny. Każda rodzina zastępcza otrzymuje pisemne zaproszenie z datą spotkania. 

 

DOM  WSPARCIA DZIECKA I RODZINY „DOMOSTWO” W GÓRZE 

Na dzień 31.12.2019 w podległej PCPR placówce w Górze przebywało łącznie 27 dzieci,  

w tym 22 dzieci z terenu Powiatu Jarocińskiego i 5 dzieci pochodzi z innych powiatów. Za pobyt ww. 

dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiat jarociński otrzymuje zwrot kosztów, których 

regulowanie jest określone w zawartych porozumieniach pomiędzy powiatami. Na podstawie 

porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawartych z innymi powiatami, 

przebywa obecnie poza Powiatem Jarocińskim - 2 dzieci w Rodzinnym Dom Dziecka 

w Białobłotach. 

W 2019 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego zostało 

umieszczonych 9 dzieci z terenu powiatu. 7 dzieci zostało umieszczonych  w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej z rodzin biologicznych, oraz 2 wskutek rozwiązania rodziny zastępczej. Z placówki  

w Górze odeszło w 2019 roku 5 wychowanków (2 w ramach usamodzielnień, 1 do rodziny 

zastępczej, 2 powrót pod opiekę rodziców biologicznych). 

 

 

ŚWIADCZENIA 

 

W 2019 r. w ramach realizowanych przez PCPR w Jarocinie świadczeń na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 726.131,64 zł.  

Ponadto przyznane zostały 4 świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 

z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej na łączną kwotę 10.475,62 zł. 
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W 2019 r. z pomocy świadczonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

skorzystało czternastu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i sześciu 

wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Wychowankowie byli w trakcie 

realizacji przygotowanych przed osiągnięciem pełnoletności indywidualnych programów 

usamodzielnienia. W celu umożliwienia wychowankom realizacji części zaplanowanych działań 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie objęło swoich podopiecznych w szczególności 

pomocą finansową przeznaczoną na: kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz na 

usamodzielnienie. Oprócz tego podopiecznych biernych zawodowo motywowano do aktywnego 

poszukiwania pracy oraz w przypadku trudności w samodzielnym poszukiwaniu zatrudnienia do 

rejestracji  w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ze wszystkimi wychowankami prowadzona również była 

praca socjalna. Osoby usamodzielniane posiadały również możliwość korzystania w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z pomocy psychologa oraz prawnika. 

W 2019 r. dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wypłacono:  

 87 świadczeń przeznaczonych na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 45.991,63 zł, 

 2 świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości 10.409,00zł 

 4 świadczenia na zagospodarowanie w łącznej kwocie 6.308,00zł. 

Z placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2019 r. z pomocy w ramach realizowanych programów 

usamodzielnienia wypłacono: 

 49 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 25.587,35 zł 

 2 pomoce na zagospodarowanie na kwotę 3.154,00 zł 

 3 pomoce na usamodzielnienie w kwocie 20.817,00 zł  

Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 112.266,98 zł. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie realizowało w/w świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, osób pozostających po pełnoletniości w pieczy zastępczej oraz osób 

usamodzielnianych. W 2019 r. PCPR w Jarocinie w ramach programu „Dobry start” przyznało 

łącznie 78 świadczeń na łączną kwotę 23.400 zł. Skorzystało z niej 53 wychowanków rodzin 

zastępczych, 25 podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 6 osób 

usamodzielnianych. 

Na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie realizuje świadczenie w postaci 

„DODATKU WYCHOWAWCZEGO” przysługującego rodzinie zastępczej lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia do 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu 

dziecka w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci tj. w wysokości 500,00zł miesięcznie. W 2019 r. PCPR w Jarocinie  

w ramach przyznanych dodatków wychowawczych wypłaciło 658 świadczeń w łącznej kwocie 

320.162,24zł. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie na podstawie art. 113a ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  realizowało również 

świadczenia w postaci „DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO” dla 
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dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej. W ramach 

przyznanych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego tut. Centrum wypłaciło 161 

świadczeń na łączną kwotę 76.131,21zł. 

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

POROZUMIENIA, PROGRAMY I UMOWY 

 Zgodnie z uchwalą Rady Miejskiej Nr XV/140/2019  z dnia 31.05.2019 r. zawarto umowę na 

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR przez Gminę Jarocin. Na realizacje tego zadania udzielono dotacji 

celowej w kwocie  15.000 zł w zakresie: 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy, 

 prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy,   

 podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne poprzez pomoc dwóch psychologów 

i prawnika. 

W ubiegłym roku wsparcia psychologicznego i terapeutycznego udzielono 112 stałym 

klientom, a  z pomocy prawnej korzystało 56 osób . 

 

 W minionym roku realizowano  PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB 

STOSUJĄCYCH PRZEMOC, sfinansowany dzięki dotacji celowej przyznanej z Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 13.070,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 

Wielkopolskiego nr 141/19 z dnia 18.04.2019 r. Program zakładał przeprowadzenie zajęć w 

okresie od 27.05.2019 r. do 07.12.2019 r. przez dwóch specjalistów  w siedzibie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej przy PCPR. Adresatami programu byli mężczyźni skazani 

prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 2017 kodeksu karnego za stosowanie 

przemocy w rodzinie (odbywające wyrok warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności) 

oraz osoby podejrzewane o stosowanie przemocy wobec których wszczęto procedurę Niebieska 

Karta. Program zakładał współpracę z Sądem Rejonowym w Jarocinie. Głównym celem 

programu była redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy szacunku i empatii 

wobec osób krzywdzonych, a także odpowiedzialność za własne czyny. Program ukończyło                        

2 mężczyzn. 

 Systematycznie realizowano POWIATOWY PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE NA LATA 2017-2022 zatwierdzony uchwalą nr XXXVII/230/17 Rady Powiatu  

w Jarocinie z dnia 30.01.2017 r. Celem głównym programu jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie powiatu poprzez zwiększenie skuteczności działań dot. tego 

problemu. W ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych przeprowadzono spotkanie 

z seniorami z Gminy Kotlin w dniu 30.04.2019 r., które miało na celu również ukazanie 

sposobów i możliwości radzenia sobie w sytuacjach przemocy. 

 W okresie od kwietnia 2019 r. do końca czerwca 2019 r. 2 pracowników Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Jarocinie uczestniczyło w superwizji grupowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Krotoszynie. Spotkania odbywały się w ramach porozumienia pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, a Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie o współdziałaniu w zakresie organizacji superwizji 

grupowej dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej z terenu Wielkopolski Celem 
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porozumienia było przygotowanie i realizacja jednej edycji superwizji, która odbywała się  

w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Realizatorem superwizji 

finansowanej przez ROPSw Poznaniu była Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 

Społecznej. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej  

z Jarocina i Krotoszyna. 

 

 W 2019 r . 2 pracowników OIK-u uczestniczyło w licznych spotkaniach grup roboczych  

w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przemocy dot. wszczęcia procedur 

Niebieskich Kart. Spotkania odbywały się w Ośrodkach Pomocy Społecznej Gminy Jarocin 

(gdzie uruchomiono 160 Niebieskich kart), Jaraczewo (49 NK), Kotlin (25 NK), Żerków (25 NK) 

na mocy porozumień zawartych między PCPR a Gminami  Żerków, Jaraczewo, Kotlin w roku 

2011 i 2012. Porozumienie między PCPR Jarocin, a Gminą Jarocin zawarto w dniu 20.12.2016 r. 

na podstawie uchwały Nr XLI /454/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.11.2016 r. 

Porozumienia zakładają współpracę w ramach działalności Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w poszczególnych gminach oraz w pracach grup 

roboczych, których celem jest rozwiązywanie wszelkich problemów związanych  

z występowaniem przemocy w rodzinie na terenie poszczególnych gmin. W skład zespołów 

wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, jednostek samorządowych i organizacji 

pozarządowych działających w obszarze przemocy w rodzinie  na terenie wymienionych wyżej 

gmin powiatu jarocińskiego.  

 

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Bardzo ważnym zadaniem jest realizacja Powiatowego Programu na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2021. Niniejszy program jest 

kontynuacją szeregu działań, które podjęto w ramach realizacji powiatowego programu działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych w ubiegłych latach oraz w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2014 -2017 przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Powiatu  8 maja 2014 r.  

Warunkiem powodzenia realizacji Programu jest czynne w nim uczestnictwo oraz współpraca  

z PFRON, samorządami gminnymi, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, 

placówkami służby zdrowia i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W 2019 r. pomocą w formie dofinansowania objęto 1387 osób na kwotę 629.425,00 zł. 

Efektem przystąpienia również w 2019 r. przez PCPR do realizacji „Pilotażowego Programu 

Aktywny Samorząd” jest wydajniejsze kształtowanie modelu polityki społecznej wobec osób 

niepełnosprawnych, a jego działania uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Samorządy mają możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz inkluzji społecznej 

osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do 

uprawnionych osób fizycznych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji. 

 

MODUŁY I OBSZARY PROGRAMU 

 W ramach Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową realizowano zadania z zakresu pomocy w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
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kategorii B. Ponadto udzielano pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, dofinansowywano szkoleni w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W zakresie 

likwidacji barier w poruszaniu się realizowane były zadania z zakresu pomocy utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  

pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 

Realizowano także zadania dotyczące pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

 Moduł II dotyczył pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu 

polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.  

 

W 2019 r. skorzystały z Aktywnego Samorządu 152 osoby na Moduł I – likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przeznaczono  kwotę 375.460,00 zł, a na Moduł II 

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym   przeznaczono 234.782,00 zł. 

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Zarządzeniem Nr 28/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017 r. została po raz 

kolejny powołana na kadencję 2017 – 2021 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która jest dla Powiatu najważniejszym organem opiniodawczym w sprawach 

społecznych. 

 

 

 

IV. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W roku 2019 Powiat Jarociński dofinansował  kwotą 104.555,00 zł działalność Warsztatów 

Terapii  Zajęciowej, które prowadzi Stowarzyszenie  OPUS.  W minionym roku warsztaty miały 52 

uczestników, ponadto 6 osób oczekiwało na przyjęcie. W tym czasie Warsztaty opuścił 1 uczestnik. 

Uczestnicy Warsztatów zaangażowani są w zajęcia 10  pracowni. Kadrę  stanowi 20 osób 

zatrudnionych na 14,05 etatu. 

„Klub Senior+” 

W 2019 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 

Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ Powiat Jarociński pozyskał kwotę w wys. 

149.499 tys. zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i ich wyposażenie. 

 

Porozumienie o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019 zostało podpisane w dniu 1 sierpnia 2019r. 
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Wartość dofinansowania 149.499,00 zł 

 

Z czego: 

 Prace remontowe 124.499,00 zł 

 Wyposażenie 25.000,00 zł 

 

Wartość ogółem inwestycji wyniosła 270.668,64 zł, w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego 

wyniósł 121.169,64 zł. 

 

W wyniku realizacji zadania powstało miejsce dla 30 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet 

jak i mężczyzn, które umożliwia im korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej 

i opiekuńczej. 

 

Zostały przeprowadzone prace remontowe na II piętrze w budynku przy ul. T. Kościuszki 16. 

Wyremontowanych zostało 8 pomieszczeń:  

 pomieszczenie ogólnodostępne przeznaczone na salę spotkań, organizowanie konferencji, 

różnego rodzaju warsztatów tematycznych, 

 aneks kuchenny, wyposażony w meble, zmywarkę, sprzęt i urządzenia oraz naczynia, 

 pomieszczenie wyposażone w meble, kanapę i 2 fotele, sprzęt nagłaśniający z mikrofonem, 

projektorem i ekranem do wyświetlania, 

 pomieszczenie wyposażone w 6 stanowisk do pracy przy komputerze podczas warsztatów 

komputerowych, 

 pomieszczenie przeznaczone do zajęć ruchowych, 

 pomieszczenie biurowe, 

 szatnia dla seniorów i personelu,  

 łazienka z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych (uchwyty przy toalecie i 

umywalce). 

 

Prace remontowe polegały na wymianie okien, montażu paneli podłogowych, płytek ściennych 

w aneksie kuchennym i toalecie, wyrównaniu i pomalowaniu ścian, obniżeniu sufitów, zamontowaniu 

oświetlenia. 

Prace te zostały wykonane przez firmę PUH Mer-BUD – pana Nikodema Merklingera pod nadzorem 

inwestorskim zapewnionym przez pana Dariusza Michalaka 

Projekt obejmował również wyposażenie pomieszczeń w meble, krzesła i stoły oraz kanapę  

i 2 fotele. Wyposażenie meblowe zostało wykonane przez firmę Stolarstwo Meblowe – pana 

Tomasza Klemma z Mieszkowa. W aneksie kuchennym wykonane zostały meble pod wymiar. 

Dostarczone zostały m.in. 2 regały i szafa na dokumenty, 19 stołów, 5 biurek, 5 krzeseł obrotowych, 

krzeseł do pomieszczeń, kanapę i 2 fotele. 

Ponadto zakupiono i wyposażono pomieszczenia w niezbędny n/w sprzęt: 

 

Wyremontowane i wyposażone pomieszczenia będą wykorzystywane do przeprowadzania zajęć 

edukacyjnych, rehabilitacyjnych, rękodzielniczych, spotkań przy kawie dla seniorów.  
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARII KACZYŃSKIEJ W KOTLINIE 

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie jako jednostka samorządu 

jarocińskiego działa zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr PS.-II.9423.1.3.2016.3  

z 23.05.2016r. i przeznaczony jest dla 123 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie  

MIESZKAŃCY 

Dom dysponuje sześćdziesięcioma dziewięcioma pokojami mieszkalnymi: 

 53 pokojami 2-osobowymi, 

 6 pokojami 3-osobowymi, 

 6 pokojami 4-osobowymi, 

 2 pokojami 1-osobowymi, 

 2 pokojami typu separatki. 

W 2019r. było pełne obłożenie tj. 123 mieszkańców, w tym 94 kobiety i 29 mężczyzn w przedziale 

wiekowym: 

 20-39 lat   25 osób 

 40-65 lat   59 osób 

 66-75 lat  30 osób 

 powyżej 76 lat    9 osób 

Od czasu zmiany siedziby Domu Pomocy Społecznej problemem jest przekroczenie 

dopuszczalnej normy bakterii Legionella w ciepłej wodzie. Decyzją Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu z dn. 4.07.2019 r. zobligowano DPS do podjęcia działań w celu uzyskania 

jakości wody zgodnej z przepisami prawa. 9 grudnia 2019 r. wyniki badania wody dot. występowania 

Legionelii, potwierdziły parametry jakości wody w normie, o czym została powiadomiona 

Wojewódzką Stację Sanitarną w Poznaniu. W celu utrzymania obecnego stanu, cały czas 

monitorowany jest system ciepłej wody, dozowany jest środek chemiczny. Ponadto DPS objęty jest  

dwuletnim nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Poznaniu, która co pół roku będzie 

wykonywała badania wody. 

INWESTYCJE 

W 2019 roku zostały zrealizowane dwie inwestycje związane z malowaniem ciągów 

komunikacyjnych, malowaniem i położeniem okładziny winylowej w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Zaadaptowano część wysuniętego poddasza parteru na taras, który umożliwi zwłaszcza w okresie 

letnim rehabilitację naszych podopiecznych na świeżym powietrzu. Zamontowano klimatyzację  

w trzech pomieszczeniach dziennego pobytu oraz w pomieszczeniu medycznym przeznaczonym  

do przechowywania leków. 

BUDŻET 

Przyznany budżet na dany rok dla Domu Pomocy Społecznej określa środki finansowe 

będące w dyspozycji Domu, które w sposób bezpośredni kształtują poziom świadczonych usług. 

Przyjęty budżet na 2019 rok wynosił 6.016.372 zł, natomiast po zmianach na koniec roku 2019 

wyniósł 6.904.350 zł, zrealizowany w 100%. Plan dochodów przyjęty na 2019 rok wynosił 3.258.229 

zł. W ciągu roku został podwyższony i wynosił 3.586.100 zł, a został wykonany w kwocie 

3.587.487,52 zł. Dochody w ciągu roku zostały zwiększone – wykonane o kwotę 327.871 zł.  
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Zwiększenie dochodów wynikało między innymi z: 

 wpływów z usług po zmianie odpłatności mieszkańców w kwocie 236.971 zł 

 wpłat środków z lat ubiegłych w kwocie 13.540 zł 

 wpłat odszkodowań w kwocie 72.400 zł (głownie z tyt. pożaru w DPS) 

 wpłat darowizn pieniężnych na rzecz DPS w kwocie 3.660 zł 

W roku 2019 Urząd Wojewódzki przeliczał dotację na każdego mieszkańca na starych zasadach do 

wysokości kosztu, co znacznie zmieniło sytuację DPS-u pod względem finansowym. Pozwoliło to  

w większym stopniu pokryć koszty bieżące działalności DPS. Pomimo tego koszty  przekroczyły 

uzyskane dochody o kwotę 168 tyś zł., różnica ta została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe. 

Budżet w ciągu roku zwiększono łącznie o kwotę 887.978 zł. Wynikało to ze zwiększenia dochodów 

oraz dotacji na zadania remontowe i wydatki inwestycyjne z Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatu 

Jarocińskiego. Podział środków przedstawiał się następująco: 

1) Malowanie pomieszczeń w DPS – 388.430,13 zł  

 Kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 211.578 zł 

 Środki z Powiatu – 176.852,13 zł  

2) Montaż klimatyzacji oraz wykonanie tarasu –  100.000 zł 

 Kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 80.000 zł 

 Środki z Powiatu – 20.000 zł  

W 2019 roku Dom pozyskał darowizny rzeczowe w wysokości 19.635,21zł  

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  

Mieszkańcy Domu brali udział w następujących imprezach, na które zostali zaproszeni przez 

inne placówki: 

 

 21.03.2019r. - KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ LUB CZYTANEJ – ŚDS Czermin 

 03.04.2019r. - INTEGRACYJNY FESTIWAL FILMOWY "CAMERA HITY 2019" – ŚDS 

JAROCIN 

 09.04.2019r. - PREMIERA TELEDYSKU ZESPOŁU "POGODNI" – WTZ Jarocin 

 14.04.2019r. - XXX MISTRZOSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Biegach 

Przełajowych rozgrywane w ramach XXXVI Biegów Przełajowych "O PUCHAR KOCICH 

GÓR"- DPS Kobyla Góra 

 17.04.2019r. - XXIV WYSTAWA WIELKANOCNA – DPS Chumiętki 

 15.05.2019r. - XI TURNIEJ TAŃCA W KLIMACIE DZIKIEGO ZACHODU - DPS Czermin 

 16.05.2019r. - UROCZYSTA GALA POD HASŁEM "BO JAK NIE MY TO KTO" - DPS 

Osiek 

 17.05.2017r. - "XV ŚWIĘTO KONWALII" - DPS Psary 

 21.05.2019r. TURNIEJ PIŁKARSKI VI KKN MIEDŹ LEGNICA CUP – KKN Legnica 

 05.06.2019r. - VIII IMPREZA INTEGRACYJNA "POWITANIE LATA" - ŚDS FABIANÓW 

 12.06.2019r. - FESTYN INTEGRACYJNY "WAKACJE NA HAWAJACH" – DPD Rzetnia 

 18.06.2019r. - PRZEGLĄD PIOSENKI  "W SERCU NAM GRA – BIESIADA WESELNA" – 

DPS Rogowo 

 25.06.2019r. - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – DPS Baszków 

 27.06.2019r. - SPOTKANIE INTEGRACYJNE "NOC KUPAŁY" – DPS Skęczniew 

 28.08.2019r. - ZABAWA INTEGRACYJNA "NA LUDOWĄ NUTĘ" – DPS Kalisz 
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 06.09.2019r. - XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY "BEZ BARIER – 

ŚWIĘTA GÓRA 2019" – STOWARZYSZENIE "DZIECKO"             I PCPR Gostyń 

 11.09.2019r. - FESTYN "POŻEGNANIE LATA" – DPS Września 

 18.09.2019r. - IMPREZA PT. "WĘDKOWANIE" – DPS Zimnowoda 

 24.09.2019r. - IX TURNIEJ WARCABOWY – DPS Psary 

 01.10.2019r. - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNO – KABARETOWYCH – DPS 

Pleszew 

 18.10.2019r. - WARSZATY IKON – DPS Pleszew 

 14.11.2019r. - WARSZTATY IKON – DPS Pleszew 

 22.11.2019r. - WARSZTATY IKON – DPS Pleszew 

– 28. 11.2019 – ZABAWA ANDRZEJKOWA  - DPS KOBYLA GÓRA 

– 29.11.2019r. - ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW IKON I ZABAWA ANDRZEJKOWA – DPS 

Pleszew 

– 29.11.2019r. - Pokaz iluzji dla dzieci z przedszkola SŁONECZKO z Kotlina 

– 03.12.2019r. - VII IMPREZA "BO JA TAŃCZYĆ CHCĘ W RYTM MUZYKI FILMOWEJ" – 

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŚ Jarocin 

– 05.12.2019R. - IMPREZA "DISCO Z MIKOŁAJEM" – ŚDS Jarocin 

 

Imprezy organizowane przez Dom Pomocy Społecznej  im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie: 

 11.01.2019r. - spacer po "świątecznym Jarocinie" – rynek 

 15.01.2019r. - wyjazd do Kina HEL w Pleszewie 

 14.02.2019r. - ZABAWA WALENTYNKOWA – Jadalnia DPS 

 20.02.2019r. - Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Sławoszewie mikrofon dla 

wszystkich – Jadalnia DPS 

 27.02.2019r. - PLAYBACK SHOW "ZDOLNIACHA"....bo Ty też jesteś boski" - Zabawa 

karnawałowa Jadalnia DPS 

 08.03.20194. - Koncert na fletni  w wykonaniu Henryka Wicienciaka 

 18.03.2019r. - projekcja filmu nagranego na Festiwal Filmowy "Camera Hity 2019 – Jadalnia 

DPS 

 03.04.2019r. - wyjście do Cyrku - Kotlin 

 05.04.2019r. - śpiewanie piosenek postnych – kaplica DPS 

 14.04.2019r. - Boże rany - Tradycje wielkiego piątku, projekcja filmu Drogi Krzyżowej – 

Jadalnia DPS 

 06.06.2019r. - "MUZYKO - SŁUCHANIE W OGRÓDKU"  - wspólne słuchanie muzyki na 

terenie parku DPS 

 27.05.2019r. - wycieczka do Warszawy 

 06.06.2019r. - "MUZYKO - SŁUCHANIE W OGRÓDKU"  - wspólne słuchanie muzyki na 

terenie parku DPS 

 10.06.2019 - wycieczka do Sanktuarium w TURSKU 

 13.06.2019r. - wspólne śpiewanie utworów religijnych – kaplica DPS 

 14.08.2019r. - wycieczka do Sanktuarium w Lutynii 

 22.08.2019r. - kurs florystyczny dla mieszkanek - pracownia terapeutyczna (cyklicznie co 

tydzień przez okres ok. 2 miesięcy) 

 30.08.2019r. - PIKNIK Z BIBLIOTEKĄ Z KOTLINA – teren parku DPS 

 13.09.2019r. - NASZA INTEGRACJA 

 17.10.2019R. - ZABAWA TANECZNA – Jadalnia DPS 

 28.10.2019r. - BIBLIOTERAPIA - czytanie opowiadań - Pracownia DPS 

 30.10.20149r. - zabawa taneczna "Bal Wszystkich Świętych" - Jadalnia DPS 

 08.11.2019r. - słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych – Jadalnia DPS 

 27.11.2019r. - ZABAWA ANDRZEJKOWA – Jadalnia 
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 06.12.2019r. - ŚWIĄTECZNE PIECZENIE PIERNIKÓW - Pracownia DPS 

 11.12.2019r. - wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy - Poznań 

 18.12.2019r. - malowanie w plenerze krajobrazów zimy na folii - teren DPS 

 24.12.2019r. - "WIGILIA" - Wieczerza na jadalni DPS, śpiew kolęd 

 31.12.2019r. - "SYLWESTER" - Zabawa dla wszystkich mieszkańców - jadalnia DPS. 

 

 

 

 

V. TRANSPORT  ZBIOROWY I DROGI 

PUBLICZNE  

Realizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 roku 

Powiat Jarociński posiada „PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO 

TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU JAROCIŃSKIEGO”, który oczekuje na swoją 

realizację po wprowadzeniu w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wejście w życie 

ustawy kolejny raz zostało prolongowane. 

Mimo ogłoszenia w 2015 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przewidywaną datą 

rozpoczęcia postępowania 1 sierpnia 2016 roku, 23 lipca 2018 roku Starosta Jarociński ponowił w/w 

ogłoszenie z przewidywaną datą rozpoczęcia postępowania 1 sierpnia 2019 r. 

Powiat Jarociński w 2019 roku w dalszym ciągu zgodnie z ustawą o transporcie drogowym 

sprawuje NADZÓR NAD TRANSPORTEM PUBLICZNYM na terenie swojego powiatu. Dotyczy to 

Gminy Jaraczewo i Gminy Żerków wydając zezwolenia na nowe, bądź aktualizowanie dotychczas 

już wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób. Gminy te zgodnie 

z ustawą o samorządzie gminnym w ramach swoich zadań własnych realizują lokalny transport 

zbiorowy. Trzecia gmina powiatu jarocińskiego, czyli Gmina Kotlin ma porozumienie międzygminne 

z Miastem i Gminą Jarocin. 

W 2019 roku Starosta Jarociński wyraził zgodę w dwóch przypadkach na zmianę załącznika 

na wykonywanie krajowego drogowego przewozu (przewozy regularne osób) na terenie Gminy 

Jaraczewo. 

W 2019 roku Starosta Jarociński udzielił dwóch zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego 

przewozu osób (przewozy regularne specjalne) na terenie Gmin Jarocin i Jaraczewo (jedno 

zezwolenie) oraz Jarocin i Kotlin (drugie zezwolenie). 

W/w aktualizacje związane są z korektą ilości kursów, bowiem realizujący regularny przewóz 

osób przewoźnicy, ze względu na niewystarczające finansowanie przez gminy muszą ilość kursów 

na danej linii ograniczać. Starosta Jarociński analizuje te zmiany, a otrzymane zezwolenie bądź 

zmiana jego załącznika ma warunek, aby autobusy dojeżdżały do każdej miejscowości na terenie 

powiatu jarocińskiego. 
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Poznańska Kolej Metropolitalna 

W dniu 11 grudnia 2017r.  Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

oraz Gminy i Powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego 

Węzła Kolejowego, w tym Powiat Jarociński, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania 

wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym.  

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy, 

w tym Powiat Jarociński, zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych 

połączeń kolejowych.  Pomoc finansowa została udzielona przez Powiat Jarociński w formie dotacji 

celowych ze środków budżetu na rok 2019r. w kwocie 143 585,00zł. W wyniku porozumienia w 2018  

powstało połączenie kolejowe: 

 Poznań Główny – Poznań Dębina – Poznań Starołęka – Poznań Krzesiny – Gądki – 

Kórnik – Pierzchno – Środa Wielkopolska – Sulęcinek – Solec Wielkopolski - 

Chocicza – Mieszków – Jarocin; 

 Jarocin – Mieszków – Chocicza – Solec Wielkopolski – Sulęcinek – Środa 

Wielkopolska – Pierzchno – Kórnik – Gądki – Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka – 

Poznań Dębina – Poznań Główny. 

Uruchomienie dodatkowych połączeń ułatwia mieszkańcom Powiatu Jarocińskiego 

korzystającym z kolei, między innymi, codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy 

zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. Zaniepokojenie mieszkańców budziły kilkakrotne  

w trakcie roku zmiany rozkładów jazdy. W tej sprawie Starosta podejmowała interwencje w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Sieć dróg powiatowych 

               Zarząd Powiatu Jarocińskiego zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości ponad 

331 km, mających swój przebieg na terenie Gminy Jaraczewo – 65 km, Gminy Jarocin – 104 km, 

Gminy Kotlin – 60 km i Gminy Żerków – 102 km. 

              W roku 2019 Powiat Jarociński przebudował łącznie 2,8 km dróg powiatowych, wybudował 

2,513 km chodników, 5,240 km ścieżek rowerowych, 0,250 km odwodnienia oraz rozpoczął 

przebudowę jednego mostu. Opracowano także dwie dokumentacje projektowe na przebudowę dróg 

o długości 14,253 km. 

              Na inwestycje drogowe w 2019 r. Powiat Jarociński przeznaczył 11 384 733,72 zł, z czego 

7 052 200,36 zł stanowiły środki zewnętrzne. W 2019 r. z wszystkie Gminy z terenu Powiatu 

Jarocińskiego udzieliły Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań drogowych. 

W roku 2019 realizowano następujące inwestycje drogowe: 

1. „Budowa kolektora deszczowego – ulica Golska.” 

Całkowita wartość zadania wyniosła 100 515,71 zł brutto, w tym środki z budżetu Gminy 

Jaraczewo w wysokości 47 105,21 zł. Prace wykonywane były przez: Związek Spółek 

Wodnych z Jarocina w okresie od 27.08.2019 r. do 22.10.2019 r. Wykonano odcinek 

odwodnienia drogi o długości 0,250 km. 
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2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie – Osiek” 

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę 

odcinka drogi o długości 3,600 km. Prace projektowe wykonuje Ireneusz Ignaszak, 

Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory z Jarocina. 

Koszt sporządzenia projektu to 50 000,00 zł brutto. W roku 2019 zapłacono kwotę 

3 500,00zł. Prace nad dokumentacją zostanie zakończona do 30.06.2020 r. 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin 

– Wilkowyja – Żerków” (od Żerkowa do rzeki Lutynia). 

Całkowita wartość tego etapu robót wyniosła 2 090 644,49 zł brutto, w tym środki z budżetu 

Gminy Żerków w wysokości 696 345,64 zł. Wybudowano odcinek ścieżki rowerowej  

o długości 1,821 km. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„DROBUD” S.A. z siedzibą w Golinie w okresie od 04.01.2019 r. do 19.06.2019 r.  

 W dniu 05.12.2019 r. roku rozpoczęto realizację kolejnego etapu o długości 4,960 km  

(od Wilkowyi do rzeki Lutynia) przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI  

Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Całkowity koszt budowy tego etapu wynosi 3 728 942,78 zł 

brutto, w tym środki z: 

- budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 1 372 798,86 zł (w roku 2020 i 2021), 

- budżetu Gminy Żerków – 600 000,00 zł (w roku 2020), 

- budżetu Gminy Jarocin – 75 000,00 zł (w roku 2020). 

Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z umową,  przypada na  30.11.2021 r. 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin 

– Wilkowyja – Żerków – od ul. Sportowej w Jarocinie poprzez miejscowość Annapol do 

mostu w miejscowości Wilkowyja”. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 902 566,28 zł brutto, w tym środki z budżetu Gminy 

Jarocin w wysokości 1 449 113,51 zł. Wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 3,419 

km. Prace wykonywała firma PUB „BRUKPOL” s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich  

w okresie od 22.08.2019 r. do 15.12.2019 r. 

5. „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” 

Całkowita wartość zadania wynosi 1 205 657,73 zł brutto, w tym środki z budżetu Gminy 

Jaraczewo w wysokości (178 000,00 zł w roku 2019 i 238 859,00 zł w roku 2020) oraz  

z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 353 743,00 zł. W roku 2019 

wykonano prace za kwotę 735 985,07 zł. Zadanie wykonuje firma: „Mosty Kujawy Krzysztof 

Szymański” z siedzibą w miejscowości Smólnik od dnia 30.09.2019 r. Termin zakończenia 

zadania to 01.06.2020 r. 

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4190P Żerków – Raszewy – Komorze” 

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę odcinka drogi o długości 8,985 km. 

Wykonawcą była Firma Handlowo – Usługowa „GREK” S.C. Grzegorz, Tomasz Florkowscy  

z siedzibą w Jarocinie. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł 111 930,00 zł brutto. 

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina” 

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę odcinka drogi o długości 5,268 km. 

Wykonawcą była firma  Ireneusz Ignaszak, Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory  

z Jarocina. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł 75 000,00 zł. Zarząd Powiatu wystąpił 

z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice – Kotlin” 

Całkowita wartość zadania wyniosła 5 313 378,34 zł brutto , w tym środki z budżetu państwa  

z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 187 893,00 zł oraz 140 000,00 zł  

z budżetu Gminy Kotlin. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. 

Kalisz. Prace wykonywano w okresie od 10.07.2019 r. do 29.11.2019 r.. Przebudowany 

odcinek drogi ma długości 2,800 km. 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

4
8

 
      

9. „Przebudowa ulicy Szubianki w Jarocinie w zakresie chodnika i pobocza w istniejącym 

pasie drogowym.” 

Całkowity koszt zadania wyniósł 51 213,83 zł. Wykonawcą był Związek Spółek Wodnych  

z Jarocina, który wykonał prace w okresie od 17.06.2019 r. do 27.06.2019 r.. Przebudowano 

odcinek drogi o długości 0,090 km w zakresie przebudowy chodnika i pobocza. 

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie” 

Całkowity koszt zadania wynosi 1 774 994,19 zł brutto, w tym z środki z budżetu państwa  

z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 887 241,00 zł oraz z budżetu Gminy Jarocin  

w wysokości 253 105,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego S.A. Kalisz. Prace rozpoczęto 19.11.2019 r. Planowany termin zakończenia: 

30.06.2020 r. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 1,058 km. 

 

 

 

 

VI. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW  

I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

 

Biblioteka powiatowa 

Powiat Jarociński w rok 2019 po raz kolejny podpisał umowę z Gmina Jarocin,  

na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Dotacja 

w roku 2019 wyniosła 122.760,00 zł, która wykorzystana została na wynagrodzenia dla 

pracowników, organizacje spotkań autorskich, opłaty eksploatacyjne oraz na zakup nowych 

księgozbiorów.   

 

Imprezy i działalność kulturalna 

 Powiat Jarociński w 2019 roku na dofinansowanie imprez oraz działalności kulturalnej 

przeznaczył środki budżetowe w kwocie 22.011,78 zł. Dofinansowane zostało przekazane m.in. na :  

 VII Powiatowy przegląd Zespołów tanecznych,  

 IV Lajk Song Festiwal Kotlin 2019,  

 „Moc talentów” oraz Prezentacje Plastyczne i teatralne – XVI Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych – Jarocin 2019, 

 konkurs „Z kultura razem”, 

 projekt, który wykorzystywany będzie podczas działań mających na celu poniesienie poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu jarocińskiego, 

 Światowy Dzień Inwalidy,  
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 10-lecie Przedszkola Publicznego w Żerkowie, 

 XVI Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej, 

 90-lecia OSP w Ludwinowie oraz w Goli, 

 wsparcie dla lokalnego KGW W Antoninie,  

 paczki świąteczne na Boże Narodzenie dla dzieci z Domu Dziecka w Górze, 

 5-lecie Domu Kultury w Kotlinie, 

 Dożynki Gminno – Powiatowe w Radlinie, 

 spotkanie Starosty Jarocińskiego z twórcami ludowymi, 

 Spotkanie Noworoczne połączone z wręczeniem Wysokich Odznaczeń Wojskowych – 

Związek Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Koło Gminne w Kotlinie,  

 występ Czesława Mozila podczas XXIV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych, 

organizowany przez Dom Kultury w Kotlinie, 

 wykonanie krzyży nagrobnych dla powstańców Powstania Wielkopolskiego. 

 

  

VII.  KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Powiat Jarociński w 2019 roku na dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru kultury 

fizycznej przeznaczył środki budżetowe w kwocie 28.063,21 zł. Dofinansowane zostało 

przekazane m.in. na : 

 Nagrody dla Najlepszych Sportowców, 

 Zawody oraz turnieje w warcabach klasycznych, 

 Turniej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, 

 Ogólnopolski Otwarty Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego, 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz zawody pożarnicze,  

 Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w Biegach Przełajowych, 

 Zawody i imprezy wędkarskie PZW, 

 XV Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Olimpia Cup 2019”, 

 Turnieje i zawody strzeleckie KBS, 

 VI Turniej Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka, 

 Rajdy piesze oraz rowerowe,  

 XXIX Festyn Rekreacyjno – Sportowo – Biegowy w tym Mistrzostwa Powiatu 

Jarocińskiego na 10,500 m, 

 Integracyjne Zmagania Sportowe,  

 IX Mieszkowski Bieg im. Gen. Stanisława Taczaka,  

 XIII Ogólnopolskie Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich,  

 V Biegu Ulicznym „Górka Żerkowska”, 

 115-lecia OSP w Żerkowie, 

 IX Biegu Niepodległościowego pod patronatem Starosty Jarocińskiego oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego,   

 Regaty żeglarskie, 
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 usługa informatyczna Witkac.pl w celu organizacji konkursu ofert dla organizacji 

pozarządowych. 

 

 

 

VIII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

 

W 2019r. zostały wykonane prace geodezyjno – kartograficzne mające na celu cyfryzację 

danych archiwalnych w formie szkiców, wykazów i rejestrów dla gminy Jarocin. 

Finansowanie odbyło się z dotacji celowej na zadania z  administracji rządowej z zakresu geodezji 

i kartografii. Koszt wykonanego zadania wynosił 124 476,00zł. 

 

 

 

IX. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Na dzień 31 grudnia 2019r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie                                     

o powierzchni   335.3625 ha i wartości ewidencyjnej gruntów 24 561 019,27 zł.                                

Mienie o łącznej pow. 20.6750 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 2 004 236,30 zł, oddane jest 

w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. 

Natomiast nieruchomość o pow. 0.1084 ha i wartości 193 384,29 zł, położona w Jarocinie przy ul. 

Kilińskiego, stanowiąca własność Powiatu Jarocińskiego znajduje się w użytkowaniu wieczystym 

Santander Bank Polska S.A. 

Mienie o powierzchni  314.5791 ha i wartości ewidencyjnej 22 363 398,68 zł, stanowi zasób 

Powiatu, do którego należą:                   

 nieruchomości położone w Jarocinie oznaczone na arkuszu mapy 22 jako działki 714/14    

o pow. 0.0135 ha, 714/15 o pow. 0.0236 ha, 714/17 o pow. 0.0446 ha przy   ul. Batorego, 

nieruchomości oznaczone jako działki 714/14 i 714/15 obciążone są umowami najmu, 

natomiast nieruchomość oznaczona jako działka nr 714/17 stanowi drogę dojazdową, 

 nieruchomość przy ul. Szpitalnej w Jarocinie oznaczona na arkuszu mapy  14 jako działka  

nr 1237 o  pow. 0.0170 ha,  nieruchomość obciążona jest umową  dzierżawy. 

 nieruchomość położona w Tarcach oznaczona na ark .m.3 jako działka nr 163/8                                  

w udziale wynoszącym 2263/7966 części o powierzchni udziału wynoszącej 0.1904 ha, na 

której usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne nr 16 i 16a. 

W przedmiotowych budynkach znajdują się 4 lokale mieszkalne  stanowiące własność Powiatu 

Jarocińskiego, obciążonych umowami najmu: 

 lokal mieszkalny   Nr 16/2 o pow. 57,50 m2 

 lokal  mieszkalny  Nr 16/3 o pow. 64,20 m2 

 lokal mieszkalny   Nr 16/4 o pow.   52,80 m2 

 lokal mieszkalny   Nr 16a/4 o pow. 47,50 m2 

 nieruchomość położona w Tarcach oznaczona na arkuszu mapy 3 jako działka nr 161/2  

w udziale wynoszącym 7182/69074 części co stanowi powierzchnię 0.0554 ha. Na  
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nieruchomości tej usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 7, w którym 

znajduje się 1 lokal mieszkalny o pow. 35,77 m 2 stanowiący własność Powiatu 

Jarocińskiego, lokal obciążony umową najmu, 

 nieruchomości  położone w Tarcach  oznaczone na arkuszu mapy 6 jako działki                                      

nr 86/3 i 86/4  w udziale wynoszącym 16558/169248 części, co stanowi powierzchnię 0.0859 

ha. Na przedmiotowych nieruchomościach usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne 

Nr 20A i 20B, w których 2 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi 

stanowią własność Powiatu Jarocińskiego    i są obciążone umowami najmu: 

 lokal mieszkalny nr 20B/8 o pow. 64,77 m2 

 lokal mieszkalny nr 20A/8 o pow. 46,27 m2 

 nieruchomość  położona w Tarcach oznaczona w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 6 jako 

działka nr 86/9 w udziale wynoszącym 6712/83341 części, co stanowi powierzchnię 0.0530 

ha. Na nieruchomości usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne nr 21 i 22, w których 

1 lokal mieszkalny nr 5  o pow. 36,36 m2  usytuowany w budynku nr 21 stanowi własność 

Powiatu Jarocińskiego. Przedmiotowy lokal mieszkalny obciążony jest umową najmu, 

 nieruchomość zabudowana położona w Łowęcicach gm. Jaraczewo (Poręba 32)       

oznaczona na arkuszu mapy 2 jako działka nr 227 o powierzchni 2.2000 ha. W budynku 

mieszkalnym położonym na tej nieruchomości usytuowanych jest 9 lokali mieszkalnych 

użytkowanych przez najemców: 

 lokal nr 1 o pow. 59,58 

 lokal nr 2 o pow. 38,49 

 lokal nr 3 o pow. 38,51 

 lokal nr 4 o pow. 45,27 

 lokal nr 5 o pow. 46,32 

 lokal nr 6 o pow. 55,53 

 lokal nr 7 o pow. 46,95 

 lokal nr 8 o pow. 66,98 

 lokal nr 9 o pow. 71,57. 

Na nieruchomości tej znajduje się także 5 garaży murowanych o pow. 18,00m2 każdy, które 

obciążone są umowami najmu. Umowami najmu obciążona jest również część 

nieruchomości o pow. 65 m2 na której usytuowane są 3 garaże stanowiące własność 

najemców. 

 nieruchomości położone w Jarocinie oznaczone w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 38 

jako działka nr 876/1 o pow. 0.0012 ha, działka nr 713/6 o pow. 0.0511 ha  i działka nr 877/3 

o pow. 0.0050 ha, stanowią ulicę Franciszkańską, która jest drogą dojazdową do Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie, 

 nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów wsi Zakrzew gm. Jarocin na arkuszu mapy   

jako działka 47/5 o pow. 0.1041 ha, zajęta pod rondo, 

 nieruchomości o powierzchni 190.8785 ha i wartości 16 120 449,91 zł stanowią drogi 

powiatowe położone na terenie powiatu Jarocińskiego, nabyte z różnych tytułów, 

 nieruchomości o powierzchni  116.0500 ha i wartości 5 320 176,00 zł stanowią drogi 

przejęte po Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

 udział w wysokości 124030/140642 stanowiący powierzchnie 0.0746 ha we własności 

nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1760/1 o pow. 0.0846 ha, zabudowana budynkiem, w którym usytuowane są 4 

lokale mieszkalne, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Stowarzyszenie Towarzystwa 

Muzycznego w Jarocinie.                              

Lokale mieszkalne o pow. 287,98 m2 : 

 lokal nr 1 o pow.  72,60 m2 
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 lokal nr 2 o pow.  60,00 m2 

 lokal nr 3 o pow.  53,93 m2 

 lokal nr 4 o pow. 101,45 m2 

obciążone są umowami najmu. 

Lokale użytkowe o pow. 30,55 m2 usytuowane w przedmiotowym budynku  zostały obciążone 

umowami najmu, lokale o pow.29,63 m2 użytkowane są podstawie umowy użyczenia, 

natomiast pozostałe lokale przeznaczone są do wynajęcia. 

Na nieruchomości usytuowane są również 3 pomieszczenia garażowe: o pow. 11,25m2                             

o pow. 12,60m2 i o pow. 23,00 m2, które są obciążone umowami najmu. 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie oznaczonej jako działka nr 348/2 w udziale 

wynoszącym 42/100 części o powierzchni udziału wynoszącej 0.1173 ha, usytuowany jest 

budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 

10-12, 

 nieruchomość położona w Jarocinie oznaczona jako działka nr 349/1 o pow. 0.0054 ha, 

stanowi parking przylegający bezpośrednio do budynku, w którym usytuowana jest siedziba 

Starostwa, 

 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Jarocina jako działka nr 1741/2  

o pow. 0.1884 ha, usytuowany jest  budynek stanowiący siedzibę Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz 

parking, 

 nieruchomość położona w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe oznaczona                           

w ewidencji gruntów  jako działka nr 328/5 w udziale wynoszącym 334/1000 części                    

o powierzchni udziału wynoszącej 0.0291 ha. Na nieruchomości usytuowany jest budynek 

mieszkalny wielorodzinny, w którym wyodrębnione zostały pomieszczenia użytkowe 

stanowiące własność Powiatu Jarocińskiego. Część pomieszczeń o pow. 28,10 m2 

obciążona jest umową najmu, natomiast w pozostałej części budynku znajduje się siedziba 

Referatu Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego, 

 na nieruchomości położonej w Jarocinie obręb Bogusław-Przemysłowe przy ul. Zacisznej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  328/6 o pow. 0.0333 ha, usytuowany jest 

budynek, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne w części zajmowane przez 

Referat Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 

  na nieruchomości położonej w Jarocinie oznaczonej jako działka nr 315/1 o pow. 0.0572 ha, 

usytuowane jest oświetlenie lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jarocinie, 

  nieruchomość oznaczona jako działka nr 179/6 o pow. 0.0003 ha stanowi poszerzenie drogi 

położonej w Zakrzewie. 

 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zasobach majątkowych powiatu zaistniały następujące 

zmiany.   

 Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w trybie (art. 60 i 73) ustawy z dnia 13 

października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na rzecz Powiatu Jarocińskiego zostały nabyte 

nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. Są to nieruchomości położone  

w miejscowościach: Jarocin, Żerków, Osiek-Cząszczew, Annapol, Wilczyniec, Sławoszew, 

Magnuszewice, Antonin-Przybysław i Twardów. Powierzchnia nabytych dróg wynosi 

12.6448 ha o wartości  1 428 889,00  złotych. 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.09.2017r.  

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz uchwały Nr XLIV/86/17 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 29.06.2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie Powiatu 
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Jarocińskiego do zasobu Powiatu zostały nabyte nieruchomości położone w Jarocinie  

o łącznej powierzchni 1.7141 ha i wartości 274 256,00 złotych. 

 Aktem notarialnym Rep. A nr 730/2019 z dnia 08.02.2019r. w drodze darowizny do zasobu 

Powiatu została nabyta nieruchomość położona w miejscowości Brzóstków gmina Żerków, 

oznaczona w ewidencji gruntów na ark. mapy 1 jako działka nr 120/1 o powierzchni 0.6598 

ha i wartości 152 196,78 złotych. 

Reasumując powyższe na dzień 31 grudnia 2019 r. własność powiatu stanowiło mienie 

o  powierzchni 335.3625 ha i wartości gruntów wynoszącej 24 561 019,27 zł. 

    W trakcie gospodarowania majątkiem powiatu w 2019r. zaistniały zmiany w wyniku których 

nastąpiło zwiększenie majątku powiatu. Do zasobu Powiatu zostały nabyte nieruchomości zajęte 

pod drogi publiczne powiatowe o łącznej powierzchni 15.0187 ha i wartości 1 855 341,78 zł. 

 

Nadmienia się, że grunty o łącznej pow. 20.6750 ha i wartości ewidencyjnej wynoszącej 2 004 

236,30 zł oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym od roku 2018  ujęte są  

w ewidencji księgowej tych jednostek.                 

 

 

X. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA 

 

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, starosta jest organem  

I instancji administracji architektoniczno – budowlanej.  Do podstawowych obowiązków tego organu 

zgodnie z powołaną ustawą jest: 

 wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę; 

 przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę, wydawanie decyzji o sprzeciwie i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę, 

 wydawanie zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

W roku 2019 r. łącznie przyjęto i załatwiono 1063 wniosków o zatwierdzenie projektów budowlanych  

i wydanie pozwolenia na budowę, w tym wniosków o zmianę wydanych uprzednio decyzji w tym 

zakresie. 

Z podziałem na poszczególne gminy ilość wydanych decyzji przedstawia się następująco: 

 miasto i gmina Jarocin  - 688,   

 miasto i gmina Jaraczewo - 118, 

 miasto i gmina Żerków  - 167, 

 gmina Kotlin - 90. 

Ponadto w roku 2019 wydano 4 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, które dotyczyły 

budowy dróg na obszarze miasta i gminy Jarocin.  
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XI. GOSPODARKA WODNA 

 

Rok 2019 był ósmym, kolejnym rokiem, w którym udzielono z budżetu powiatu dotacje 

celowe spółkom wodnym. Dofinansowanie z budżetu samorządu powiatowego spółek wodnych 

pozwoliło na zwiększenie zakresu prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji 

wodnych. 

Przedmiotowe dotacje Zarząd Powiatu Jarocińskiego udzielił w oparciu o uchwałę Rada Powiatu 

Jarocińskiego nr LIX/390/18 z dnia 25 maja 2018 r. określającą „Zasady udzielania dotacji z budżetu 

Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób 

jej rozliczenia” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4410). 

 

 

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W ramach podniesienia świadomości ekologicznej, przy współudziale środków finansowych 

budżetu powiatu corocznie organizowane są proedukacyjne akcje ekologiczne skierowane do dzieci 

i młodzieży: KONKURS PROEKOLOGICZNY „ŚMIECIOM – STOP!” oraz AKCJA „SPRZĄTANIE 

ŚWIATA”.  

W roku 2019 przeprowadzona została XX edycja powiatowego konkursu proekologicznego 

„Śmieciom – STOP!” pod hasłem: „Gospodarowanie odpadami na terenach wiejskich”. Głównym 

celem ubiegłorocznej edycji konkursu było  promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.: 

właściwe postępowanie z odpadami na terenach wiejskich, w tym powstających w związku 

z działalnością rolniczą; sposób zagospodarowania z uwzględnieniem warunków lokalnych oraz 

analiza dotycząca sposobu ograniczenia ilość odpadów. Konkurs skierowany był do dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz innych placówek 

oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego. Wzorem lat 

ubiegłych konkurs promował postawy i zachowania przyjazne dla środowiska, aktywizował do 

badania problemów ochrony środowiska.  

Ponadto, we wrześniu 2019 r. przeprowadzono na terenie powiatu akcję „Sprzątanie świata”. 

26. ogólnopolska edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019” przebiegała w dniach 20-22 

września 2019 r. pod hasłem „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”. Na terytorium powiatu 

jarocińskiego kulminacja kampanii przypadła na dzień 20 września 2019 r. Najważniejszym 

przesłaniem tegorocznej edycji było zaproszenie i zachęcenie przez głównych organizatorów 

akcji w Polsce do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych 

odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji 

dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu, jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. 

Ponadto część trzecia hasła tegorocznej akcji niosła przesłanie, że równie ważne, jak nie śmiecenie 

i sprzątanie jest zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur 
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w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku. W przeprowadzonej corocznie na terytorium 

powiatu jarocińskiego akcji biorą udział głównie uczniowie szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na 

terytorium powiatu, a także Społeczna Straż Rybacka oraz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W ramach wdrożenia programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

na terenie powiatu, od roku 2016 udzielane są dotacje z budżetu ze środków stanowiących wpływy 

z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, w oparciu o uchwałę nr XV/122/15  

z dnia 26 listopada 2015 r. Rady Powiatu Jarocińskiego określającą „Zasady udzielenia dotacji 

z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”  

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 grudnia 2015 r. poz. 7428). 

W roku 2019 o przyznanie przedmiotowych dotacji złożono 72 wnioski, w tym na usunięcie azbestu 

z budynków mieszkalnych 47. Najwięcej wniosków złożono z terenu miasta i gminy Jarocin – 45 

wniosków, następnie z miasta i gminy Jaraczewo – 14 wniosków, z miasta i gminy Żerków – 

12 wniosków oraz z terenu gminy Kotlin – 1 wniosek. W wyniku weryfikacji wniosków oraz po 

przedłożonych rozliczeniach łącznie w 2019 r. przy wsparciu finansowym budżetu powiatu usunięto 

pokrycie azbestowe z 39 budynków mieszkalnych, w łącznej ilości 90,5 ton odpadów azbestowych. 

REWALORYZACJI I UTRZYMANIA ZABYTKOWYCH 

W ramach rewaloryzacji i utrzymania zabytkowych od kilku lat, w tym również w 2019 roku, 

po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Górze, środki  

w budżecie powiatu przeznaczane są na bieżące utrzymanie tego parku. 

NASADZENIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ 

W ramach nasadzeń zieleni przydrożnej sukcesywnie prowadzone są nasadzenia drzew przy 

drogach powiatowych, przy uwzględnieniu zarówno warunków przyrodniczych, z udziałem przede 

wszystkim drzew miododajnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiednich 

warunków utrzymania dróg a także w związku z nałożonymi zobowiązaniami w udzielonych 

zezwoleniach. W roku 2019 wykonano nasadzenia drzew przy drodze powiatowej Zalesie-Panienka 

w liczbie 80 szt. drzew miododajnych, na zakup sadzonek tych drzew pozyskano środki  

z samorządu wojewódzkiego.      

W ramach wsparcie zasady zrównoważonego rozwoju zasobów przyrody w powiecie, w  roku 

2019 odbyła się IV edycja konkursu dla kół łowieckich wspierającego regulację populacji lisa 

na terenie powiatu jarocińskiego, którego celem jest nagradzanie kół łowieckich realizujących roczny 

plan łowiecki w zakresie pozyskania lisa. Samorząd powiatu jarocińskiego liczy, że konkurs  

w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia liczebności lisa w obwodach łowieckich na terenie 

powiatu, co powinno korzystnie wpłynąć na odbudowę populacji drobnej zwierzyny łownej.   

W ramach ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia zagrożenia 

hałasem  prowadzone są prace modernizacyjne na drogach powiatowych, które realizowane 

są zgodnie z uchwalanymi corocznie przez Radę Powiatu Jarocińskiego planami inwestycyjnymi,  

z wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych. Ważniejsze inwestycje drogowe 

zrealizowane w 2019 roku, w ramach których wykonano również ścieżki rowerowe to: I i II etap 

przebudowy drogi powiatowych 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-
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Żerków o łącznej długości 5,2 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku 2,8 km 

Magnuszewice-Kotlin. 

 

 

XIII. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

      ŚRÓDLĄDOWE 

 

ROLNICTWO 

Funkcjonowanie samorządu powiatowego w zakresie rolnictwa wiążą się przede wszystkim 

z działaniami promocyjnymi. Jedną z form promocji rolnictwa jest organizacja Święta Plonów. 

Dożynki  Gminno – Powiatowe odbywają się przy współudziale samorządów gminnych. W roku 2019 

Święto Plonów zorganizowano w Radlinie gmina Jarocin.  

Promocja rolnictwa to także informacje, które na bieżąco prezentowane są na stronie internetowej 

www.powiat-jarocinski.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.  

 

LEŚNICTWO 

W ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w roku 2019,  

w związku z upływem ważności terminu dotychczasowego dokumentu, sporządzono nową 

inwentaryzacje stanu lasów dla rozdrobnionych lasów niepaństwowych, położonych na terenie 

powiatu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami trwale zrównoważoną gospodarkę leśną 

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych 

planów urządzenia lasów, dla powierzchni rozdrobnionych do 10 ha w oparciu o inwentaryzację 

stanu lasów. 

Wskutek huraganowych wiatrów, które miały miejsce na terenie powiatu w roku 2017 ogromnemu 

zniszczeniu uległ w szczególności drzewostan w lasach państwowych a także w lasach prywatnych. 

W związku z powyższym Starosta Jarociński po dokonanych oględzinach terenowych  

z przedstawicielami Nadleśnictw Jarocin i Piaski, wydał łącznie 26 decyzji wyrażających zgodę 

na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie 

z ustaleniami uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów, przez 

wykonanie zrębu zupełnego drzewostanu, w związku z przypadkami losowymi zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, na łączną powierzchnię około 17 ha. Najwięcej 

zniszczeń zanotowano w lasach niepaństwowych na terenie gminy Jaraczewo (m. Bielejewo, Gola, 

Łobez, Panienka) oraz gminy Żerków (m. Chrzan, Gęczew, Lgów). Właściciele zniszczonych lasów 

mogą uzyskać pomoc ze środków funduszu leśnego, po uporządkowaniu zniszczonej powierzchni 

objętej zrębami. W 2019 roku kolejni właściciele zgłosili zakończenie prac związanych  
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z uporządkowaniem zniszczonych lasów oraz po przeprowadzonych oględzinach otrzymali ww. 

środki, które przekazywane są za pośrednictwem Starosty Jarocińskiego. 

  

RYBACTWO 

W ramach zadań związanych z rybactwem śródlądowym Starosta Jarociński wydaje karty 

wędkarskie, legitymacje członków Społecznej Straży Rybackiej oraz dokonuje rejestracji sprzętu 

służącego do amatorskiego połowu ryb.  

Zgodnie ze stanem na koniec roku 2019 Starosta Jarociński wydał 3205 karty wędkarski (w tym  

w 2019 r. 202 kart) dla osób, które zdały egzamin przed komisją powołaną przez koła Polskiego 

Związku Wędkarskiego.  

Społeczna Straż Rybacka działająca na terenie powiatu jarocińskiego przy Okręgu Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Kaliszu, na koniec 2019 r. liczyła 24 członków. 

W rejestrze sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb, prowadzonego przez 

Starostę Jarocińskiego na dzień 31.12.2019 r. wpisano 351 jednostek pływających, w tym w roku 

2019 zarejestrowano 30 szt. wydając stosowne zaświadczenia o rejestracji.       

 

 

 

XIV. PORZĄDEK PUBLICZNY 

      I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 

W Powiecie Jarocińskim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która jest organem 

powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli. 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizują:  

 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie,  

 Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej,  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii.  

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAROCINIE 

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizuje zadania, których celem jest ochrona 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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W tym celu podejmowane są zarówno czynności wynikające z reakcji na popełniane 

przestępstwa i wykroczenia, jak i szeroko zakrojone działania prewencyjne, które skutecznie 

przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim. 

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA 

W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie funkcjonują niżej 

wymienione komórki organizacyjne: 

1) Wydział Kryminalny (realizuje zadania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, 

prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw, ustalaniu miejsc pobytu 

i zatrzymywaniu osób poszukiwanych): 

a) Referat Dochodzeniowo-Śledczy, 

b) Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy, 

c) Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą 

d) Zespół Techniki Kryminalistycznej; 

2) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego (realizuje zadania patrolowo-interwencyjne, wykonuje 

czynności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizuje działania w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa publicznego podczas imprez i uroczystości, prowadzi czynności 

wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, realizuje zadania z zakresu profilaktyki społecznej 

oraz w sprawach nieletnich): 

a) Zespoły Patrolowo-Interwencyjne I i II, 

b) Ogniwo Ruchu Drogowego, 

c) Rewir Dzielnicowych, 

d) Zespół Dyżurnych, 

e) Zespół do spraw Wykroczeń, Nieletnich i Patologii,  

f) Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego; 

3) Referat Wspomagający (wspomagający działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym); 

4) Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych (realizuje zadania  

w zakresie kontaktów z mediami).  

Stan etatowy jednostki na dzień 31.12.2019 r.: 

 114 etatów policyjnych, 1 wakat, 113 stan ewidencyjny,   

 19 etatów cywilnych, 0,5 wakat, 19 zatrudnionych pracowników. 

DANE STATYSTYCZNE 

Przestępstwa ogółem 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 1144 1255 1187 1115 1054 936 812 855 955 875 

 

Wykrywalność przestępstw 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 79,6% 82,4% 80% 80,7% 82,6% 80,3% 82% 85,1% 85,8% 84,49% 
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Zagrożenie przestępczością w gminach w 2019 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

695 60 73 63 

 

Przestępstwa w 7 podstawowych kategoriach    

(kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież z włamaniem do samochodu, uszkodzenie mienia, 

uszkodzenie rzeczy, uszkodzenie ciała, bójki i pobicia, rozboje i wymuszenia) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 373 300 295 223 196 173 191 

 

Wykrywalność przestępstw w 7 podstawowych kategoriach 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 58,31% 59,47% 60% 64,57% 64,68% 68,21% 66,32% 

 

Zagrożenie przestępczością w 7 podstawowych kategoriach w gminach w 2019 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

142 10 19 13 

 

W ramach przestępstw w 7 podstawowych kategoriach w 2019 r.: 

 stwierdzono 80 kradzieży mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin – 58, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 3, Gminy Kotlin – 11, Miasta i Gminy Żerków – 5, osiągając 

wykrywalność na poziomie 58,02%; 

 stwierdzono 45 kradzieże z włamaniem, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 28, Miasta 

i Gminy Jaraczewo – 2, Gminy Kotlin – 4, Miasta i Gminy Żerków – 8, osiągając 

wykrywalność na poziomie 73,91%; 

 stwierdzono 5 bójek i pobić, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 3, Gminy Kotlin – 1, 

Miasta i Gminy Jaraczewo – 1, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

 stwierdzono 5 rozbojów i wymuszeń na terenie Miasta i Gminy Jarocin, osiągając 

wykrywalność na poziomie 100%; 

 stwierdzono 13 uszkodzeń ciała, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 8, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 3, Gminy Kotlin – 1, osiągając wykrywalność na poziomie 100%; 

 stwierdzono 43 uszkodzeń mienia, w tym na terenie Miasta i Gminy Jarocin - 40, Miasta  

i Gminy Jaraczewo – 1, Gminy Kotlin – 2, osiągając wykrywalność na poziomie 55,81%; 

 stwierdzono 5 kradzieży z włamaniem samochodów na terenie Miasta i Gminy Jarocin, 

osiągając wykrywalność na poziomie 100%. 

Zdarzenia drogowe ogółem 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 560 619 594 619 562 633 732 699 675 644 
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Wypadki drogowe 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 43 42 38 38 39 36 30 31 38 46 

 

Kolizje drogowe 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 518 619 557 581 523 597 702 668 637 55 

 

Ofiary śmiertelne w wypadkach drogowych 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość 9 8 7 7 6 7 4 6 9 8 

 

Zdarzenia drogowe w gminach w 2019 r. 

Jarocin Jaraczewo Kotlin Żerków 

518 48 65 59 

 

Zagrożenie na drogach w 2019 r. 

S11 K11 K12 K15 W443 powiatowe gminne inne 

13 75 63 26 28 202 226 57 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie realizowała liczne programy 

profilaktyczne, w ramach których przeprowadziła spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach,  

a także z mieszkańcami wsi i miast, w tym również z osobami starszymi:    

 Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka (rządowy program ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań, jest realizowany poprzez szereg spotkań z grupami społecznymi  

w celu promowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym - bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz 

ochrona dzieci i młodzieży i edukację dla bezpieczeństwa);  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (program realizowany poprzez organizowanie 

spotkań ze społeczeństwem, podczas których omawiane są zagrożenia związane  

z narkotykami, prowadzono działania profilaktyczne mające na celu ujawnianie osób 

posiadających, udzielających lub uprawiających środki odurzające w szczególności osobom 

małoletnim, w szkołach zorganizowano prelekcje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na 

temat zagrożeń jakie niosą za sobą zażywnie środków odurzających oraz odpowiedzialności 

karnej nieletnich);  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (program, którego celem jest 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie skali tego zjawiska w Polsce, jest 

realizowany m. in. poprzez organizowanie spotkań ze społeczeństwem, podnoszenie 
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poziomu wiedzy i  świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w 

rodzinie, zmianę postrzegania problemu przemocy w rodzinie, prowadzone są szkolenia dla 

policjantów, w tym wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu jarocińskiego);  

 Kręci mnie bezpieczeństwo (kampania społeczna organizowana Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi  na kwestie 

związane z bezpieczeństwem, w jej ramach organizowane są pokazy sprzętu i wyposażenia, 

spotkania z uczniami i młodzieżą, zajęcia w miasteczku ruchu drogowego);  

 Szkoda Ciebie na takie patoklimaty (kompania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym  

pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, która ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi 

na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy); 

 Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” (program skierowany do 

dzieci klas I – II i przedszkoli, podczas którego promowane jest bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym i bezpieczeństwo w miejscach publicznych); 

 Dopalacze niszczą życie (program wojewódzki skierowany do dzieci i młodzieży oraz 

rodziców, uświadamiający konsekwencje prawne i zdrowotne używania i posiadania środków 

odurzających, przeprowadzono 55 prelekcji w szkołach, w dniu 24.10.2018 r. odbyła się 

debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu młodzieży i zagrożeniom związanym  

z dopalaczami i innymi używkami); 

 Dwie strony sieci (program wojewódzki, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców, 

pedagogów mający na celu zwiększenie wiedzy na temat cyberzagrożeń); 

 Bezpieczne życie seniorów (program wojewódzki skierowany do osób starszych, którego 

głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów na temat bezpieczeństwa, w tym 

oszustw,  w jego ramach Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie prowadzi działania własne 

Bezpieczny Senior, odbyło się 45 spotkań z seniorami, uczestnicy spotkań otrzymywali 

broszurę „Poradnik Seniora”, elementy odblaskowe oraz ulotki „Bezpieczny Senior”); 

 Odblask Ratuje Życie (działania własne, skierowane do pieszych oraz rowerzystów  

z terenu powiatu jarocińskiego, których głównym celem jest wyposażenie jak największej 

ilości osób w elementy odblaskowe oraz zwiększenie wiedzy na temat zalet odblasków); 

 Sam Sprawdź Promile (działania własne skierowane do kierowców pojazdów 

mechanicznych, podczas których rozdawane są jednorazowe alkotesty, ich celem 

uświadomienie o konsekwencjach prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu); 

 Akcja Motoserce (podczas festynu policjanci prowadzili akcję promującą bezpieczeństwo, 

odbył się konkurs jazdy rowerem w alkogoglach, policjanci oddawali także krew na rzecz 

dzieci, rozdano opaski odblaskowe najmłodszym uczestnikom oraz kamizelki odblaskowe 

motocyklistom),  

 Bieg RockRun (we współpracy ze Stowarzyszeniem Rock Run, Starostwem Powiatowym  

w Jarocinie, UMiG Jarocin zorganizowany został półmaraton Ruck Run pod hasłem „STOP 

DOPALACZOM”). 

W ramach prowadzonych działań przeprowadzono łącznie 280 spotkań ze społeczeństwem.  

Materialne wsparcie działalności prewencyjnej przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie: 

1) w 2018 r. 

 zakup elementów odblaskowych o wartości 500 zł , 

 gadżety na konkurs BRD Powiatowy o wartości około 300 zł 

  

2) w 2019 r. 

 1000 zł na zakup projektora oraz głośników, 

 1000 zł na zakup kamizelek odblaskowych, 

 42876,40 zł na zakup radiowozu z wyposażeniem. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWIATOWYM  

W JAROCINIE  

a) Klasy o profilu policyjno-prawnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

w Jarocinie 

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie od 2010 roku prowadzi współpracę z Zespołem 

Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie w zakresie edukacji uczniów klas o profilu policyjno – 

prawnym. W klasie mundurowej o przysposobieniu policyjnym w ZSP nr 2 w Jarocinie realizowany 

jest program obowiązujący liceum ogólnokształcące rozszerzony o zajęcia stricte policyjne. Od 

pozostałych klas różni się głównie takimi przedmiotami jak podstawy działania Policji, samoobrona 

czy kryminalistyka. Młodzież przez kilkanaście godzin szkoli się z zakresu musztry, ceremoniału 

policyjnego i uczy się strzelania. Uczniowie uczestniczą też w obozach szkoleniowo kondycyjnych 

organizowanych rzez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Poza tym uczniowie tej klasy noszą 

umundurowanie wzorujące się na mundurze ćwiczebnym policjantów. Nauka na tym profilu ma na 

celu między innymi pokazanie uczniom, jakie wartości są szczególnie ważne w życiu, kształtowanie 

postaw prospołecznych i umiejętności sytuacji oraz wyboru prawidłowego działania.  

Ponadto policjanci przygotowują uczniów do turniejów oraz konkursów kierowanych  

do uczniów klas policyjnych, zarówno na szczeblach regionalnych jak i ogólnopolskim. Dwukrotne 

uczniowie klasy policyjnej stawali na 3 miejscu podium Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych  

w Pile, dwukrotnie także byli laureatami prestiżowego konkursu „Policjanci w służbie historii”, gdzie 

w nagrodę grupa wyjechała na wyjazd edukacyjny – do miejsc związanych z historią Policji  

a znajdującymi się za wschodnią granicą naszego kraju. 

Kilkunastu absolwentów klas policyjnych zasiliło już szeregi Polskiej Policji, zarówno  

w powiecie jarocińskim jak i w innych jednostkach garnizonu wielkopolskiego, dbając 

o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. 

b) Turniej Klas Policyjnych im. asp. J. Kubiaka w Jarocinie  

Policja w Jarocinie, wspólnie z ZSP nr 2 w Jarocinie, przy ogromnym wsparciu Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie od 6 lat organizuje Turniej klas policyjnych woj. Wielkopolskiego im. asp. 

Jana Kubiaka. Turniej, sportowy połączony z lekcją historii, w którym co roku udział biorą uczniowie 

z ponad 20 szkół średnich woj. wielkopolskiego.  

Wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego w Jarocinie: 

    -    6.000 zł, w tym na nagrody i wyżywienie – 2.000 zł. 

c) Obelisk ku czci pomordowanych policjantów 

W dniu 24.04.2019 r. przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie odsłonięto pomnik  

ku czci policjantów zamordowanych w okresie II wojny światowej, który przybliża historię zbrodni 

katyńskiej i jest dowodem na dbałość o polską historię i tradycję. 

Wsparcie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół „Dwójki” – 5000 zł. 

 

d) I Wielkopolski Rajd Szlakiem Policji Państwowej 

W dniu 13.04.2019 r. odbył się I Wielkopolski Rajd Szlakiem Policji Państwowej pod 

honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, którego celem było 

upamiętnienie funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej z Wielkopolski, którzy zostali 

zamordowani w 1940 r. przez NKWD w Twerze. 
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e) współpraca z powiatowymi instytucjami:  

 z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarocinie w zakresie zwalczania handlu ludźmi,  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W JAROCINIE 

ZAGADNIENIA OPERACYJNO-SZKOLENIOWE 

Teren powiatu operacyjnie zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie, wspierana 46 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 10 jest 

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 Wśród typowych zagrożeń można wymienić zagrożenia pożarowe, niebezpieczeństwa 

wynikające z szeroko rozwiniętym transportem drogowym oraz kolejowym, jak również związane 

z przesyłem gazu poprzez rurociągi średniego ciśnienia. Ostatnie lata pokazały także liczne 

zagrożenia spowodowane siłami natury, wśród których w szczególności można wymienić zagrożenia 

powodziowe wynikające z nawalnych i obfitych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów. Żyjąc  

w XXI wieku należy pamiętać także o zagrożeniach związanych z terroryzmem w obiektach, które  

w szczególności są narażone na tego typu ataki. 

Miasto Jarocin jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, w którym zbiegają się istotne szlaki 

drogowe i kolejowe. Wzdłuż północnej granicy powiatu przebiega międzynarodowy korytarz lotniczy. 

Swoistym zagrożeniem są również magistrale, wiertnie oraz kopalnie gazu ziemnego. 

Obszar powiatu operacyjnie zabezpieczają: Komenda Powiatowa PSP i Jednostka 

Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie kategorii „D” (35 strażaków  

i 5 dyspozytorów SKKP systemu zmianowego oraz 8 strażaków systemu codziennego). Działania 

ratownicze PSP wspierane są przez 46 jednostek OSP, z których 10 włączonych jest do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

Na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 roku nastąpił wzrost ogólnej ilości zdarzeń 

w stosunku do roku 2018 o niespełna 15%. W roku 2019 jednostki ochrony przeciwpożarowej 

interweniowały w powiecie jarocińskim 934 razy. Interwencie te związane były z 198 pożarami, 714 

miejscowymi zagrożeniami oraz w 22 alarmami fałszywymi. Największy ilościowy wzrost 

w stosunku do roku 2018 roku nastąpił w zdarzeniach o charakterze miejscowych zagrożeń. 

Zauważalny jest także 83% wzrost alarmów fałszywych. Najczęstszą przyczyną powstania alarmów 

fałszywych było wadliwe załączenie monitoringu pożarowego w obiektach. Na terenie powiatu 

występuje 8 obiektów objętych obligatoryjnym obowiązkiem posiadania systemu sygnalizacji pożaru 

połączonego z obiektem komendy. 

 Nastąpił nieznaczny wzrost (+8%) ilości wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów 

w roku 2019 w porównaniu do roku 2018. Niestety największy ilościowy wzrost nastąpił w grupie 

obiektów mieszkalnych. Biorąc pod uwagę miejsce powstawania pożarów – rodzaj obiektu wynika, 

iż w roku 2019 największą ilość pożarów zanotowano podobnie jak w roku 2018 w grupie innych 

obiektów, czyli np. nieużytki rolne, trawy, śmietniki, garaże.  

W roku 2019 szacunkowe straty spowodowane pożarami zamknęły się kwotą 2.600,6 tys. zł. 

Natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 77.306,0 tys. zł.  
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 Przeliczając wielkość strat pożarowych na jednego mieszkańca powiatu jarocińskiego 

otrzymujemy kwotę 36,36 złotych, natomiast biorąc pod uwagę wartość uratowanego mienia kwota 

ta wynosi już 1080,95 złotych, co wskazuje na prawie 30 - krotną przewagę kwotową na korzyść 

mienia uratowanego. 

Zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały 1761 razy, gdzie pojazdy 

Państwowej Straży Pożarnej dysponowane były 834 razy, a 46 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych  927 razy. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zaangażowania jednostek OSP z KSRG, 

gdyż na 934 wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP, aż 574 razy wyjeżdżały pojazdy z 10 jednostek 

z KSRG. Pozostałe 36 jednostek OSP spoza KSRG wyjeżdżały do zdarzeń 353 razy. 

PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE I MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 

 

 W roku 2019 na terenie Powiatu Jarocińskiego Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła  

w  130 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych. 

Jest to porównywalna ilość interwencji w stosunku do roku 2018. Nastąpił wyraźny spadek osób 

poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych podczas wypadków komunikacyjnych. 

Łącznie w 2019 roku strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 

183 poszkodowanym, co wiąże się z obligatoryjnym wystawieniem karty udzielanej pomocy 

medycznej. Członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu 

powiatu jarocińskiego udzielali pomocy 62 poszkodowanym wypełniając tyleż samo kart udzielonej 

pomocy medycznej. Jednostki spoza KSRG prowadziły działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy 6 razy. Natomiast strażacy Państwowej Straży Pożarnej udzielali pomocy medycznej 

125 poszkodowanym.  

 Zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym 

Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jednostki OSP włączone do KSRG wyposażone są w zestawy 

medyczne PSP R-1, które pozwalają na prowadzenie samodzielnych działań z zakresu ratownictwa 

medycznego, tak jak w przypadku PSP, która dysponuje 5 zestawami ratowniczymi PSP R-1.  

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami szkoleniowymi dotyczącymi ratownictwa 

medycznego w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wszyscy strażacy PSP posiadają 

wymagany certyfikat ratownika.  

Dużą grupą miejscowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na drogach publicznych 

są zdarzenia związane z usuwaniem substancji ropopochodnych z jezdni, które wielokrotnie swoją 

długotrwałością absorbują znaczne siły ratownicze W działaniach mających na celu neutralizację 

wyżej wymienionych substancji prowadzono w roku 2019 łącznie 107 interwencji. 

Analizując najczęściej występujące zdarzenia w roku 2019 o charakterze miejscowych 

zagrożeń jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w: 

 251 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie zagrożenia stwarzanego przez 

agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe, 

 130 działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków w komunikacji 

drogowej, 

 107 działaniach ratowniczych mających na celu usunięcie rozlanej substancji ropopochodnej  

z jezdni, 

 84 działaniach ratowniczych będących następstwem wystąpienia huraganów oraz silnych 

wiatrów i gwałtownych opadów atmosferycznych, 

 17 działaniach ratowniczych, które polegały na likwidacji skutków nawalnych i obfitych 
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opadów deszczu. 

 Przedstawiona powyżej ilość zdarzeń oraz wiążąca się z tym faktem konieczność udziału 

ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych wymaga zapewnienia ciągłości organizacji 

systemu szkoleń. Takie przedsięwzięcia są niezbędne w celu poprawnego koordynowania coraz 

bardziej skomplikowanych działań ratowniczych, w których niejednokrotnie poza powiatowymi 

służbami ratowniczymi dysponowane są specjalistyczne siły i środki, np. ciężkie samochody 

ratownictwa drogowego, dźwigi, śmigłowce ratownicze i inne.  

 

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE W 2019 ROKU 

Tragiczny wypadek na drodze powiatowej w miejscowości Roszków 

W dniu 11 lutego doszło do tragicznego wypadku drogowego w miejscowości Roszków. 

Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowali tylko kierowcy. Ratownicy ZRM 

prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową kierowcy jednego z samochodów. Kierowca 

drugiego pojazdu został opatrzony przez strażaków. Na miejsce wypadku został zadysponowany 

śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przybyły lekarz LPR stwierdził zgon jednego  

z kierowców, drugi po przebadaniu przez lekarza został przewieziony do SOR w Jarocinie.  

Siedlemin – pożar budynku gospodarczego 

W dniu 20 kwietnia otrzymano zgłoszenie o  pożarze budynku gospodarczego w Siedleminie. 

Po dokonaniu rozpoznania wspólnie z właścicielem przystąpiono do ewakuacji pozostałej części 

inwentarza z budynku. W sumie ewakuowano około 70 sztuk trzody chlewnej. Jednocześnie 

rozpoczęto działania gaśnicze. Nadpalone elementy konstrukcji zostały stopniowo demontowane 

przy użyciu sprzętu burzącego i dogaszane na pobliskim placu. Ratownicy udzielili 2 osobom 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, po czym przekazano je ZRM. Na miejsce przybył również patrol 

Policji oraz Pogotowie Energetyczne, które zdemontowało przyłącze elektryczne do budynku. Na 

miejsce działań zadysponowano 4 zastępy z JRG Jarocin, OSP Potarzyca, dwa zastępy z OSP 

Witaszyce,  OSP Golina, OSP Zakrzew. Całkowity czas interwencji wyniósł niemal 7 godzin. 

Nocny pożar budynku stodoły w Brzóstkowie 

W nocy 14 czerwca doszło do pożaru budynku stodoły w miejscowości Brzóstków. Na 

miejsce bezzwłocznie zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej. Po przybyciu Jednostek 

Ochrony Przeciwpożarowej zastano całkowicie rozwinięty pożar budynku, w którym magazynowano 

słomę oraz maszyny rolnicze. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. W celu podniesienia 

skuteczności działań gaśniczych wykorzystywano drabinę mechaniczną. Ze względu na niskie 

ciśnienie w sieci hydrantowej podjęto decyzję o dowożeniu wody na miejsce zdarzenia w celu 

zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego. Ratownicy działający w strefie zadymienia 

zabezpieczeni byli w sprzęt ochrony układu oddechowego.  

Wilkowyja – tragiczne dachowanie pojazdu 

W dniu 25 lipca przyjęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze powiatowej prowadzącej 

z miejscowości Wilkowyja w kierunku miejscowości Żerków. Na miejsce zadysponowano trzy 

zastępy straży w tym dwa z JRG Jarocin oraz jeden z OSP Wilkowyja. Po dotarciu na miejsce 

zabezpieczono teren prowadzonych działań. W skutek dachowania pojazdu trzy osoby zostały 

poszkodowane. Ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyły na miejsce lekarz 

Zespołu Ratownictwa Medycznego – ZRM zadysponował na miejsce dwa śmigłowce Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego – LPR. Pomimo starań służb,  lekarz stwierdził zgon jednej  
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z poszkodowanych osób. Pozostałe poszkodowane w zdarzeniu osoby zostały przetransportowane 

do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – SOR w Jarocinie oraz Ostrowie Wielkopolskim. 

Miniszew – nieznana substancja w 64 pojemnikach 

 W dniu 16 września na terenie miejscowości Miniszew działania prowadziła „Specjalistyczna 

Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” z Ostrowa Wlkp.  Działania ratownicze polegały 

na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wydzieleniu strefy zagrożenia oraz pobraniu próbek 

substancji z 64 pojemników DPPL (zbiornik „Mauser” 1000 l.) pod nadzorem przedstawicieli WIOŚ 

i GIOŚ. Ratownicy dokonujący pobrania próbek pracowali w ubraniach ochrony chemicznej T-chem 

oraz wykorzystywali sprzęt ochrony układu oddechowego. Pobrane próbki zostały przekazane 

przedstawicielowi GIOŚ w celu badań i identyfikacji materiału. Po zakończonych czynnościach 

miejsce działań zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przekazane 

przedstawicielowi WIOŚ.  

Jarocin – człowiek wpadł do studni 

 W dniu 11 października przyjęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajduje 

się w studni głową w dół. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży, pogotowie, policję oraz 

za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego specjalistyczną grupę 

ratownictwa wysokościowego z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Ratownicy przy użyciu trójnogu 

ewakuowali poszkodowanego ze studni i przekazali będącemu na miejscu lekarzowi zespołu 

ratownictwa medycznego. Niestety pomimo starań lekarz stwierdził zgon osoby poszkodowanej. 

 

ĆWICZENIA NA OBIEKTACH 

 W 2019 roku jarocińscy strażacy zorganizowali 24 ćwiczenia doskonalące na obiektach, 

w których brały udział także jednostki OSP.  

 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

 W dniu 29 września na terenie miejscowości Golina odbyła się kolejna edycja warsztatów 

z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek OSP z terenu powiatu jarocińskiego. 

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy ratowników z JRG Jarocin oraz OSP: Cerekwica, Cielcza, 

Jaraczewo, Łuszczanów, Nosków, Rusko, Wilkowyja, Żerków, Żerniki. Dodatkowo jeden 

ze scenariuszy zakładał działania z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego 

na poziomie podstawowym. Profesjonalne pozoracje medyczne przygotowane zostały przez 

jednostki OSP Golina i Witaszyce. Założenia trzech scenariuszy wypadków polegały na: 

 udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie, która uległa wypadkowi 

podczas prac remontowo – budowlanych wykonywanych na wysokości. 

 zasłabnięciu mężczyzny, który źle się poczuł podczas koszenia trawy kosą spalinowa. 

Mężczyzna upadł między krzewy z niewładną lewą ręką 

 napadzie uzbrojonych osób na warsztat ślusarski, gdzie przebywa nieznana dokładnie 

ilość pracowników.  

Doskonalenie strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczych wraz z udzielaniem 

kwalifikowanej pierwszej pomocy jest ważnym elementem działań ratowniczych w aspekcie pomocy 

poszkodowanym. Warsztaty to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między strażakami 
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a Ratownikami Medycznymi Państwowego Ratownictwa Medycznego, którzy w czasie warsztatów 

oceniali pracę strażaków, a na co dzień współpracują ze sobą w czasie wspólnych działań 

ratowniczych. 

DOSKONALENIE TAKTYKI ZWALCZANIA POŻARÓWNA  

 

W dniu 5.10.2019 roku na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie odbyły się ćwiczenia 

doskonalące z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz dostarczania wody na duże odległości. 

W ćwiczeniach udział wzięło 16 zastępów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, członkowie obrony cywilnej oraz Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Celem ćwiczeń było przetłaczanie wody na duże odległości wraz 

z podaniem prądów wody na palący się teren. W trakcie działań zbudowano 2 linie zasilające 

o łącznej długości około 600 metrów, zbiornik buforowy, punkty podbicia ciśnienia oraz 4 linie 

gaśnicze. Ćwiczeniom przyglądał się Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Krawczyk, 

dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. Rafał Regus, I Zastępca Burmistrza Jarocina 

Bartosz Walczak. Po zakończeniu odbyło się podsumowanie wraz z wymianą dobrych praktyk, 

podczas którego jednostką rozdano zapasy maseczek przeciwpyłowych zakupionych przez Gminne 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

ĆWICZENIA NA TERENIE FIRMY PHYTOPHARM 

18 czerwca 2019 roku odbyły się ćwiczenia na terenie firmy Phytopharm w miejscowości 

Klęka gmina Nowe miasto nad Wartą. Założeniem ćwiczeń był pożar w jednym z budynków zakładu 

w którym znajdował się łatwopalny etanol. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby 

a pożar rozprzestrzenił się na dach obiektu. Przeprowadzono ewakuacje całego zakładu, 

przystąpiono do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz 

zbudowano stanowiska gaśnicze w celu zlokalizowania pożaru. Celem ćwiczeń było sprawdzenie 

możliwości taktycznych zastępów biorących udział w manewrach oraz zachowania się personelu 

firmy na wypadek realnego zagrożenia. Ćwiczenia nadzorował Komendant Powiatowy PSP w 

Środzie Wlkp. mł. bryg Tomasz Skorlinski wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Jarocinie mł. 

bryg. Tomaszem Krawczykiem a obserwatorami byli pracownicy Powiatowych Centrów Zarządzania 

Kryzysowego w Środzie Wlkp. i Jarocinie. Na zakończenie przedstawiciele firmy pokazali teren 

zakładu i omówili specyfikę działalności firmy. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Środa 

Wielkopolska, JRG Jarocin oraz OSP Klęka, Nowe Miasto nad Wartą, Boguszyn, Szypłów i Wolica 

Kozia. 

 

INFORMACJE  KADROWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zakwalifikowana jest do 

IV kategorii komend powiatowych PSP. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym limit 

etatów wynosi 51, w tym 49 etatów funkcjonariuszy i 2 etaty korpusu służby cywilnej. W dniu 

31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 45 funkcjonariuszy (37 w systemie zmianowym, 8 w systemie 

codziennym) oraz 2  pracowników korpusu służby cywilnej. Współczynnik zatrudnienia – 

wykorzystania przyznanych etatów w roku ubiegłym wyniósł 92,16%. 

 

 DZIAŁALNOŚĆ  OPERACYJNA  I  SZKOLENIOWA. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

ORAZ SPRZĘT POŻARNICZY 

 Realizując harmonogram „Wielkopolskiego Kalendarza Imprez Sportowych 2019” jarocińscy 

strażacy uczestniczyli w wielu zawodach sportowych, warsztatach szkoleniowych rangi lokalnej, 

wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej. 
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24 października 2019 roku na terenie krytej pływalni Centrum Rekreacji w Obornikach 

już po raz dwudziesty trzeci rozegrano Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski 

Strażaków w Pływaniu. Do rywalizacji przystąpiło 85 strażaków reprezentując powiaty 

woj. wielkopolskiego oraz SA PSP w Poznaniu. 

W dniu 18 stycznia 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja 

w Śmiglu, rozegrane zostały III Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP 

w Tenisie Stołowym. W turnieju wzięło udział łącznie 43 zawodników reprezentujących komendy 

miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa wielkopolskiego. 

25 października 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

nr 2 w Jarocinie odbył się eliminacyjny turniej do Mistrzostw Wielkopolski Strażaków w Piłce 

Siatkowej. W turnieju udział wzięło 5 drużyn reprezentujących Komendy Powiatowe Państwowej 

Straży Pożarnej z: Gniezna, Jarocina, Krotoszyna, Rawicza oraz Wrześni. Awans do finału 

wojewódzkiego uzyskała zwycięska drużyna KP PSP Rawicz. 

W dniu 31 października 2019 roku w Sierakowie jarocińscy strażacy uczestniczyli 

w eliminacjach strefowych do Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej. Poza 

reprezentacją KPPSP Jarocin udział w sportowych zmaganiach wzięły strażackie drużyny 

reprezentujące komendy powiatowe PSP w Gostyniu, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie 

i Środzie Wielkopolskiej. Zwycięzcami eliminacji zostali funkcjonariusze KPPSP w Rawiczu. 

Ponadto strażacy PSP, OSP oraz uczniowie Technikum Mechanicznego o profilu 

pożarniczym uczestniczyli w biegowych imprezach sportowych o charakterze masowym:  

 jarocińskim półmaratonie „RockRun”, 

 biegu niepodległościowym na trasie Jarocin – Mieszków, 

 III Otwartych Mistrzostwach Strażaków PSP w Półmaratonie 

 7 Biegu Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski na dystansie 10 km. 

W ramach zajęć z wychowania fizycznego strażacy PSP korzystają z krytej pływalni Jarocin 

Sport oraz z sali gimnastycznej ZSP nr 2, a także własnej siłowni i boiska do piłki siatkowej.  

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP  

Na terenie powiatu jarocińskiego w minionym roku zorganizowano 4 zawody sportowo - 

pożarnicze jednostek OSP na szczeblu gminnym oraz zawody na szczeblu powiatowym. Do obsługi 

zawodów OSP wydelegowano łącznie 5 zespołów sędziowskich (26 strażaków PSP oraz 48 

strażaków OSP). Ogólnie na terenie powiatu w 5 zawodach sportowo - pożarniczych uczestniczyło 

80 drużyn OSP i 757 strażaków. 

TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

W roku 2019 KPPSP w Jarocinie wspólnie z Zarządami Gminnymi ZOSP RP 

wwspółorganizowała eliminacje 4 konkursów gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” wystawiając jednocześnie   komisje sędziowskie w powyższych eliminacjach. 

W dniu 22 marca w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie odbyły się eliminacje 

powiatowe, w których uczestniczyło 43 uczniów: 16 przedstawicieli szkół podstawowych klas I-VI, 

17 ze szkół podstawowych klas VII-VIII oraz 10 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

jarocińskiego. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja powołana przez 

Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie. Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca 

w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe i Bank Spółdzielczy w Jarocinie. Turniej propaguje szerzenie wiedzy 
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z zakresu ochrony przeciwpożarowej i szeroko pojmowanego ratownictwa wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej.  

 

SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Szkolenia druhów Ochotniczych Straży Pożarnych realizują w formie zajęć teoretycznych 

oraz praktycznych wyznaczeni rozkazem oficerowie i aspiranci Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Jarocinie. Podczas szkoleń wykorzystywana jest baza lokalowa oraz sprzęt 

i wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych 

wymaga odpowiedniego przygotowania oraz nabycia szerokich umiejętności. Szkolenia mają na 

celu przygotować członków OSP do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych 

w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia 

technicznego, w tym urządzeń nadawczo - odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej 

Straży Pożarnej. Ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i aktualizowanie wiadomości oraz podwyższanie 

sprawności praktycznej gwarantuje  bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczo – 

gaśniczych. 

W 2019 roku w przeprowadzono 3 szkolenia podstawowe strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które ukończyło 93 strażaków jednostek OSP w tym: 29 druhów 

jednostek KSRG oraz 64 druhów jednostek spoza KSRG. Ponadto w 2019 roku zorganizowano 

różnorodne ćwiczenia zgrywające, warsztaty oraz szkolenia. 

Przy współpracy z Zarządami Gminnymi i Zarządem Powiatowym ZOSPRP w Jarocinie 

zorganizowano kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz szkolenia recertyfikacyjne 

zakończone egzaminem dla strażaków OSP. 

Organizowano liczne warsztaty szkoleniowe z zakresu: ewakuacji, taktyki działań podczas 

pożarów wewnętrznych, wentylacji nadciśnieniowej, ratownictwa wodnego, wysokościowego, 

technicznego oraz ratownictwa medycznego. W ramach profilaktyki bezpieczeństwa w powiecie 

jarocińskim zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe w zakresie zagrożeń związanych 

z tlenkiem węgla oraz ewakuacji osób z obiektów użyteczności publicznej. W ramach współpracy 

z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie funkcjonuje kolejny, ósmy już rocznik 

technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie odbywają zajęcia 

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pod nadzorem funkcjonariuszy 

pogłębiają wiedzę pożarniczą. Wspomniana współpraca na stałe wpisała się w strategię 

popularyzacji zawodów pożarniczych w powiecie jarocińskim. 

W 2019 roku zorganizowano 4 narady robocze z Komendantami Gminnymi oraz Prezesami 

i Naczelnikami OSP, których tematami były przede wszystkim bieżące sprawy w zakresie 

działalności operacyjno – szkoleniowej, kwatermistrzowsko-technicznej. Omawiano szczegóły 

dotyczące organizacji szkoleń dla funkcyjnych OSP, organizacji eliminacji gminnych oraz 

powiatowych OTWP, zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP, problematykę realizowania 

działań medycznych przez jednostki OSP. Podsumowano również przeglądy techniczne OSP oraz 

działalność w zakresie ochrony ppoż. na terenie powiatu. Omówiono także udział funkcjonariuszy 

KPPSP w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP. Szczegółowo przedstawiono udzielone 

dotacje ze środków KSR-G i MSWiA dla jednostek OSP. 

Ważnym elementem działalności w roku 2019 był wzrost bezpieczeństwa strażaków oraz 

wprowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązań organizacyjnych, mających na celu ograniczenie 

bezpośredniego narażenia ratowników na czynniki rakotwórcze poprzez: 
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a) realizację szkoleń w zakresie profilaktyki rakotwórczej zarówno wśród funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych; 

b) bieżące zakupy i uzupełnianie jednorazowych rękawiczek oraz półmasek filtrujących 

o stopniu ochrony min. FFP2; 

c) zwrócenie szczególnej uwagi na kontakt i dbałość w zakresie izolowania strażaków przed 

zabrudzonymi podczas pożaru przedmiotami; 

d) wyposażono samochody ratowniczo – gaśnicze w podstawowe zestawy (woda, mydło, 

nawilżane chusteczki, jednorazowe ręczniki) umożliwiające wstępne oczyszczenie 

sprzętu i środków ochrony indywidualnej oraz dokonanie higieny rąk, szyi i twarzy 

na miejscu zdarzenia; 

e) wyznaczono miejsce na czyszczenie sprzętu użytego podczas działań wyznaczając 

jednocześnie strefę „czystą” i „brudną”. 

f) zapewnienie odpowiednich środków czyszczących i środków ochronnych; 

g) przeanalizowano obecny system czyszczenia sprzętu i środków ochrony osobistej. 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza wyposażona jest w pralkę oraz suszarkę 

z przeznaczeniem do czyszczenia ubrań specjalnych; 

h) ciągłe utrzymanie w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej rezerwy ubrań specjalnych 

w minimalnej ilości odpowiadającej liczbie strażaków na zmianie. 

Wprowadzono także rozwiązania organizacyjne mające na celu właściwą asekurację 

strażaków prowadzących działania ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych. Próby 

zastosowania poszczególnych rozwiązań dokonano podczas realizacji ćwiczeń doskonalących. 

Zwrócono szczególną uwagę na wyznaczenie i wyposażenie rot asekuracyjnych w niezbędny 

sprzęt. Ustalono i wprowadzono również rozwiązania organizacyjne i sprzętowe umożliwiające 

ciągłą kontrolę czasu pracy strażaków w sprzęcie ochrony układu oddechowego. 

Strażacy KPPSP w Jarocinie uczestniczyli w roku 2019 w różnego rodzaju konferencjach, 

sympozjach, pokazach sprzętu i ćwiczeniach dotyczących przede wszystkim bieżącej problematyki 

oraz nowych trendach panujących w ratownictwie.  

Ponadto strażacy PSP uczestniczyli wielokrotnie w organizowanych pokazach, 

pogadankach i spotkaniach z młodzieżą szkół z terenu powiatu. Bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszyły się pokazy sprzętu oraz technik gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym oraz 

pogadanek i prelekcji propagujących bezpieczeństwo.  

 Jarocińscy strażacy uczestniczyli także w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych 

na terenie województwa oraz kraju przenosząc zdobyte doświadczenie i umiejętności na lokalny 

grunt. Funkcjonariusze uczestniczyli w: 

 szkoleniach z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych; 

 szkoleniach z zakresu ratownictwa wysokościowego; 

 szkoleniach z zakresu ratownictwa wodnego; 

 szkoleniach z zakresu dostarczania wody na duże odległości; 

 szkoleniach z zakresu dowodzenia na poziomie taktycznym; 

 recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Cyklicznie organizowane są również dla kierowców każdej zmiany służbowej szkolenia 

praktycznie, polegające na doskonaleniu techniki jazdy, które realizowane są na terenie jednostki 

oraz na drogach publicznych pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Część praktyczną poprzedza 

się instruktażem teoretycznym z zakresu zasad kodeksu drogowego oraz techniki jazdy w trudnych 

warunkach zimowych. 
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W dniach 2 – 4 września 2019 roku na terenie powiatu jarocińskiego odbyła się odprawa 

Koordynatorów Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej województwa 

wielkopolskiego. W ramach odprawy zorganizowano szkolenie „Działania medyczne w warunkach 

terroryzmu”, które zakończono egzaminem i wydaniem certyfikatów. Szkolenie przeprowadzone 

zostało na obiektach Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie przez Komendę 

Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy współudziale Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. W naradzie służbowej uczestniczyło łącznie 

32 funkcjonariuszy. Odprawę wizytował naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Poznaniu 

st. kpt. Michał Kierzek, który wspólnie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarocinie mł. bryg. Tomaszem Krawczykiem oraz p.o. zastępcy st. bryg. Robertem Kaczmarkiem 

obserwowali przebieg części praktycznej szkolenia, realizowanej w utrudnionych warunkach pełnego 

zadymienia wraz z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych. 

W roku 2019 zamieszczono 77 news’ów na stronie internetowej KGPSP, KWPSP, 

aktualizowano stronę internetową KPPSP w Jarocinie oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 

W zakładce „straż radzi” strony internetowej propagowane są akcje oraz porady dotyczące: 

zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i sezonem grzewczym, bezpiecznymi świętami,  

bezpiecznym lodowiskiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu ratowniczego, 

stosowanych technik ratowniczych, gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym 

realizowanych w świetlicy. Strażnicę odwiedziło wielu mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.  

 DZIAŁALNOŚĆ  KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA 

Podstawowym zadaniem pionu kontrolno-rozpoznawczego jest sprawowanie nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, a także pozyskiwanie informacji w zakresie  

m.in. potencjalnych zagrożeń, przygotowania obiektów do prowadzenia ewentualnych akcji 

ratowniczo – gaśniczych oraz planowania ćwiczeń. 

W roku 2019 realizowano szereg zadań z zakresu profilaktyki pożarowej nakreślonych 

przez  KG PSP, KW PSP w Poznaniu oraz kierunki wynikające z analizy własnej. 

Czynności ukierunkowane były głównie na obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty 

przemysłowe. Działania realizowane były w oparciu o roczny harmonogram, na wniosek-zgłoszenie 

oraz w przypadku wystąpienia innych istotnych okoliczności, np. kontrole sal zabaw dla dzieci, 

lustracje miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono również 5 postępowań 

skargowych.  

W 2019 roku przeprowadzono łącznie 103 czynności kontrolne z zakresu przestrzegania 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej, z czego 86 czynności kontrolno-rozpoznawczych 

zakończonych protokołami oraz 17 wizji lokalnych czy lustracji zakończonych notatkami służbowymi. 

Skontrolowano 99 obiektów. Ujawniono 350 nieprawidłowości. Wszczęto postępowania 

administracyjne, w których wydano 26 decyzji administracyjnych, 14 postanowień, 1 upomnienie. 

W jednym przypadku wszczęto postępowanie egzekucyjne, w ramach którego nałożono dotychczas 

2 grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 11.000 zł. Wydano 15 opinii i zaświadczeń 

w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono 3 analizy dokumentacji planów 

zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 8 operatów przeciwpożarowych opracowanych dla 

miejsc związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem lub magazynowaniem odpadów. Zaopiniowano 

organizację 7 imprez masowych. 

Analizując czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone w 2019 roku i porównując 

je z rokiem poprzednim nastąpił spadek ogólnej ilości przeprowadzonych czynności kontrolnych. 

Jednocześnie liczba stwierdzonych nieprawidłowości wzrosła, co należy odczytywać jako efekt 

właściwego doboru obiektów do kontroli. Jednocześnie działania ukierunkowano na efektywność 
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nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, czego dowodem są decyzje, upomnienie i postępowanie 

egzekucyjne. 

 Działalność kontrolno-rozpoznawcza to także nadzór nad stanem monitoringu pożarowego. 

Na terenie powiatu występuje 8 obiektów objętych obligatoryjnym obowiązkiem posiadania systemu 

sygnalizacji pożaru połączonego z obiektem komendy. Aktualnie 7 z nich posiada podłączenie 

do centrum odbiorczego alarmów pożarowych zlokalizowanego w naszym stanowisku kierowania, 

względem ósmego wydano decyzję nakazującą połączenie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku SKKP 

PSP w Jarocinie monitoruje łącznie 17 obiektów.  

Jednym z zadań koordynowanych przez pion kontrolno-rozpoznawczy jest prewencja 

społeczna, która realizowana jest przez funkcjonariuszy z wszystkich komórek organizacyjnych. 

W ramach ułatwienia dostępu do wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na stronie 

internetowej naszej komendy prowadzony jest katalog, w którym zamieszczono informacje 

dotyczące m. in. używania fajerwerków, zagrożeń sezonu grzewczego i żniwnego, bezpiecznych 

wakacji. Realizowano działania w ramach kampanii społecznych „Czujka na straży twojego 

bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie 77 

pogadanek i spotkań, w których uczestniczyło 4874 osób. 

W ramach funkcji oficera prasowego na bieżąco prowadzono współpracę ze środkami 

masowego przekazu. W promocji bezpieczeństwa i relacjonowaniu działań ratowniczych 

uczestniczyły przede wszystkim lokalne media: Gazeta Jarocińska, portal jarocinska.pl oraz Radio 

ELKA. 

 

DZIAŁALNOŚĆ  KADROWO-ORGANIZACYJNA 

 

Zatrudnieni: 

 w 2019 roku w szeregi KP PSP w Jarocinie wstąpiło 3 kandydatów do służby wyłonionych                       

podczas naboru, 

 2 funkcjonariuszy przeniesionych z sąsiedniej Komendy Powiatowej PSP,  

 

W 2019 roku z okazji Dnia Strażaka oraz w związku z nawiązaniem stosunku służbowego 

funkcjonariusze otrzymali: 

 

a) awanse na wyższe stopnie: 

 w korpusie podoficerskim – 7 funkcjonariuszy 

 w korpusie szeregowym – 4 funkcjonariuszy 

 

b) odznaczenia: 

 Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 1 funkcjonariusz,   

 

c) nagrody:  

 Komendanta Wojewódzkiego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych – 

3 funkcjonariusz 

 

SZKOLENIE W PSP 

 

W 2019 roku na studiach, kursach i szkoleniach podniosło swoje kwalifikacje: 

 Studia inżynierskie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – 2 osoby,  

 Szkolenie z ratownictwa wysokościowego – 2 osoby, 
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 Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych – 2 osoby 

 Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – 2 osoby 

 Szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych – 1 osoba, 

 Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie 

taktycznym – 1 osoba, 

  

Zgodnie z przypisaną misją dla Państwowej Straży Pożarnej jesteśmy nowoczesną, 

profesjonalną i wysoce skuteczną formację ratowniczą, dbającą o życie, zdrowie, bezpieczeństwo 

oraz mienie mieszkańców powiatu jarocińskiego, pielęgnującą tradycje pożarnicze, otwartą na nowe 

rozwiązania. Poczucie bezpieczeństwa ludzi mieszkających na terenie powiatu jest priorytetem 

wszystkich prowadzonych przez naszą jednostkę działań. 

Przeprowadzona analiza za 2019 rok oraz nasze systematyczne obserwacje,  oceny 

i prognozy stanowią ważny punkt odniesienia w zakresie kierunków działania oraz wdrażania 

innowacyjnych zadań. Pozwoliło to sformułować wnioski do naszych dalszych działań, które zostały 

ujęte w planach pracy Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie w roku 2020. 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA 

ZADANIA 

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu 

jarocińskiego w 2019 r. było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem 

żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom 

stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki, zapobieganie powstawaniu chorób, szczególnie 

chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 

sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia 

i życia człowieka. Powyższy cel realizowany był w oparciu o regulacje prawne, w szczególności  

o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 59).  

ZACHOROWANIA 

W 2019 r. odnotowano 730 zachorowań na choroby zakaźne. Uwzględniając podział  na 

gminy w powiecie jarocińskim, największą liczbę zachorowań zarejestrowano w gminie Jarocin – 

486 (wsp. zap. 677,15). Z kolei w gminie Żerków odnotowano 126 przypadków zachorowań (wsp. 

zap. 175,56), w gminie Jaraczewo – 44 (wsp. zap. 61,31), a w gminie Kotlin  74 przypadki (wsp. zap. 

103,11). Zważając na powyższe dane, stwierdzić należy, że sytuacja epidemiologiczna na terenie 

powiatu jest stabilna i porównywalna z poprzednimi latami. 

KONTROLE 

 W ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego przeprowadzono 68 kontroli 

sanitarnych w obiektach służby zdrowia i 184 dochodzenia epidemiologiczne. Ponadto wydano 2 

decyzje merytoryczne oraz jeden tytuł wykonawczy. 

SZCZEPIENIA OCHRONNE 

 Szczepienia ochronne na terenie powiatu prowadzono zgodnie z obowiązującym Programem 

Szczepień Ochronnych i terminami w nim ustalonymi, jednak w ostatnich latach wzrosła liczba 

braków w stanie zaszczepienia w związku z okresowymi lub stałymi przeciwwskazaniami lekarskimi 
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do szczepień oraz szerzącym się ruchem antyszczepionkowym i środowiskami opornymi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w roku 2019 wszczął postępowanie 

administracyjno-egzekucyjne przeciwko osobom uchylającym się od wykonania szczepień 

ochronnych i wydał 28 tytułów wykonawczych z wnioskami o wszczęcie egzekucji do Wojewody 

Wielkopolskiego.  

W roku 2019 nie wystąpił żaden wzmożony Niepożądany Odczyn Poszczepienny. 

Ogólny stan zaszczepienia w powiecie jarocińskim kształtował się na poziomie   90,0-100%. 

PRÓBY WODY 

Mieszkańcy powiatu jarocińskiego w 2019 r. zaopatrywani byli przez 17 wodociągów o różnej 

wielkości oraz 1 obiekt zakwalifikowany jako inne podmioty zaopatrujące w wodę /dotyczy to 

wodociągu ZPOW Kotlin, który nie zaopatruje stałych mieszkańców, produkuje żywność/. Z wody 

wyprodukowanej przez wodociągi korzystało łącznie 71595 osób. 

Ogółem pobrano do badań 133 próby wody (w ramach monitoringu kontrolnego – 92 próby,                  

w ramach monitoringu przeglądowego – 20 prób oraz w ramach nadzoru – 21 prób).                                  

W 2019 r. nie stwierdzono przekroczeń w pobranych próbkach wody oprócz wodociągu Jaraczewo.  

W związku z  wystąpieniem przekroczeń w wodzie do spożycia pobranej na sieci (obecność  

i liczba bakterii  grupy coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22o C/72) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał komunikat, w którym poinformowano, 

że woda nadawała się do spożycia tylko po przegotowaniu. Wystawiono pismo do właściciela 

wodociągu o niezwłoczne podjęcie działań naprawczych w celu poprawy jakości wody  

i powiadomieniu o przeprowadzeniu prac naprawczych. O zaistniałej sytuacji poinformowano także 

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. Działania naprawcze polegały na zwiększonej dawce 

podchlorynu sodu, płukaniu wodociągu (spuszczana woda z hydrantów), kontrola gospodarstw 

domowych pod względem posiadania sprawnych zaworów antyskażeniowych  oraz ponowny pobór 

wody do analizy. 

Właściciel pobrał ponownie próby wody do badań – woda niekwestionowana, na podstawie tych 

wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał komunikat  o przydatności 

wody do spożycia.  

W 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie dokonał zbiorczej rocznej 

oceny basenów. Wydano 3 oceny zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2016). Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadziła badania wody w nieckach basenowych  

z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Wyniki badań były niekwestionowane. 

KONTROLE SANITARNE 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej ulega systematycznej poprawie, dotyczy to 

przede wszystkim zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Pod nadzorem  

w 2019 r. były 132 obiekty należące do tej grupy. Przeprowadzono 94 kontrole, które nie wykazały 

uchybień sanitarno-technicznych, m. in. w zakresie: zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne i myjące, 

zaopatrzenia w bieliznę czystą oraz postępowania z bielizną brudną. Zły stan sanitarny stwierdzono 

w 1 obiekcie w zakładzie fryzjerskim (w pomieszczeniu obsługi klienta zużyte ręczniki  

w przypadkowych miejscach w tym przypadku w myjce do mycia głów). W pomieszczeniu zaplecza 

ogólnie panujący nieład i nieporządek. Kontrola przeprowadzona w ramach interwencji, nałożono 

mandat w wysokości 200 zł. 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

7
5

 
      

W podmiotach  leczniczych przeprowadzono ogółem 99 kontroli sanitarnych (w tym  

3 kontrole w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o., który znajduje się pod nadzorem 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu). Wszystkie placówki objęte 

nadzorem sanitarnym miały opracowane i wdrożone procedury higieniczne, prowadzona                          

w placówkach gospodarka odpadami niebezpiecznymi była prawidłowa. 

W trakcie kontroli we wszystkich nadzorowanych obiektach stwierdzono przestrzeganie 

zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  

W obiektach są oznakowania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U.   z 2019 r. poz. 2182). 

W 2019 r. w ewidencji higieny pracy zarejestrowanych było 241 zakładów pracy, które 

zatrudniały 7095 pracowników. Największą liczbę stanowiły zakłady małe, zatrudniające do 50 

pracowników, stanowiące 83,81% wszystkich zewidencjonowanych obiektów. Duże 

przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 250 i więcej pracowników, stanowiły  16,18% ogółu.  

W 2019 r. skontrolowano 124 zakłady i przeprowadzono ogółem 148 kontroli sanitarnych,  

w tym: 

 67 kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami, (w tym: 4 dalszych użytkowników (formulatorów), 25 dystrybutorów,  

38 stosujących), 

 6 kontroli w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 (w tym:                     

3 kontrole dystrybutorów, 3 u stosujących),  

 30 kontroli w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi, 

 9 kontroli w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, 

 37 kontrole w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, 

 6 kontroli w ramach nadzoru nad detergentami. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach pracy, w zakresie bieżącego nadzoru 

sanitarnego wydano 16 decyzji administracyjnych, zawierających 46 nakazów/ obowiązków. 

HIGIENA PRACY 

 W ewidencji higieny pracy zarejestrowane są 32 zakłady, w których występują przekroczenia 

normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy – 420 osób 

pracuje w przekroczeniach najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu.  

 W 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie                    

wpłynęły 4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u osób zatrudnionych w zakładach                      

na terenie powiatu jarocińskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie wydał  

1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej - choroba zakaźna (borelioza). 

Nie wpłynęło żadne zgłoszenie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją 

psychoaktywną.   

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie obejmował swym nadzorem 79 

stałych placówek nauczania i wychowania. Łącznie przeprowadzono 152 kontrole, w tym: 102 

kontrole (planowane, odbiorowe i tematyczne) oraz 50 kontroli wypoczynku. Podczas kontroli nie 

stwierdzono budynków nieprzystosowanych do pobytu dzieci i młodzieży oraz budynków w złym 
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stanie technicznym, nie stwierdzono również zaniedbań w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego, 

nie nałożono mandatów karnych. 

Podsumowując rok 2019 należy stwierdzić, iż: 

 reorganizacja systemu oświaty polegająca na zlikwidowaniu gimnazjów, wymusiła na 

dyrektorach nielicznych placówek zorganizowanie dodatkowych sal lekcyjnych dla uczniów 

klas VII i VIII,  

 ze względu na zwiększoną liczbę oddziałów klasowych w szkołach podstawowych (roczniki 

2015/2016, 2016/2017, powstanie klas VII i VIII), pracę nauczycieli w różnych placówkach 

szkolnych i koniecznością dostosowania planu lekcji do ich czasu oraz respektowanie przez 

dyrekcje szkół opinii rodziców przy konstruowaniu rozkładów zajęć, w roku 2019  

w 8 samodzielnych szkołach podstawowych (33 oddziały) oraz w 8 zespołach szkół (59 

oddziałów szkół podstawowych, 1 oddział klasy gimnazjalnej oraz 3 oddziały klas liceum 

ogólnokształcącego) odnotowano niezgodności z zasadami higieny w tygodniowych 

rozkładach lekcji,  

 pomimo zdecydowanej poprawy w zakresie dostępu szkół do infrastruktury  

do realizacji zajęć wychowania fizycznego, nadal stwierdza się szkoły, w których zajęcia 

wychowania fizycznego realizowane są na korytarzach lub w innych nie przeznaczonych do 

tego celu pomieszczeniach, 

 w związku ze zmianą przepisów prawnych, dotyczących tworzenia żłobków dla dzieci, w roku 

2018  wydano 8 decyzji, dotyczących utworzenia żłobków, 

 we wszystkich szkołach zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników 

i przyborów szkolnych. Systematycznie placówki szkolne wyposażają szkoły w indywidualne 

zamykane szafki uczniowskie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I KOSMETYKÓW  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w 2019 r. nadzorował 765 obiektów: 

 750 zakładów żywności i żywienia,  

 9 obiektów obrotu i produkcji materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu                    

z żywnością,  

 6 obiektów produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami.  

Skontrolowanych zostało ogółem 355 obiektów, co stanowi 46 % wszystkich obiektów  

znajdujących się w ewidencji. Natomiast łącznie przeprowadzono 498 kontroli sanitarnych,                         

w tym: 

 492 kontrole w obiektach żywności i żywienia,  

 3 kontrole w obiektach wytwórni i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi                    

do kontaktu z żywnością, 

 3 kontrole w ramach nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w postępowaniu pokontrolnym wydał  

8 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, 185 decyzji zatwierdzających                       

i wykreślających zakłady oraz 70 decyzji płatniczych. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano  

12 mandatami karnymi na łączną sumę 3.000 zł.  

W porównaniu do 2018 r. stan sanitarny zakładów produkcji i obrotu żywnością został utrzymany na 

podobnym poziomie. W 2019 r. odsetek zakładów o złym  stanie sanitarnym wynosił 1,17% i od kilku 

lat utrzymuje się na podobnie niskim poziomie. W 2018 r. odsetek ten wynosił 1,22% przy również  

9 obiektach sklasyfikowanych jako niezgodne.  
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NADZÓR NAD GRZYBAMI 

W minionym sezonie 2019 r. nadzór nad grzybami wprowadzanymi do obrotu handlowego na 

terenie powiatu jarocińskiego odbywał się na targowisku w Jarocinie i wzorem lat minionych nadzór 

prowadził wykwalifikowany grzyboznawca, zatrudniony przez administratora targowiska. W ramach 

działań profilaktycznych specjaliści zatrudnieni w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Jarocinie udzielili 23 porady w zakresie przynależności gatunkowej grzybów. W 2019 r. nie 

zgłoszono zatruć pokarmowych po spożyciu grzybami.  

DZIAŁALNOŚCI ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO 

W  2019 r. w ramach działalności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie realizowano następujące zadania: 

a) uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych 41 dokumentacji 

projektowych, w tym: 

 pozytywnie bez zastrzeżeń             -  40, 

 pozytywnie z zastrzeżeniami           -    1, 

 negatywnie                        -    0, 

b) wzięto udział w 31 odbiorach, z czego 9 dotyczyło zakładów żywności i żywienia. Odbierane 

obiekty wykonane zostały w oparciu  o projekty budowlane w 15 przypadkach zaopiniowane 

przez rzeczoznawcę oraz w 11 przypadkach przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jarocinie. W 5 przypadkach projekty nie posiadały uzgodnień pod względem 

wymagań higienicznych i zdrowotnych.  

c) uzgodniono środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 6 przedsięwzięć.  

d) uzgodniono: 

 2 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 1 zakres i stopnień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania  

na środowisko.  

e) wydano 26 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu                            

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W 24 przypadkach odstąpiono                               

od przeprowadzenia postępowania. 

f) wydano opinie sanitarne: 

 o pomieszczeniach aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych         -     1 

 o imprezach masowych                   -     5 

 o schronisku młodzieżowym              -     1 

 o pomieszczeniach do prowadzenia działalności   

o w zakresie magazynowania broni                 -     1 

 o warunkach zabudowy                     -     1 

 o regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie                       -     1 

 dotyczące ocen higienicznych na zastosowane materiały  

o i urządzenia do uzdatniania i dystrybucji wody           -     1. 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w 2019 r. realizowała następujące 

programy edukacyjne w zakresie promocji zdrowia:  

 Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,  

 „Czyste Powietrze Wokół Nas”,  

 „Bieg po zdrowie”,  
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 Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Tytoniu, Alkoholu  

i Innych Środków Psychoaktywnych - „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 

 „Trzymaj Formę!”,  

 „Mamo, Tato, co Wy na to?",  

 „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”,  

 „Wybierz życie – pierwszy krok”,  

 „Mały kleszcz – duży problem?”.  

 

Realizowane były również działania nieprogramowe dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych 

układu pokarmowego  (WZW typu A, salmonelli), chorób nowotworowych oraz grypy. W ramach 

działalności oświatowej podjęte zostały działania dotyczące profilaktyki wszawicy. Ponadto 

zorganizowano obchody Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

Podczas tych imprez uruchomione zostały punkty informacyjno-edukacyjne, w których osoby palące 

tytoń mogły za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. 

Udzielano  również informacji  oraz  przekazywano materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki 

zakażeń wirusem HIV oraz profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych (narkotyków i tzw. „dopalaczy”). Zainteresowanym osobom demonstrowano  

za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila. 

Pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE                            

w Jarocinie przeprowadzał systematycznie monitoring i ocenę poszczególnych edycji w/w 

przedsięwzięć prozdrowotnych. W 2019 r. przeprowadzono 40 wizytacji placówek nauczania                     

i wychowania  oraz sporządzono 56 ocen realizacji programów. W związku  z podejmowanymi 

działaniami oświatowo-zdrowotnymi zorganizowano 6 szkoleń dla 89 uczestników. 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII 

W strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie funkcjonuje 

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Jarocinie, które posiada akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji od 2010 r., potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego 

Nr AB 1209 (Zakres akredytacji Nr AB 1209).  

W dniu 22 marca 2019 r. przeprowadzony został audyt w ramach nadzoru przez Polskie 

Centrum Akredytacji. Na podstawie pozytywnej oceny, potwierdzającej funkcjonowanie wdrożonego 

systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC17025:2005+Ap1:2007 oraz kompetencje 

techniczne do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji, laboratorium utrzymało 

akredytację.  

W 2019 r. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonało 13317 analiz 

mikrobiologicznych i parazytologicznych. 

W kierunku badań zakażeń pałeczkami Salmonella i Shigella przeprowadziło 8148 analiz,  

w tym 563 wykonano w ramach nadzoru epidemiologicznego, również dla Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz badania u 88 osób chorych w kierunku 

schorzeń jelitowych. 

W laboratorium w 2019 r. wykonano także badania z zakresu bakteriologii ogólnej oraz 

parazytologii dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o. o., podmiotów leczniczych                            

w ramach zawartych umów oraz dla klientów indywidualnych.  
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Diagnostyka tych badań obejmowała: zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych 

i moczowo-płciowych, zakażenia oka i ucha, zakażenia krwi i ośrodkowego układu nerwowego, 

zakażenia skóry, tkanek miękkich i ran, badanie testów Sporal. 

W/w badania przeprowadzono w ilości 4776 analiz.  

W ramach realizacji zadań statutowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                      

w Jarocinie w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuował współpracę  

z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Weterynaryjną, 

Starostwem Powiatowym, Urzędami Miast i Gmin, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu, lokalną prasą i lokalnym radiem ELKA.  

Na dzień 31.12.2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie stan 

zatrudnienia wynosił 29 etatów i kształtował się następująco: 

 22 etaty to pracownicy działalności podstawowej, 

 7 etatów to pracownicy ekonomiczni oraz administracyjno-techniczni. 

   

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wchodzą komórki organizacyjne: 

1)  Oddział Nadzoru, w skład którego wchodzą: 

 a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii,      

 b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia,                                                               

 c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej, 

 d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy,                               

 e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,             

 f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 

2)  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii; 

3)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą: 

 a) Sekcja Ekonomiczna, 

 b) Sekcja Administracyjno-Techniczna; 

4)   Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia; 

5)   Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki; 

6)   Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń; 

7)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego; 

8)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; 

9)   Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości; 

10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej; 

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych; 

12) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

13) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych. 
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POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W JAROCINIE 

ZADANIA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w ramach realizacji ustawowych zadań  

z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego,  

w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego wykonuje swoje zadania przez:  

 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,  

 prowadzenie badań kontrolnych zakażeń zwierząt,  

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz 

związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,  

 badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,  

 przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów 

pochodzenia zwierzęcego, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania 

wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego,  

 sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym 

nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku, ponadto 

sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz stosowaniem 

przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 

ich przemieszczaniem, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach 

utrzymujących zwierzęta gospodarskie,  

 prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 

wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia 

zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt, 

 przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od 

organów innych inspekcji oraz przekazywania informacji do kierującego siecią systemu 

RASFF (System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności lub paszach).  

 Powyższe zadania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie wykonuje przy pomocy 

pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie oraz urzędowych lekarzy 

weterynarii i personelu pomocniczego - techników weterynarii wyznaczonych decyzją organu, 

niebędących pracownikami w/w Inspektoratu. 

BADANIA MONITORINGOWE   

 W trakcie 2019 roku przeprowadzono  badania monitoringowe  w zakresie  zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych w kierunku:  

 gruźlicy bydła zbadano 6529 sztuk w 153 stadach, 

 brucelozy bydła zbadano 1427 sztuk w 97 stadach, 

 enzootycznej białaczki bydła  zbadano1430 sztuk w 99 stadach, 

 salmonelli- 6 badań urzędowych monitoringowych, 

Wyżej wymienionych chorób nie stwierdzono.  

Dodatkowo wykonany został monitoring następujących chorób zakaźnych: 
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 - pryszczycy bydła, 10 prób pobranych, 

 choroby pęcherzykowej świń, 10 próby, 

 klasycznego pomoru świń, pobrano  15 prób, 

 klasycznego pomoru świń u dzików, pobrano 15 prób, 

 afrykańskiego pomoru świń u dzików, pobrano 22 prób, 

 choroby Aujeszkyego u świń, przebadano 4403 zwierząt, 

 choroba zapalenia nosa i tchawicy, przebadano 14 zwierząt, 

 choroby niebieskiego języka u bydła - 26 sztuk, 

 choroby niebieskiego języka u owiec - 2 sztuki, 

 gorączki Q u owiec 14 sztuki, 

 poddano obserwacji 61 zwierząt podejrzanych o wściekliznę. 

W w/w chorobach zakaźnych w ramach monitoringu wykryto gorączek Q u 2 sztuk owiec. 

KONTROLE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii od początku 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

przeprowadził 64 kontroli CC (wymogi wzajemnej zgodności)  i 50 kontroli IRZ gospodarstw rolnych 

utrzymujących zwierzęta. W bieżącym roku skontrolowano 82 gospodarstw rolnych w zakresie 

dobrostanu zwierząt oraz wykonano 2 rekontrole. Ponadto przeprowadzono2 kontrole okresowe  

w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 2 kontrole punktu unasieniania zwierząt, 6 kontroli punktu 

obrotu nasieniem, 1 kontrolę punktu kopulacyjnego, 46 kontroli środków transportu przeznaczonych 

do transportu zwierząt (35 kontroli środków transportu do przewozu zwierząt do 8 godzin oraz 11 

powyżej 8 godzin), przeprowadzono 5 kontrole pośrednika z obiektem i 11 kontroli podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 

zwierząt, przeprowadzono 2 akcje kontroli dobrostanu zwierząt w transporcie wspólnie z Inspekcją 

Transportu Drogowego. 

ŚWIADECTWA, ZWZWOLENIA 

W roku 2019 zostało wystawionych 1850 świadectw zdrowia dla drobiu przeznaczonego do 

uboju, 1700 świadectw dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych, punktów skupu 

oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, 9800 świadectwa dla świń wprowadzanych do rzeźni oraz 

2 świadectw przed eksportowych dla bydła hodowlanego, 2 świadectwa zatwierdzenia środka 

transportu do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin, wystawiono 5 świadectwa w systemie TRACES 

oraz 3 świadectwo zdrowia dla psa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono 

335 kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz 28 rekontroli, 

przyjęto 499 oświadczeń o nieprowadzeniu działalności związanej z utrzymywaniem trzody 

chlewnej. W zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt wystawiono 126 decyzje administracyjne oraz 

wydano 28 zaświadczeń. Przeprowadzono również szkolenia i akcje informacyjne dotyczące 

zagadnienia arfykańskiego pomoru świń (ASF) wśród mieszkańców powiatu jarocińskiego (3) oraz 

wśród myśliwych i łowczych (3) oraz dla urzędowych lekarzy weterynarii (1). Wydano  

3 zezwolenia dla przewoźników Typ 1 oraz 4 zezwolenia dla przewoźników Typ 2. Przeprowadzono 

3 kontrole warunków utrzymania psów oraz 1 kontrolę lekarzy wyznaczonych. Dokonano odstrzału 

sanitarnego 6 dzików. Pobrano 47 próbki od owiec i 5 od kóz w kierunku gąbczastej encefalopatii 

owiec/kóz. Przeprowadzono jedną kontrolę związaną z występowaniem ciąż mnogich w stadach 

bydła. W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawiono 205 mandaty karne.  

W ramach wykonywanych zadań związanych z dobrostanem zwierząt, po przeprowadzeniu kontroli, 

przesłano do władz Miasta i Gminy Żerków pismo w sprawie odebrania zwierząt.  
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MONITORING PASZ 

W ramach monitoringu pasz w 2019 roku pobrano 69 próbek pasz: 21 próbek  

w gospodarstwach, 11 próbek w zakładach utylizacyjnych, 32 próbki w wytwórniach i mieszalniach 

pasz, 3 próbki w podmiotach produkujących materiały paszowe, 1 próbkę w punkcie obrotu paszami, 

1 próbkę w podmiocie wytwarzającym karmę dla zwierząt domowych. Kierunki przeprowadzonych 

są następujące:  

 wykrywanie pałeczek Salmonella, 

 wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego, 

 wykrywanie obecności produktów leczniczych skreślonych z rejestru środków 

farmaceutycznych, 

 oznaczanie zawartości miedzi, manganu, żelaza, jodu, zawartości metali ciężkich w paszach, 

pestycydów chloroorganicznych, dioksyn,  

 wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w wodzie i paszach, 

 oznaczanie podstawowych składników pokarmowych w paszach, 

 badanie homogeniczności mieszanek paszowych, 

 badanie obecności szkodników żywych w paszach, 

 badanie obecności w materiałach paszowych roślin modyfikowanych genetycznie GMO, 

 oznaczanie zawartości GTH (Zgodnie z wymagania przepisów UE od 1 lipca 2008 r. mączki 

mięsno-kostne wyprodukowane z materiałów kategorii 1 i 2, muszą być znakowane w trakcie 

procesu produkcyjnego specjalnym markerem chemicznym (triheptanianem glicerolu) GTH  

w ilości nie mniejszej niż 250 mg/kg tłuszczu zawartego w produkcie) w produktach 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

 W przypadku wyników wymagających postępowania wyjaśniającego w podmiotach 

przeprowadzono kontrole i wydano decyzje administracyjne. 

 W okresie od stycznia do końca grudnia 2019 roku przeprowadzono: 

1) W ramach nadzoru nad wytwarzaniem i dystrybucją pasz: 

 40 kontroli w gospodarstwach zajmujących się produkcją pierwotną oraz hodowlą zwierząt,  

 9 kontroli podmiotów zajmujących się transportem pasz, 

 48 kontroli w podmiotach zajmujących się wytwarzaniem pasz, mieszaniem, wprowadzaniem 

ich do obrotu lub na eksport, oraz podmiotów produkujących materiały paszowe. 

2) W ramach nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta futerkowe przeprowadzono 26 

kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, ich uśmiercania oraz operowania ubocznymi 

produktami pochodzenia zwierzęcego. 

3) W ramach nadzoru nad podmiotami zajmującymi się ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego: 

 11 kontroli zakładów przetwarzających materiał kat. 1, 2 i 3, 

 8 kontroli zakładów przeprowadzających czynności pośrednie na uppz np.: magazynowanie, 

operowanie materiałem kat. 3, a także 4 kontrole związane z przesyłką materiału, wydano  

3 decyzje zatwierdzające i rejestrujące działalność nadzorowaną, 

 14 kontroli podmiotów związanych z usługowym transportem uppz, wydano 3 decyzje 

rejestrującą działalność w zakresie transportu uppz kat. 3, 

 2 kontrole podmiotów wytwarzających karmę dla zwierząt domowych, wydano 1 decyzję 

zatwierdzającą zakład produkujący surową karmę dla zwierząt domowych, 

 3 kontrole kompostowni, wydano 3 decyzje administracyjne zatwierdzające, 

 1 kontrolę gospodarstwa stosującego nawozy organiczne, 

 9 kontroli w przedsiębiorstwach dotyczących zagospodarowania uppz. 
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BADANIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA, NADZÓR NAD PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Niezwykle ważną pozycję w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego są 

działania w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad produkcją żywności 

pochodzenia zwierzęcego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie nadzoruje zakłady 

zatwierdzone do handlu: 2 ubojnie bydła i 1 ubojnię drobiu, 4 zakłady prowadzące rozbiór 

i przetwórstwo mięsa, 1 mleczarnię, 2 zakłady przetwórcze ryb. Razem 10 zakładów. Ponadto pod 

nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie znajdują się podmioty podlegające 

rejestracji, prowadzące m.in. działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu 

detalicznego, transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, uboju usługowego 

zwierząt, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. W 2019 r. przeprowadzono 147 kontroli 

dotyczących nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami podlegającymi 

zatwierdzeniu, 24 kontrole dotyczące nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami 

podlegającymi  rejestracji oraz 45 kontroli gospodarstw pozyskujących mleko  do mleczarni. Dwa 

zakłady  podlegające zatwierdzeniu prowadzą eksport swoich asortymentów do krajów trzecich.  

W 2019 roku urzędowi lekarze weterynarii wystawili 806 świadectw zdrowia dla mięsa wołowego 

oraz 51 świadectw zdrowia dla mięsa drobiowego eksportowanych do krajów trzecich.  W 2019 roku 

wystawiono świadectwa eksportowe do 33 różnych krajów znajdujących się poza Unią Europejska. 

W 2019 roku w każdym miesiącu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie, w związku  

z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, przeprowadza kontrole targowisk pod kątem 

możliwości nielegalnego wprowadzania do obrotu mięsa i produktów z mięsa wieprzowego oraz  

z dzików.  

 Dodatkowo w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego 

prowadzone są badania produktów oraz surowców obejmujące zagrożenia mikrobiologiczne, 

pozostałości substancji chemicznych, leków oraz metali ciężkich.  

W 2019 roku  w rzeźniach powiatu jarocińskiego pobrano 38 próbek od bydła po uboju  w kierunku 

gąbczastej encefalopatii bydła w ramach próbobrania urzędowego. Do  badań  pobierany jest pień 

mózgu. W badanych próbach nie stwierdzono obecności białka prionowego. W ramach monitoringu 

żywności pochodzenia zwierzęcego, w omawianym okresie, pobrano także  414 próbek do badań  

w związku z realizacją Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji 

niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt 

i w żywności pochodzenia zwierzęcego 2019. Ponadto pobrano 28 prób urzędowych do badań w 

kierunku  pozostałości antybiotyków i substancji przeciw bakteryjnych od sztuk poddanych ubojowi 

z konieczności. W 2019 roku pobrano także 101 prób do badań mikrobiologicznych dotyczących 

realizacji harmonogramu badań urzędowych w celu weryfikacji badań właścicielskich 

nadzorowanych podmiotów. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie w ramach zapewnienia bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego w 2019 r. przeprowadził również szkolenia dla rolników  

z zakresu wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu działalności polegającej na rolniczym handlu 

detalicznym oraz z zakresu kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju zwierząt oraz 

warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. 

Należy podkreślić fakt, iż ilość badań i obowiązków nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną  

w zakresie ochrony zdrowia publicznego, wynikających z członkostwa w strukturach Unii 

Europejskiej stale się zwiększa. 
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Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego  

w powiecie jarocińskim w 2019 roku jest zadowalający. Przeprowadzone badania monitoringowe 

pozwalają stwierdzić, że poziom bezpieczeństwa sanitarno -weterynaryjnego nie obniżył się.  

W dalszym ciągu prowadzony jest nadzór i monitoring spodziewanych zagrożeń według analizy 

ryzyka.  

 

 

 

XV.  PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ 

AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia  

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2019r. poz.1482,  

z późn. zm.) głównie w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych. 

Liczba pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie  

w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosiła na koniec 2019 r. 37,75. 

W roku 2019 Urząd realizował opisane poniżej programy, które współfinansowane były  

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu Pracy. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd zrealizował dwa projekty. 

PROJEKTY 

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim V” 

realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” , Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” , Poddziałanie 

1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Okres realizacji 

projektu obejmuje rok kalendarzowy 2019, a zakończy się do 31.12.2020r.  

Uczestnicy projektu to 260 osób (odpowiednio 192 kobiety i 68 mężczyzn) młodych                     

w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do  

29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim. W ramach projektu wsparciem objęte 

są osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub 

profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 

zawodowej poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 

uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie realizuje odpowiednio dobrane 

usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Każda osoba w projekcie objęta jest Indywidualnym Planem Działania (IPD). Celem 
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zastosowania IPD jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego Pozwala to na 

kompleksową analizę potrzeb i oczekiwań oraz objęcie wsparciem, które uzasadnione jest realnymi 

potrzebami uczestników. Uczestnikom w ciągu 4 m-cy zapewniona jest wysokiej jakości oferta 

zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji 

dla Młodzieży. 

Budżet projektu wynosi 2 360 007,65 zł. Wydatki w 2019r. wyniosły ogółem 1 028 854,05 zł.  

Wsparciem w projekcie w 2019r. objęto 112 osób, z tego 104 osoby znajdujące się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, 51 osób, i/lub osoby  

z niepełnosprawnościami 5 osób, i/lub osoby o niskich kwalifikacjach 97 osób. 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2019r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 111 osób, pośrednictwo pracy-112 osób, staże-56 osób, szkolenia- 

29 osób, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 15 osób, refundacja 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- 11 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:  

 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji 

(w tym niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, z niskim kwalifikacjami)- 39%. W 2019r. 

osiągnięto wskaźnik 82,02%  

 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 

nienależących do ww. grup- 54%. W 2019r. osiągnięto wskaźnik  50%. 

 

 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

jarocińskim V” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 .Oś priorytetowa 6: Rynek pracy. Działanie 6.1. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez Powiatowe Służby Zatrudnienia. Okres realizacji projektu obejmuje rok kalendarzowy 

2019, a zakończy się do 31.12.2020r.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 204 osób (113 kobiet             

i 91 mężczyzn) powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim, należące  

co najmniej do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, niepełnosprawni, o niskich 

kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej.  

W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 

zawodowej poprzedza analiza umiejętności i predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika. Na 

tej podstawie PUP realizuje odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy o których mowa 

w ustawie o promocji. Każdy uczestnik objęty jest Indywidualnym Planem Działania (IPD). 

Określenie skali zainteresowania działaniami poprzez wywiady z bezrobotnymi. Celem zastosowania 

IPD jest zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwala to na kompleksową analizę 

potrzeb i oczekiwań oraz objęcie wsparciem, jest uzasadnione realnymi potrzebami uczestników.  

Wszystkie formy wsparcia określone w projekcie są dostosowane do oczekiwań bezrobotnych  

Cel szczegółowy: zwiększenie możliwości do zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia 

celu szczegółowego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych i kompleksowych usług rynku 

pracy, dopasowanych do potrzeb osób, do których będą kierowane. 
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Budżet projektu wynosi 1 733 564,16 zł. Wydatki w 2019r. wyniosły ogółem 665 110,16zł. 

Wsparciem w projekcie w 2019r. objęto 76 osób, z tego 28 osób długotrwale bezrobotnych,  

4 osoby z niepełnosprawnościami,  51 osób  o niskich kwalifikacjach, 17 osób w wieku 50 lat 

i więcej. 

W ramach projektu uczestnicy zostali w 2019r. objęci następującymi formami wparcia: 

poradnictwo zawodowe- 76 osób, pośrednictwo pracy- 76 osób, staże-36 osób, szkolenia-14 osób, 

jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 22 osoby, refundacja kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- 4 osoby. 

Efektywność  zatrudnieniowa w projekcie jest bardzo wysoka. Założono osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych grupach na poziomie:  

 Dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, 

imigranci, reemigranci) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

45%. W 2019r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 78,72% 

 Dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 45%. W 2019r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 0 % 

 

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY URZĄD ZREALIZOWAŁ DWA PROGRAMY. 

 Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa - 

aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych realizowany był w okresie od kwietnia 

2019 do 31 grudnia 2019r. a jego wartość wyniosła 26 300,00 zł.. 

  Celem programu była aktywizacja 3 osób bezrobotnych, obejmująca przygotowanie do pracy 

w ramach stażu w ARiMR i innych instytucjach okołorolniczych, a także administracji samorządowej, 

rządowej oraz w przedsiębiorstwach.   

 Program w swych założeniach przewidywał następujące korzyści dla uczestników stażu: 

 podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji stażystów poprzez nabycie unikalnych 

umiejętności w zakresie obsługi aplikacji e-wniosek, 

 zdobycie wiedzy z zakresu polityki rolnej przede wszystkim Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej a także instrumentów pomocy krajowej. 

Doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas stażu znacząco zwiększyły szansę bezrobotnych 

w naborach na stawiska pracy oferowane przez ARiMR oraz inne instytucje okołorolnicze. 

W wyniku odbytego stażu uczestnicy programu stali się bardziej atrakcyjni na rynku pracy 

zdobywając umiejętności obsługi klienta, doradztwa rolniczego, obsługi specjalistycznych aplikacji, 

obsługi urządzeń biurowych. Ponadto stażyści uzyskali praktyczną wiedzę z zakresu programów 

pomocowych realizowanych przez ARiMR, m in. Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 

2014-2020, płatności bezpośrednich prawodawstwa unijnego i krajowego w tym kodeksu 

postepowania administracyjnego. Odbycie stażu w znaczący sposób zwiększyło szansę 

zatrudnienia w ARiMR.  

 Program: aktywizacja zawodowa bezrobotnych  na terenach na których w 2019r. miały 

miejsce klęski żywiołowe realizowany był w okresie sierpień- grudzień 2019 roku a jego 

wartość wyniosła 50 000,00 zł. 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

8
7

 
      

Głównym celem programu, którym objęto 8 osób było aktywne wsparcie w postaci 

zatrudnienia w ramach robót publicznych przy usuwaniu skutków podtopień, które wystąpiły  

w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2019r. w gminach Kotlin i Żerków. 

Realizacja Programu przyczyniła się do aktywizacji zawodowej osób z grupy ryzyka zawodowego 

oraz umożliwiła realizacje takich celów, jak: 

a) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób bezrobotnych znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy  poprzez skrócenie okresu pozostawania bez pracy 

oraz pogłębiania się negatywnych postaw wobec pracy, 

b) ułatwiła bezrobotnym dostęp do rynku pracy i zaistnienie na nim 

c) uczestnicy uzyskali pomoc w zaistnieniu na rynku pracy w wyniku rozmów doradczych, 

d) zatrudnienie 8 osób w ramach robót publicznych a tym samym zdobycie przez te osoby 

źródeł utrzymania, co poprawiło ich sytuację społeczno- ekonomiczną, 

 

 

XVI. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Podstawową formą działalności rzecznika było udzielanie bezpłatnych porad i informacji 

prawnej dotyczącej ochrony interesów konsumentów oraz pisemne wystąpienia do przedsiębiorców. 

Porad udzielano konsumentom telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz bezpośrednio 

w biurze rzecznika.   

W 2019 ROKU UDZIELONO ŁĄCZNIE 530 PORAD. 

 

ZAKRES POMOCY  

 

Problemy, z jakimi zgłaszali się konsumenci do rzecznika w 2019 r. były jak co roku bardzo 

zróżnicowane. Podobnie jak w latach minionych dotyczyły one przede wszystkim złej jakości 

towarów i związanej z tym procedurą reklamacyjną. Nadal sporo osób miało trudności  

ze sprecyzowaniem swych żądań dotyczących doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz 

nie znało przysługujących im uprawnień, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Konsumenci podobnie jak w latach minionych często mylili uprawnienia z gwarancji jakości od 

uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, zatem w tym zakresie 

sytuacja nie uległa zmianie choć w ocenie rzecznika świadomość konsumentów oraz poziom 

posiadanej wiedzy w tym przedmiocie nieznacznie się zwiększył. 

W 2019 r. w miejsce skarg na dostawców usług telekomunikacyjnych, które miały miejsce  

w 2018 roku odnotowano skargi na działalność dostawców energii elektrycznej, którzy w ocenie 

konsumentów podczas kontaktów telefonicznych i bezpośrednich wprowadzali ich w błąd, podając 

się za dotychczasowego operatora, oferując jednocześnie obniżenie ceny świadczonych usług. 

Konsumenci, szczególnie osoby starsze w wyniku takich praktyk podpisują umowy z nowymi 

dostawcami, działając w błędnym przekonaniu, że dokonują zmiany umowy z dotychczasowym 

dostawcą energii, w wyniku której uzyskają korzystniejsze warunki. Niestety po otrzymaniu 

pierwszych faktur okazuje się, że opiewają one na wyższe od dotychczasowych kwot. W tych 

sytuacjach umowy były doręczane konsumentom przez kurierów, którzy nakłaniali ich do 

pośpiesznego ich podpisania, tym samym utrudniając im zapoznanie się z ich treścią. Ponadto  

w opinii konsumentów, kurierzy działając w porozumieniu z operatorami potwierdzają błędną 

informację co do tożsamości podmiotu z którym zawierają umowę. W tych sytuacjach udzielano 
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konsumentom pomocy w sporządzeniu oświadczeń o odstąpieniu od umowy. W przypadku osób, 

które zgłosiły problem po upływie terminu na odstąpienie od umowy, udzielano pomocy w napisaniu 

oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu 

lub podstępu oraz kierowano pisemne wystąpienia do dostawców. Jednocześnie uprzedzano 

konsumentów, że w przypadku procesów sądowych należy liczyć się z trudnościami związanymi  

z udowodnieniem powyższego faktu oraz ewentualnymi kosztami postępowań w razie przegrania 

sprawy. 

 W 2019 roku odnotowano mniej przypadków praktyk dostawców usług telekomunikacyjnych 

oraz energii niezgodnych z przepisami dotyczącymi zawierania umów poza lokalem 

przedsiębiorstwa, w szczególności art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  

o prawach konsumenta  (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827). W efekcie zdarzało się często, 

że narzucali oni konsumentom zmiany zawartych już umów bądź nowe umowy dla których nie 

uzyskali stosownych oświadczeń konsumentów w tym przedmiocie, utrwalonych na trwałym nośniku. 

Wiele osób z uwagi też na błędne informacje od sprzedawców nie znało terminów 

dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji, więc można stwierdzić, że w tym zakresie nie 

nastąpiła żadna pozytywna zmiana. Konsumentom w takich sytuacjach udzielano wyjaśnień  

i informacji o obowiązujących przepisach. Pomagano im w przygotowaniu pism do przedsiębiorców 

m.in. zgłoszeń reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny itp. 

Sprzedawcy nadal aczkolwiek w mniejszym stopniu aniżeli w poprzednich latach próbowali zrzucać 

swoją odpowiedzialność za wady towarów na producenta czy dostawcę kierując tam konsumenta  

z wadliwym towarem bądź uzależniając pozytywne rozpatrzenie reklamacji od stanowiska 

producenta lub dostawcy w tym zakresie. W takich przypadkach, wzorem lat minionych 

nawiązywano ze sprzedawcami kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia zaistniałych 

sytuacji oraz przedstawienia stanowiska rzecznika w przedmiotowych sprawach. Interwencje tego 

typu najczęściej odnosiły zamierzony skutek, szczególnie w przypadku lokalnych sprzedawców lub 

usługodawców. W pozostałych przypadkach kierowano do nich pisemne wystąpienia.    

Podkreślenia wymaga fakt, że zauważono wzrost świadomości konsumentów w zakresie 

przysługujących im uprawnień dotyczących prawa odstąpienia od umów zawieranych przez Internet 

i poza lokalem przedsiębiorstwa, co wynika prawdopodobnie z coraz większej dostępności do 

Internetu, gdzie można znaleźć i wykorzystać stosowne wzory oświadczeń w tym przedmiocie lub 

znaleźć przydatne informacje. Ponadto coraz rzadziej zdarzają się przypadki, w których sprzedawcy 

nie dopełniają ciążących na nich obowiązków informacyjnych w tym zakresie. Najczęściej załączają 

oni do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa odpowiednie wzory oświadczeń  

o odstąpieniu od umowy.    

Nadal wiele skarg i uwag konsumentów dotyczy odmowy uwzględnienia roszczeń przez 

przedsiębiorcę, a także przewlekłym rozpatrywaniem reklamacji. 

Konsumenci korzystający z uprawnień gwarancyjnych zgłaszają  przede wszystkim problemy 

dotyczące nieskutecznej, niekiedy wielokrotnej naprawy towaru, a także jej odmowy i długich 

terminów napraw. 

Jak wykazuje praktyka, bardzo często konsumenci nie znają warunków gwarancji, zwartych 

w karcie gwarancyjnej, co niekiedy skutkuje odmową naprawy wadliwych rzeczy oraz interwencją  

u rzecznika. W tym zakresie nadal nie odnotowano żadnej poprawy, podobnie jak w przedmiocie 

odróżniania uprawnień z gwarancji i z rękojmi, które w dalszym ciągu są mylone przez 

konsumentów.    

            Po porady zgłaszali się także przedsiębiorcy z prośbą o wskazanie lub interpretację 

przepisów związanych z rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich. Zgłaszały się też    osoby 

prowadzące działalność gospodarczą, które dokonały zakupu towaru lub usługi w związku  

z prowadzoną działalnością i usiłowały reklamować towar lub usługę za pośrednictwem rzecznika.  
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W tego typu sprawach nie podejmowano interwencji,  wyjaśniano stan prawny dotyczący możliwego 

dalszego toku postępowania. 

           Można zauważyć, że konsumenci  w dalszym ciągu najczęściej zwracają się do rzecznika  

w sprawach związanych z reklamacją obuwia i odzieży (82 osoby), sprzętu komputerowego, RTV  

i AGD (44 osoby), rozwiązania umów zawieranych poza lokalem i na odległość oraz usług 

telekomunikacyjnych. 

            Rzecznik, po wysłuchaniu zgłoszonego problemu i jego wnikliwej analizie, zawsze 

przedstawiał konsumentom stan prawny i wskazywał możliwości rozwiązania ich problemów lub 

kierował konsumenta do właściwych instytucji i organów. Podejmował działania mające na celu 

polubowne załatwienie sprawy między innymi poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego bądź 

bezpośredniego z przedsiębiorcą. Większość spraw na skutek interwencji telefonicznej, mailowej lub 

osobistej rzecznika, dzięki przedstawionej argumentacji, udało się załatwić pozytywnie dla 

konsumenta w dniu zgłoszenia problemu.   

Skuteczne interwencje i mediacje mają bezpośredni wpływ na zachowania przedsiębiorców. 

Zapoznają ich z powinnościami wobec konsumentów oraz wskazują na konieczność przestrzegania 

obowiązującego prawa. 

W sprawach, w których nie osiągnięto zamierzonego skutku lub nie można było 

przeprowadzić mediacji, występowano w formie pisemnej do przedsiębiorców o wyjaśnienie sprawy 

i wnoszono o spełnienie roszczeń na rzecz konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

            Interweniowano również w sprawach nieprawidłowości wynikających z umów zawieranych 

poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość a dotyczących m.in. odstąpienia od umowy czy zwrotu 

towaru. Ogółem na podstawie wniosków złożonych przez konsumentów w sprawie ochrony 

interesów konsumentów w 2019 roku skierowano do przedsiębiorców 33 wystąpienia, w tym 28 

pisemnych, 2 mailowe i 3 telefoniczne, z czego 21 spraw zostało zakończonych wynikiem 

pozytywnym dla konsumentów, a 12 wystąpień spotkało się z odmową uwzględnienia zgłoszonych 

przez konsumentów roszczeń. 

  Nie wszystkie sprawy można było załatwić zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. Niekiedy 

udzielone przez przedsiębiorców wyjaśnienia czy też opinie rzeczoznawców  wykazywały,  

że żądania konsumentów nie zawsze były zasadne. W każdej sprawie negatywnie załatwionej, 

konsument  był  informowany o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego: polubownego lub cywilnego, a także poprzez mediacje. Jak wcześniej 

wskazano, oferowano także pomoc w napisaniu pozwu lub innych pism procesowych. 

      W roku 2019 kontynuowano działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.  Przekazywano 

konsumentom  materiały edukacyjne  popularyzujące wiedzę o prawach konsumentów. W miarę 

potrzeb wyposażano także zainteresowanych konsumentów w teksty odpowiednich przepisów 

prawnych.   

            Do ważniejszych form działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym należy również stała 

współpraca z lokalną prasą, na łamach której  poruszane są bieżące sprawy z zakresu problematyki 

konsumenckiej, wynikłe często na tle konkretnych stanów faktycznych.  
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XVII. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW  

     I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

     ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH 

 

W 2019 roku remonty pomieszczeń Starostwa wykonywano siłami własnymi.  

Remonty w pomieszczeniu nr 6 w budynku przy Al. Niepodległości 10 oraz w pomieszczeniach 107, 

108 w budynku przy ul. T. Kościuszki 10 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) zostały 

wykonane  przez konserwatora zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie. Koszt zakupu 

niezbędnych materiałów wyniósł ogółem: 2 908,73 zł. Największym kosztem był zakup płytek 

podłogowych w kwocie 1 033,38 zł., wykładziny w kwocie: 664,64 zł. pozostałe koszty to zakup 

listew, kleju oraz zaprawy. 

       Przeprowadzono także naprawę dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 10 (Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami) polegającą na zabezpieczeniu przed spadaniem poluzowanych 

dachówek i położeniu nowych w miejsce uszkodzonych. oraz czyszczeniu rynien wokół budynku na 

wartość ogólna: 1 806,87 zł. 

Na mocy umowy z dnia 24 października 2019 roku wykonano łącze światłowodowe 

pomiędzy pomieszczeniem nr 19 w budynku przy Al. Niepodległości 10 a pomieszczeniem nr 105  

w budynku przy ul. T. Kościuszki 10, którego koszt zgodnie z ofertą wyniósł: 7 250,31 zł. 

W celu poprawy jakości pracy, w związku z wysokimi temperaturami, w okresie letnim  

w ramach umowy z dnia 03.07.19 r. zakupiono wraz z dostarczeniem, montażem  

i uruchomieniem klimatyzatory w pomieszczeniach nr 1,2,3,4 w budynku przy Al. Niepodległości 

10 na łączna wartość: 18 715,68 zł. 

 

 

XVIII. OBRONNOŚĆ 

 

W obszarze zadań dotyczących obronności w roku 2019 starostwo przeprowadziło kwalifikację 

wojskową oraz Akcję Kurierską Administracji Publicznej. 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jarocińskiego odbyła się w dniach od 25 marca 2019 roku 

do 15 kwietnia 2019 roku (16 dni roboczych) w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Jarocińskiego, administrowanym przez Starostwo Powiatowe, który znajduje się w Jarocinie przy  

ul. Kościuszki 16. 

Przeprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych  

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 roku w sprawie 
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przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. poz. 1982), Zarządzenia Nr 14/19 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej  

i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz  

z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  

Na organizację kwalifikacji wojskowej Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową  

w wysokości 41 200,00 zł. 

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Jarocińskim łącznie wydano 

36 433,74 zł 

Do kwalifikacji wezwano 9 kobiet, 369 mężczyzn z rocznika podstawowego (2000) oraz  

29 z roczników starszych, którzy nie stawili się w latach poprzednich. Stawiło się 9 kobiet oraz 359 

mężczyzn. Wszystkie osoby, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, zostały ujęte 

w wykazach osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. 

Przeprowadzona w 2019 roku kwalifikacja wojskowa wskazała na tendencje wzrostu 

schorzeń narządu wzroku wśród młodzieży, co skutkowało obniżeniem kategorii zdrowia. Ponadto 

zauważono u młodzieży podlegającej kwalifikacji wzrost świadomości co do obowiązku 

stawiennictwa, co w rezultacie pozwoliło uzyskać dużą frekwencję. 

W trakcie trwania kwalifikacji nie odnotowano żadnych istotnych problemów. 

W dniu 18 listopada w ramach ćwiczeń prowadzonych przez Sztab Generalny Wojska 

Polskiego na terenie powiatu jarocińskiego została uruchomiona i przeprowadzona Akcja Kurierska 

Administracji Publicznej. W ćwiczenie zaangażowane było Starostwo Powiatowe oraz  gmina 

Jarocin.  

W ramach przeprowadzonej akcji kurierskiej kurierzy doręczali mieszkańcom powiatu karty 

powołania oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na uzupełnienie mobilizacyjne 6 batalionu 

dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie. 

Po podsumowaniu przeprowadzonego ćwiczenia Wojskowy Komendant Uzupełnień  

w Kaliszu przesłał na ręce Starosty Jarocińskiego Podziękowanie za profesjonalizm 

przeprowadzenia akcji kurierskiej i wysokie zaangażowanie co w efekcie końcowym przyczyniło się 

do wysokiego stawiennictwa żołnierzy rezerwy oraz środków transportowych pozyskiwanych  

z gospodarki narodowej.  

 

 

XIX. PROMOCJA POWIATU 

 

 

Promocja Powiatu jest bardzo ważnym elementem, kształtuje ona wizerunek naszego 

samorządu wśród mieszkańców. Jej celem jest rzetelne przekazywanie informacji  

o wszystkich działaniach i współdziałaniach, w jakie włącza się Powiat Jarociński.  

Powiat Jarociński dzięki swemu  położeniu jest  bardzo interesującym regionem w Polsce. Jest to 

region, w którym można odnaleźć ślady przeszłości, zabytki, jak również atrakcyjne tereny 

turystyczno–rekreacyjne. Starostwo stara się wspierać i promować wydarzenia, które odbywają się 
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w poszczególnych gminach powiatu. W 2019 roku powiat niejednokrotnie promowany był w trakcie 

szeregu imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych, których organizacji podejmują się 

pracownicy jednostek podległych, a także stowarzyszenia i organizacje współpracujące z Powiatem 

Jarocińskim.  

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarocińskiego brali  także udział w licznych uroczystościach 

państwowych oraz rocznicach.  

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA WSPIERANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE  

W JAROCINIE 

 100 spotkań na 100-lecie jarocińskiego Liceum Ogólnokształcącego, 

 Dzień Żołnierzy Wyklętych, 

 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie, 

 XXII Międzynarodowe spotkanie folklorystyczne, 

 Festiwal Orkiestr Dętych, 

 Dzień Sybiraka, 

 Narodowe Czytanie, 

 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, 

 XVI Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej, 

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych,  

 Szlachetna Paczka, 

 Wręczenie Krzyży Powstańczych.  

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE  

W JAROCINIE 

 14 sierpnia 2019 r. – Patriot Rock, 

 18 sierpnia 2019 r. - Dożynki Gmino-Powiatowe w Radlinie, 

 3 października 2019 r. - Gala z okazji 20-lecia Powiatu Jarocińskiego, 

 6 listopada 2019 r. - spotkanie z Prezydentem RP. 

 

2.1 Patriot Rock to jedno z kluczowych wydarzeń promocyjno-kulturowych organizowanych przez 

Powiat Jarociński. W drugiej edycji, która odbyła się na terenie 16. Jarocińskiego batalionu remontu 

lotnisk,  zaprezentowały się zespoły Ilusion oraz Rebelianci. Celem wydarzenia jest łączenie kultury 

z historia patriotyczną. Patriot Rock przyciągnął około 2500 osób.  

 

2.2 Dożynki Gmino-Powiatowe organizowane były wspólnie z gminą Jarocin. Tradycyjne święto 

plonów odbyło się w Radlinie. Uroczystości dożynkowe zainaugurowała msza św. w miejscowym 

kościele. Po eucharystii nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na teren ośrodka „Tęcza”, gdzie 

odbyła się część obrzędowa i artystyczna wydarzenia. Starostami dożynek byli Hanna Szymańska i 

Damian Jerzyniak. Tradycyjną część obrzędową z obtańczeniem wieńca przygotował Zespół 

Folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy. Na scenie zaprezentowali się także: dzieci z miejscowego 

przedszkola, Zespół Pieśni i Tańca Szwajcaria Żerkowska, Społeczne Ognisko Muzyczne w 

Jarocinie oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Tramblanka. W klimat kabaretowy 

wprowadziła gości dożynkowych "Baba z Cielczy". Imprezie towarzyszyły: wystawa sprzętu 

pożarniczego, degustacje smakołyków na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacje instytucji 

rolniczych. Całość zwieńczyła zabawa taneczna z Grupą Fest. 

 

2.3 Uroczysta gala z okazji 20-lecia Powiatu Jarocińskiego odbyła się w Jarocińskim Ośrodku 

Kultury. Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowań, rozmów o zmianach, najważniejszych 

inwestycjach i przedsięwzięciach oraz przedstawienia planów na przyszłość. Podczas spotkania nie 
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zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji, kwiatów oraz tortu.  Starosta Lidia Czechak 

wręczyła podziękowania poprzednim starostom i przewodniczącym rad powiatowych. Spotkanie 

podsumowała projekcja 5-minutowego filmu promującego wykorzystanie środków z funduszy 

europejskich przez powiat jarociński oraz konferencja pt. „Fundusze Bliżej Nas”, przybliżająca 

tematykę pozyskiwania funduszy ze środków europejskich. 

 

2.4  Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizowana została w sali sportowej Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 i zgromadziła blisko 1400 osób chętnych na spotkanie z głową państwa. 

Program wizyty Prezydenta przewidział dwa spotkania – pierwsze z przedstawicielami władz i 

samorządowcami, drugie z mieszkańcami powiatu. O artystyczną część spotkania zadbały Orkiestra 

Dęta Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie wraz z Zespołem Mażoretek, 

młodzieżowy chór Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki nr 1 w Jarocinie oraz 

zespół folklorystyczny „Snutki”. 

 

JAROCIŃSKI INFORMATOR POWIATOWY  

Wydane zostało 8 numerów Jarocińskiego Informatora Powiatowego. Każdorazowo wydawnictwo 

docierało do ponad 16 000 domów. Informator ma przybliżyć mieszkańcom powiatu najnowsze 

informację dotyczące działań, inwestycji oraz wydarzeń. Publikacja charakteryzuje się wysoką 

jakością pod względem szaty edytorskiej i graficznej. 

 

AUDYCJA „WIEŚCI Z POWIATU” W RADIU ELKA 

W lokalnym radio dwa razy w miesiącu emitowana była audycja „Wieści w Powiatu”, w której 

wypowiadali się przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Audycja zapewnia przekazywanie 

informacji mieszkańcom powiatu w czasie programu Radio Elka Jarocin. 

 

DZIAŁANIA INTERNETOWE 

Strona internetowa www.powiat-jarocinski.pl to oficjalna strona powiatu, gdzie zamieszcza się 

wszystkie aktualności i treści informacyjne. Informację zamieszczane na stronie publikowane są 

również na portalu społecznościowym Facebook, który śledzi ponad 4 tysiące osób. 

 

Nie sposób wymienić wszystkie działania promocyjne Powiatu Jarocińskiego. Promocja to przede 

wszystkim mieszkańcy zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Powiat poprzez swoje 

działania promują również samorządowcy. Zarząd Powiatu oraz Radni Powiatowi, reprezentując 

nasz powiat na spotkaniach, konferencjach oraz imprezach kulturalno-rekreacyjnych, pokazują 

dobrą markę naszego samorządu.  

Wydarzenie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą pt:. „Fundusze bliżej nas” w  ramach 

konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich” współfinansowanego  ze środków funduszy 

europejskich, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 

2014-2020. 

Pozyskana dotacja to 12.860,00 zł. 

W ramach projektu został zmontowany 5 minutowy film promujący wykorzystanie środków  

z funduszy europejskich przez Powiat Jarociński pt.:. „Rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu 

Jarocińskiego z udziałem Funduszy Europejskich”. Film przedstawia przede wszystkim 

zrealizowane projekty z udziałem funduszy zewnętrznych, w okresie jubileuszowego ostatniego 20 

lecia. Przekazany film zapisany został w plikach: video, mp4, avi, mpg4, wmv. 

Emisja ww. filmu nastąpiła w dniu 3 października 2019r. przed uroczystą Galą z okazji 20 – lecia 

Powiatu Jarocińskiego połączoną z konferencją pt.:. „Fundusze bliżej nas”. 
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W ramach projektu zostały zaprojektowane i wydrukowane plakaty i zaproszenia informujące o 

Wydarzeniu, tj. Gali z okazji 20 lecia Powiatu Jarocińskiego połączonej z konferencją „Fundusze 

bliżej nas”. 

Po uroczystej ww. Gali odbyła się konferencja pt. „Fundusze Bliżej Nas”, która była doskonałą 

okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich. 

Aktualne możliwości aplikowania o te środki zostały przedstawione przez zaproszonych 

przedstawicieli, tj.  pośredników finansowych, z którymi dodatkowo można było porozmawiać 

podczas panelu „Oko w oko z ekspertem”. Możliwości wsparcia JST w perspektywie finansowej 

2014-2020 oraz w latach 2021-2027 przekazał Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Poruszył również kwestię wsparcia szkoleń z funduszy europejskich dostępnych w Bazie Usług 

Rozwojowych. W panelu dyskusyjnym „Oko w oko z ekspertem” wzięli udział przedstawiciele BS w 

Jarocinie, PUP w Jarocinie, OCWP, FRW, PFP z Poznania, ARiMR, JAR Sp. z o.o., SFPK Sp. z o.o. 

Przedstawiciele tychże Instytucji w rozmowach indywidualnych z uczestnikami konferencji 

przedstawiali aktualne możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na otwarcie bądź 

rozwój firm przekazując materiały informacyjne. 

Zorganizowano także Quiz z wiedzy o funduszach europejskich, który został opublikowany na 

stronie Powiatu Jarocińskiego. Zostało wylosowanych 5 Zwycięzców, którzy prawidłowo 

odpowiedzieli na 5 pytań z 10 dotyczących zagadnień z funduszy europejskich i otrzymali nagrody 

ufundowane przez Powiat Jarociński (materiały informacyjne, publikacje o funduszach europejskich, 

kubek termiczny, notatnik A4, komplet długopisów, pendrive, kubek, miara, 2 publikacje książkowe). 

 

 

XX. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 

PODMIOTÓW Z ZAKRESU POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I  WOLONTARIATU  

 

Powiat Jarociński w 2019 roku na  współpracę i działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeznaczył 172.900,00 zł. W ogłoszonym przez 

Powiat Jarocińskim konkursie ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego  

o charakterze pożytku publicznego w 2018 r. wpłynęło 51 ofert z czego  dofinansowanie 

otrzymały 31 oferty. 

Dofinansowano oferty  w zakresie: 

 działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 oferta – wartość przyznanego dofinasowania 

2.400,00 zł  

 ochrony i promocji zdrowia – 1 oferta – wartość przyznanego dofinasowania 600,00 zł  

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

9
5

 
      

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 11 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 79.700,00 zł  

 upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 11 ofert – wartość przyznanego dofinasowania 

56.200 zł  

 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 7 ofert – wartość przyznanego 

dofinasowania 34.000,00 zł. 

 

 

  

XXI. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ 

EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU 

 

Obowiązująca od ponad czterech lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej ma na celu zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług 

prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają 

możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa ta stworzyła mechanizmy 

umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania, na etapie przedsądowym, nieodpłatnej 

porady prawnej, świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez 

adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe. 

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która 

złoży stosowne oświadczenie. 

Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze 

względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają 

trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich 

miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się  

z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się 

możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

W 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na obszarze powiatu jarocińskiego 

funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie polegające na organizacji sieci 

punktów świadczących nieodpłatna pomoc prawną, Powiat realizuje jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej.  

Powiat zawarł porozumienia z gminami: Jaraczewo, Kotlin i Żerków stanowiące podstawę 

działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  w lokalach należących do tych gmin oraz  

z Okręgową Radą Adwokacją oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu  

w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r. przez 

adwokatów i radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy.  

Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Jarociński powierzył  

w 2019r. organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej  
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w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacji Auditorium, z siedzibą: ul. Świdnicka 34, 62-300 

Września, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555793, NIP: 554-29-29-

203, REGON: 361372093. 

Na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2019 r. Powiat 

Jarociński otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 198.000,00 zł,  

z tego Powiat Jarociński przekazał Fundacji Auditorium na realizację zadania publicznego  

w 2019r. środki finansowe w wysokości 126.060,00 zł w tym: na prowadzenie dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej 120.120,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej 

5.940,00 zł. 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego 

w 2019r. 

Punkt/prowadzący Lokalizacja Dni pracy pomocy prawnej udzielali 

PUNKTY NPP  

NR 1 

prowadzony przez 

Powiat Jarociński 

w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie, przy Al. Niepodległości 

10-12, 63 – 200 Jarocin 

5 dni  

w tygodniu  

PN-PT 

radcowie prawni  

i adwokaci wyznaczeni 

przez OIRP i ORA  

w Poznaniu  

PUNKT NPP  

NR 2 

prowadzony przez 

organizację 

pozarządową – 

Fundację Auditorium  

z Wrześni: 

 

w Jaraczewie - w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jaraczewie, przy  ul. Jarocińskiej 7 

1 dzień  

w tygodniu  

PN. 

adwokaci  

i radcowie prawni 

zatrudnieni przez 

Fundację Auditorium  

 w Żerkowie - w budynku Biblioteki 

Publicznej MiG Żerków,  

przy ul. Wiosny Ludów 1A 

1 dzień  

w tygodniu  

WT. 

w Jarocinie, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie,  

przy Al. Niepodległości 10 

2 dni  

w tygodniu  

ŚR., PT. 

w Kotlinie  - w siedzibie Domu Kultury 

w Kotlinie, przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 3a 

1 dzień  

w tygodniu  

CZW. 

PUNKT NPP  

NR 3 

prowadzony przez 

organizację 

pozarządową – 

Fundację Auditorium  

z Wrześni: 

 

w Kotlinie  - w siedzibie Domu Kultury 

w Kotlinie, przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 3a 

1 dzień  

w tygodniu  

PN. 

adwokaci 

i radcowie prawni 

zatrudnieni przez 

Fundację Auditorium  

 w Jarocinie, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie,  

przy Al. Niepodległości 10 

2 dni  

w tygodniu  

WT., CZW. 

w Jaraczewie - w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jaraczewie, przy ul. Jarocińskiej 7 

1 dzień  

w tygodniu  

ŚR. 

w Żerkowie - w budynku Biblioteki 

Publicznej MiG Żerków,  

przy ul. Wiosny Ludów 1A 

1 dzień  

w tygodniu  

PT. 
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W 2019r. wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej pracowały przez 5 dni w tygodniu 

po 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Razem w 2019r. każdy punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej wykonał 1004  godziny pracy. 

 

Liczba udzielonych porad prawnych 

W 2019r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego 

udzielono 1352 porady prawne potwierdzone kartami pomocy. W tym: 

 

PUNKT NPP/ORGAN PROWADZĄCY RAZEM 

NPP NR 1 /ORA i OIRP 606 

 JAROCIN 606 

NPP NR 2 i NR 3/ FUNDACJA AUDITORIUM 752 

 JAROCIN 469 

 JARACZEWO 113 

 KOTLIN 55 

 ŻERKÓW 115 

 1352 

 

Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji 

Powiat Jarociński we współpracy z Fundacją Auditorium w 2019 roku zrealizował zadania  

z zakresu edukacji prawnej i mediacji tj.: 

 w dniu 14 sierpnia 2019 r. w JOK Centrum Kultury w Jarocinie odbyła się otwarta prelekcja radcy 

prawnego i stałego mediatora, podczas której to prelekcji propagowano ideę polubownego 

rozwiązywania sporów oraz przedstawiono założenia i zasady obowiązujące przy mediacji, jak 

również zalety płynące z tej formy rozwiązywania sporów. Słuchacze mieli możliwość zadawania 

pytań oraz przeprowadzenia indywidualnych rozmów z mediatorem. Referencje uzyskane przez 

Fundację w związku z realizacją ww. prelekcji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania; 

 wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności i zgłoszeniom skierowanym do Powiatu - 

zorganizowano cztery dyżury mediatora wpisanego na listy stałych mediatorów. Podczas 

dyżurów realizowane były spotkania informacyjne oraz sesje mediacyjne z uczestnikami 

zainteresowanymi rozwiązaniem sporów poprzez mediację. Dyżury mediatora odbyły się w 

dniach: 5 marca 2019 r.,26 marca 2019 r. oraz 12 listopada 2019 r. oraz w dniu 29 listopada 

2019 r.; 

 zorganizowano i przeprowadzono cztery wykłady z elementami warsztatów, poświęcone 

zwiększeniu świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie najbardziej powszechnych 

problemów prawnych. Wykłady prowadzone były przez radcę prawnego w następujących 

lokalizacjach: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie oraz Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie (w dniu 5 marca 2019 r.), Zespół Szkól Przyrodniczo-
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Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach (w dniu 26 marca 2019 r.) oraz JOK 

Jarocińskie Centrum Kultury w Jarocinie (w dniu 12 listopada 2019 r.).; 

 w lutym 2019 r. opracowano e-poradnik, poświęcony mediacji jako formie polubownego 

rozwiązywania sporów;  

 w lutym 2019 r. opracowano ulotki obejmujące informacje o działalności i harmonogramie 

funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego (1000 

sztuk), jak również broszury informacyjno-edukacyjne, poświęcone zagadnieniom prawnym oraz 

mediacji (500 sztuk); 

 w lutym 2019 r. opracowano i rozmieszczono w lokalnych punktach użyteczności publicznej 

plakaty informujące o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz o możliwości 

skorzystania z mediacji w powiecie jarocińskim (50 sztuk o formacie A2); 

 kilkakrotnie zamieszczono w lokalnych mediach, tj. w Gazecie Jarocińskiej i Jarocińskim 

Informatorze Powiatowym informację o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie powiatu jarocińskiego;  

 zamieszczono tablice informacyjne z harmonogramem pracy w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz na bieżąco realizowała działania edukacyjne i promocyjne poprzez: a) publikacje 

na własnej stronie internetowej, b) publikacje na profilach społecznościowych, jak również 

poprzez c) realizację kampanii mailingowej, skierowanej do instytucji publicznych, która miała na 

celu promocję nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji; 

 w grudniu 2019 r. opublikowano na stronie internetowej lokalnej gazetyjarocinska.pl informację 

dotyczącą prowadzonej przez Starostę Jarocińskiego listy jednostek nieodpłatnego 

poradnictwa, 

 

 

 

XXII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

 

VI KADENCJA 2019 

Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 
W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

VI/40/19 31.01.19 

w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 

2019 rok. 

  

VI/41/19 31.01.19 

w sprawie zawarcia 

porozumienia 

dotyczącego przejęcia 

zadania  

z zakresu administracji 

rządowej 

Referat 

Organizacyjny 

i 

Bezpieczeństwa 

Na mocy porozumienia z dnia 

07.02.2019 r. z Wojewodą 

Wielkopolskim została 

przeprowadzona kwalifikacja 

wojskowa. Sprawozdanie z jej 

realizacji zostało zaakceptowane 

przez Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki. 

mailto:starostwo@powiat-jarocinski.pl
http://www.powiat-jarocinski.pl/


RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019r. 

 
 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12   63-200 Jarocin 
tel. 62 747 15 96, 62 747 29 20, fax 62 747 33 37  
e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl, www.powiat-jarocinski.pl 

 

9
9

 
      

Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 
W sprawie 

Uchwałę 

realizuje 
Uwagi 

VI/42/19 31.01.19 

w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie 

pomocy finansowej 

Gminie Jarocin w 2019 

roku 

Referat 

Zamówień 

Publicznych 

i Inwestycji 

Została udzielona pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej 

ze środków budżetu na rok 2019 

w wysokości: 5.000,00 zł z 

przeznaczeniem na 

dofinansowanie publikacji książki 

prof. Dr. Hab. Ryszarda Grygiela 

prezentującej efekty badań 

archeologicznych 

przeprowadzonych pod koniec lat 

90. XX wieku w Goli pod 

Jaraczewem. 

VI/43/19 31.01.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania 

dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Jarocinie 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VI/44/19 31.01.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania 

dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Jarocinie 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VI/45/19 31.01.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie 

Starosty Jarocińskiego 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VI/46/19 31.01.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania 

dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VI/47/19 31.01.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 
Uchwała została zmieniona 

VI/48/19 31.01.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 
Uchwała została zmieniona 
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VII/49/19 28.02.19 

w sprawie określenia 

zadań, na które 

przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

przekazane przez 

Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2019 

rok. 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

W Uchwale wskazano zadania na 

jakie przeznaczone zostały środki: 

dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  dofinansowanie 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, 

dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych,  

w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych, 

dofinansowanie kosztów 

tworzenia 

 i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. 

VII/50/19 28.02.19 

w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2019-

2021. 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Przyjęto do realizacji Powiatowy 

Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2019-2021 

VII/51/19 28.02.19 

w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin zadania 

publicznego założenia 

i prowadzenia Szkolnego 

Schroniska 

Młodzieżowego nr 4 w 

Jarocinie oraz szkolnego 

Schroniska 

Młodzieżowego 

w Witaszycach. 

Wydział 

Oświaty                 

i Spraw 

Społecznych 

przekazano zadanie do realizacji 

Gminie Jarocin, która otworzyła 2 

schroniskach w szkołach 
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VII/52/19 28.02.19 

w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu 

Zapobiegania 

Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku 

Publicznego dla Powiatu 

Jarocińskiego. 

Referat 

Organizacyjny  

i Bezpieczeństwa 

Rada uchwaliła Powiatowy 

Program Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i 

Porządku Publicznego, który 

przygotowała działająca przy 

Staroście Jarocińskim Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

VII/53/19 28.02.19 

w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego 

zbadania prawidłowości 

przyznania nagród 

dyrektorom jednostek 

podporządkowanych. 

Biuro Rady 
Na podstawie uchwały została 

przeprowadzona kontrola. 

VII/54/19 28.02.19 

w sprawie rozpatrzenia 

wniosku mieszkańca 

powiatu jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała za 

bezzasadny wniosek złożony 

przez mieszkańca powiatu 

jarocińskiego 

VII/55/19 28.02.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VII/56/19 28.02.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Starostę 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

VII/57/19 28.02.19 

w sprawie określenia 

przeznaczenia kwoty 

pochodzącej z umorzenia 

pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu. 

Referat 

Zamówień 

Publicznych 

 i Inwestycji 

Kwota z umorzonej pożyczki  

przeznaczona została na 

dofinansowanie kosztów 

związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie 

powiatu jarocińskiego 

VII/58/19 28.02.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

VII/59/19 28.02.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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VIII/60/19 28.03.19 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie  

w użyczenie Klubowi 

Żeglarskiemu "Wodniak" 

Jarocin pomieszczeń 

usytuowanych w Jarocinie 

przy ul. Zacisznej 1. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Została zawarta umowa 

użyczenia. 

VIII/61/19 28.03.19 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie  

w najem lokalu 

użytkowego 

usytuowanego w budynku 

na nieruchomości 

stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego 

położonej w Jarocinie 

przy ul. Zacisznej 2a. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Została zawarta umowa najmu. 

VIII/62/19 28.03.19 

w sprawie szczegółowych 

warunków korzystania  

z nieruchomości 

oddanych w trwały zarząd 

powiatowym jednostkom 

organizacyjnym. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Podejmowane są na bieżąco 

Uchwały Zarządu Powiatu w 

sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów przez jednostki. 

VIII/63/19 28.03.19 

w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Biuro Rady 

Uchwała została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 

VIII/64/19 28.03.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty                 

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wniosła do spółki „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.” 

wkład pieniężny w wysokości 

1.217.000,00 zł (słownie: milion 

dwieście siedemnaście tysięcy 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 1217 

(słownie: tysiąc dwieście 

siedemnaście) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy 

VIII/65/19 28.03.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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VIII/66/19 28.03.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

IX/67/19 25.04.19 

przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej  

z kontroli zleconej przez 

Radę Powiatu 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady Rada przyjęła sprawozdanie. 

IX/68/19 25.04.19 

zmiany w składzie 

osobowym Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

W związku z wygaśnięciem 

mandatu radnego Pana Henryka 

Szymczaka - członka Komisji 

Rewizyjnej, Rada Powiatu 

powołała do składu tej Komisji 

Pana Tomasza Bandyka. 

IX/69/19 25.04.19 

przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego Pana 

Mirosława Drzazgi. 

Biuro Rady 

Rada przyjęła rezygnację Pana 

Mirosława Pawła Drzazgi z funkcji 

członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego oraz zwolniła go  

z wykonywania obowiązków 

członka Zarządu. 

IX/70/19 25.04.19 

stwierdzenia wyboru 

członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada w głosowaniu tajnym 

wybrała Pana Mariusza 

Stoleckiego na członka Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego. Uchwała 

powoduje nawiązanie stosunku 

pracy z wyboru z Panem 

Mariuszem Stoleckim w 

Starostwie Powiatowym w 

Jarocinie. 

IX/71/19 25.04.19 

rozpatrzenia skargi na 

Pana Patryka Kulkę 

dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz 

Pana Janusza Krawca 

dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

IX/72/19 25.04.19 

rozpatrzenia skargi na 

Pana Janusza Krawca 

dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 
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IX/73/19 25.04.19 

rozpatrzenia skargi na 

pracowników Starostwa 

Powiatowego, jednostek 

organizacyjnych powiatu, 

Pana Patryka Kulkę 

dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz 

Pana Janusza Krawca 

dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

IX/74/19 25.04.19 

rozpatrzenia skargi na 

pana Henryka 

Szymczaka, Prezesa 

Zarządu Spółki "Szpital 

Powiatowy w Jarocinie" 

Sp. z o.o. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała Radę 

Powiatu Jarocińskiego za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi złożonej przez mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na pana 

Henryka Szymczaka, Prezesa 

Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie Sp. z o.o.”. Skarga 

została przekazana do Rady 

Nadzorczej Spółki. 

IX/75/19 25.04.19 

przyjęcia sprawozdania 

i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej 

w Jarocinie 

prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPUS za 

2018 rok. 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie w 

Jarocinie 

Rada Powiatu przyjęła 

sprawozdanie i pozytywnie oceniła 

działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Jarocinie 

prowadzonego przez 

Stowarzyszenie OPUS za rok 

2018. 

IX/76/19 25.04.19 

ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek 

ogólnodostępnych na 

terenie powiatu 

jarocińskiego w 2019 

roku. 

Wydział 

Oświaty                  

i Spraw 

Społecznych 

wyznaczono dyżury aptek na 

terenie powiatu 

IX/77/19 25.04.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

IX/78/19 25.04.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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X/79/19 17.05.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

X/80/19 17.05.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XI/81/19 30.05.19 

w sprawie zmian 

w składzie osobowym 

stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada powołała Radną Martę 

Bożenę Bierłę do składu 

osobowego 

Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych. 

XI/82/19 30.05.19 

w sprawie zmiany 

w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

W związku ze złożeniem 

rezygnacji z członkostwa w 

Komisji Rewizyjnej Pana Tomasza 

Bandyka, Rada Powiatu powołała 

do składu tej Komisji Panią Martę 

Bożenę Bierłę 

XI/83/19 30.05.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Panią Lidię 

Czechak, Starostę 

Jarocińskiego. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

XI/84/19 30.05.19 

w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2020 r. projektu 

współfinansowanego  

ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach 

Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014 - 

2020 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Jarocinie 

 

W trakcie realizacji 

XI/85/19 30.05.19 

w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych 

i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze 

Powiatu jarocińskiego,  

od dnia 1 września 2019r. 

Wydział 

Oświaty                 

i Spraw 

Społecznych 

zgodnie z wprowadzoną reformą 

należało dostosować sieć szkół do 

istniejących przepisów 
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XI/86/19 30.05.19 

w sprawie wysokości 

stawek kwotowych opłat 

za usunięcie pojazdów  

z drogi oraz ich 

przechowywanie. 

Referat 

Komunikacji  

i Dróg 

Rada Powiatu ustaliła wysokość 

stawek kwotowych opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi oraz 

ich przechowywanie na 

wyznaczonym przez Starostę 

Jarocińskiego parkingu 

strzeżonym. 

XI/87/19 30.05.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XI/88/19 30.05.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XII/89/19 17.06.19 

w sprawie zaciągnięcia 

kredytu 

długoterminowego. 

 

Wydział 

Finansów 

Rada Powiatu postanowiła 

zaciągnąć kredyt długoterminowy 

w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie 

dwa miliony złotych) z 

przeznaczeniem na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu 

powiatu w kwocie 810.122,38 zł 

oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie 

1.189.877,62zł. 

XII/90/19 17.06.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty  

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

472.000,00 zł (słownie: czterysta 

siedemdziesiąt dwa tysiące 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 472 (słownie: 

czterysta siedemdziesiąt dwa) 

udziały o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 
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XII/91/19 17.06.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XII/92/19 17.06.19 

Zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XIII/93/19 26.06.19 

w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego wotum 

zaufania 

Biuro Rady 

Rada Powiatu udzieliła wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego za 2018 rok 

XIII/94/19 26.06.19 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania 

finansowego Powiatu 

Jarocińskiego wraz  

ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu  

za 2018 rok 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe Powiatu 

Jarocińskiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2018 rok 

XIII/95/19 26.06.19 

w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu  

za 2018 rok 

Biuro Rady 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi 

Powiatu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok 

XIII/96/19 26.06.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na pana Janusza 

Krawca, Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej 

w Kotlinie 

Biuro Rady 

Rada Powiatu stwierdziła, iż nie 

jest organem właściwym do 

rozpatrzenia wniesionej skargi na 

Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie dotyczącej 

odmowy udzielenia informacji 

publicznej. 

XIII/97/19 26.06.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Panią Lidię 

Czechak, Starostę 

Jarocińskiego 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

XIII/98/19 26.06.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na pana Henryka 

Szymczaka, Prezesa 

Zarządu Spółki „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie 

Sp. z o.o.” 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia 

skargi złożonej przez mieszkańca 

powiatu jarocińskiego na pana 

Henryka Szymczaka, Prezesa 

Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie Sp. z o.o.”. 
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XIII/99/19 26.06.19 

w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2020 r. projektu 

współfinansowanego ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 

2020. 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

 w Jarocinie 

 

W trakcie realizacji 

XIII/100/19 26.06.19 

w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Jarocinie,  

ul. Franciszkańska 1, 

 63-200 Jarocin 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

należało dostosować nazwy szkół 

po likwidacji gimnazjów 

XIII/101/19 26.06.19 

w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

w Jarocinie, ul. 

Franciszkańska 2,  

63-200 Jarocin 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

należało dostosować nazwy szkół 

po likwidacji gimnazjów 

XIII/102/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki  

w Jarocinie,  

ul. Kościuszki 31 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

czteroletnie licea 

XIII/103/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Powstańców 

Wielkopolskich 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Jarocinie, 

ul. Franciszkańska 1 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

czteroletnie licea 
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XIII/104/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

trzyletniego III Liceum 

Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

w Jarocinie, ul. 

Franciszkańska 2 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

czteroletnie licea 

XIII/105/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Tarcach 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-

Biznesowych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

czteroletnie licea 

XIII/106/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego  

w Tarcach wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-

Biznesowych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

czteroletnie licea 

XIII/107/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

czteroletniego Technikum 

Nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Jarocinie, 

ul. Franciszkańska 1 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

pięcioletnie technika 
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XIII/108/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

czteroletniego Technikum 

Nr 2 wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego  

w Jarocinie, 

ul. Franciszkańska 2 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

pięcioletnie technika 

XIII/109/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 

czteroletniego Technikum 

w Tarcach wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-

Biznesowych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

w wyniku reformy powstały 

pięcioletnie technika 

XIII/110/19 26.06.19 

w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności 

dotychczasowego 

Gimnazjum Specjalnego 

im. UNICEF 

wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie 

przy ul. Szubianki 21 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

W wyniku reformy zlikwidowano 

gimnazja 

XIII/111/19 26.06.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia podwyższonego 

kapitału zakładowego 

wkładem niepieniężnym 

oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty               

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

145.000,00 zł (słownie: sto 

czterdzieści pięć tysięcy złotych) 

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie z 

tego tytułu 145 (słownie: sto 

czterdzieści pięć) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy 
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XIII/112/19 26.06.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 – 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XIII/113/19 26.06.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XIV/114/19 30.07.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 – 2030 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XV/115/19 14.08.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVI/116/19 29.08.19 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie Regulaminu 

wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Zmiana regulaminu dotycząca 

dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

poradni 

XVI/117/19 29.08.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

346.000,00 zł (słownie: trzysta 

czterdzieści sześć tysięcy złotych) 

w celu podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki i objęcie z 

tego tytułu 346 (słownie: trzysta 

czterdzieści sześć) udziałów o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) 

każdy 
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XVI/118/19 29.08.19 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie  

w najem lokalu 

mieszkalnego 

usytuowanego w budynku 

na nieruchomości 

stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego 

położonej w Jarocinie 

przy ul. Kościuszki 16. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Została zawarta umowa najmu. 

XVI/119/19 29.08.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVI/120/19 29.08.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVII/121/19 10.09.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVII/122/19 10.09.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVIII/123/19 26.09.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

1.035.000,00 zł (słownie: jeden 

milion trzydzieści pięć tysięcy 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 1035 

(słownie: tysiąc trzydzieści pięć) 

udziałów o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 
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XVIII/124/19 26.09.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVIII/125/19 26.09.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XVIII/126/19 26.09.19 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działanie organu 

wykonawczego Powiatu 

jarocińskiego 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uznała skargę za 

bezzasadną. Treść uchwały 

została przekazana skarżącemu. 

XIX/127/19 30.10.19 

w sprawie w sprawie 

przyjęcia programu 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 

3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 

rok. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

przyjęto program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

XIX/128/19 30.10.19 

w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

określenia zasad 

ustalania, rozliczania i 

obniżania obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli 

szkół oraz placówek 

prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

wprowadzono zmiany dotyczące 

godzin nauczycieli przedmiotów 

zawodowych 

XIX/129/19 30.10.19 

w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie 

ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji 

udzielonych z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek 

niepublicznych. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Zmiany dotyczące dotowania 

szkolnych schronisk 
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XIX/130/19 30.10.19 

w sprawie zamiany 

nieruchomości 

położonych w Jarocinie. 

 

Wydział 

Geodezji 

 i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Wystąpiono do Wojewody 

Wielkopolskiego z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na zamianę 

nieruchomości 

XIX/131/19 30.10.19 

w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” 

Spółka  

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Referat 

Zamówień 

Publicznych  

i Inwestycji 

Uchwała została zrealizowana. 

Kapitał zakładowy Spółki „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Sp. z. o.o. 

został podwyższony o kwotę 575 

000,00 zł (słownie: pięćset 

siedemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

XIX/132/19 30.10.19 

w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia - "Klubu 

Senior +" w Jarocinie. 

Referat 

Zamówień 

Publicznych 

 i Inwestycji 

Uchwała została zrealizowana.  

W dniu 7 stycznia 2020 r. została 

podpisana umowa na 

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – 

„Klubu Senior+” w Jarocinie z 

Jarocińskim Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku. 

XIX/133/19 30.10.19 

w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 20 sierpnia 

2019 r. radcy prawnego 

Konrada Cezarego 

Łakomego. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

uznała, że petycja Pana Konrada 

Cezarego Łakomego z dnia 20 

sierpnia 2019 r. nie zasługuje na 

uwzględnienie 

XIX/134/19 30.10.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XIX/135/19 30.10.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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XIX/136/19 30.10.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu 

współpracy na lata 2019-

2023 Powiatu 

Jarocińskiego  

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami 

wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Wprowadzono zmiany dotyczące 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

oraz Klubu Senior+ 

XX/137/19 20.11.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XX/138/19 20.11.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXI/139/19 28.11.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych 

Biuro Rady 

W uchwale Nr IV/40/15 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 

stycznia 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych §1 ust. 1 

pkt 6 otrzymał brzmienie: 

„6) Radni będący członkami 

dwóch i więcej komisji rady – 

1090,00 zł.” 

XXI/140/19 28.11.19 

zmieniająca uchwałę 

 w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXI/141/19 28.11.19 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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XXII/142/19 17.12.19 

ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2020 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXII/143/19 17.12.19 

uchwalenia budżetu 

powiatu na 2020 rok. 

 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXII/144/19 17.12.19 

zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 

rok. 

 

Biuro Rady 

Rada Powiatu uchwaliła plan 

pracy Rady Powiatu Jarocińskiego 

na rok 2020 

XXII/145/19 17.12.19 

zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji 

Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 

rok. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła plany 

pracy stałych Komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2020 

rok. 

XXII/146/19 17.12.19 

zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2020 

rok. 

Biuro Rady 

Rada Powiatu zatwierdziła plan 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2020 

rok. 

XXII/147/19 17.12.19 

wyrażenia zgody na 

oddanie w najem 8 lokali 

użytkowych położonych w 

budynku przy 

ul. Kościuszki 16 w 

Jarocinie usytuowanym 

na nieruchomości 

stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami. 

Została zawarta umowa najmu. 
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XXII/148/19 17.12.19 

podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

Wydział 

Oświaty                     

i Spraw 

Społecznych 

Rada Powiatu Jarocińskiego 

wyraziła zgodę na wniesienie do 

spółki „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu 

pieniężnego w wysokości 

664.000,00 zł (słownie: sześćset 

sześćdziesiąt cztery tysiące 

złotych) w celu podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki i 

objęcie z tego tytułu 664 (słownie: 

sześćset sześćdziesiąt cztery) 

udziałów o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każdy 

XXII/149/19 17.12.19 

w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi 

powiatu jarocińskiego 

oraz jego 

przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów 

powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia 

pojazdu z drogi. 

Referat 

Komunikacji i 

Dróg 

Rada Powiatu ustaliła wysokość 

stawek kwotowych opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi oraz 

ich przechowywanie na 

wyznaczonym przez Starostę 

Jarocińskiego parkingu 

strzeżonym. 

XXII/150/19 17.12.19 

wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

Referat 

Komunikacji i 

Dróg 

Uchwała weszła w życie 

01-01-2020 

XXII/151/19 17.12.19 

wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy 

finansowej Gminie Jarocin 

w roku 2019. 

Referat 

Zamówień 

Publicznych i 

Inwestycji 

Rada Powiatu udzieliła z budżetu 

Powiatu Jarocińskiego pomoc 

finansową Gminie Jarocin  

z przeznaczeniem na budowę 

parkingu położonego w pasie 

drogowym przy ul. Handlowej  

w Jarocinie działka nr 327/3 – 

nowa siedziba Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii  

w Jarocinie. 

XXII/152/19 17.12.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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XXII/153/19 17.12.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXIII/154/19 30.12.19 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

użyczenie 8 pomieszczeń 

użytkowych położonych  

w budynku przy ul. 

Kościuszki 16 na 

nieruchomości 

stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego  

w ramach realizacji 

zadania publicznego  

w latach 2020 – 2022  

z zakresu pomocy 

społecznej dotyczącego 

prowadzenia Ośrodka 

Wsparcia – „Klubu 

Senior+” w Jarocinie. 

Wydział 

Geodezji 

i Gospodarki 

Nieruchomości

ami 

Została zawarta umowa 

użyczenia. 

XXIII/155/19 30.12.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 

XXIII/156/19 30.12.19 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. 

Wydział 

Finansów 

Uchwała została zmieniona. 

Zmiany zostały wprowadzone. 
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