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I. Wprowadzenie 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) 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 2021 Rada Powiatu Kościańskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, 

w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  

w ustawie. 

Raport o stanie Powiatu Kościańskiego został przygotowany we współpracy z pracownikami 

merytorycznymi poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 

W 2021 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego pracował w następującym składzie: 

 pan Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański; 

 pan Zbigniew Franek – Wicestarosta Kościański; 

 pani Dorota Lew – Pilarska – członek Zarządu; 

 pan Michał Jurga – członek Zarządu; 

 pan Bernard Turski – członek Zarządu (do 23 stycznia 2021 roku); 

 pan Andrzej Wawer – członek Zarządu (od 23 lutego 2021 roku). 

W posiedzeniach Zarządu uczestniczyła również pani Iwona Bereszyńska - Przewodnicząca 

Rady Powiatu Kościańskiego.  

Ponadto w pracach Zarządu z głosem doradczym udział brali: pani Maja Moskwa – Sekretarz 

Powiatu Kościańskiego i pan Michał Samoląg – Skarbnik Powiatu Kościańskiego.  

 

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Zarząd obradował na 55 posiedzeniach  

na których: 

1) podjął 207 uchwał.  

2) podjął 23 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu. Decyzje związane były z przekazaniem  

w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie nieruchomości położonych 

w obrębie wsi: Nacław, Nowy Dębiec, Nowy Lubosz, Srocko Wielkie, Sepienko, Sierakowo, 

Spytkówki, Stare Oborzyska (2), Wławie, Bieżyń, Gryżyna, Bielewo, Jurkowo, Jerka, 

Kobylniki, Turew, Łuszkowo, Mościszki, Świniec, Wieszkowo, Czarkowo oraz miasta 

Kościan zajętych pod drogi powiatowe. 

3) podjął decyzję w sprawie aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu. Decyzją ustalono 

opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (działki nr: 485 i 487  

o powierzchni 2.4100 ha) w wysokości 640,58 zł. Powyższą opłatę ponosić będzie Dom 

Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 

4) podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzja związana jest  

z przekazaniem w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 

nieruchomości położonej w Jarogniewicach (działki: nr 698/3 o powierzchni 0.1400 ha,  

nr 698/4 o powierzchni 6.2800 ha) przeznaczone na cele związane z działalnością opiekuńczą. 

Trwały zarząd ustanowiony został z dniem 1 stycznia 2022 roku na czas nieoznaczony. 

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu ustalona została na kwotę 1 597,69 zł.  

5) przyjął postanowienia w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

 terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowych –  

„Kościan północny-wschód”; 

 terenu działek o nr ewid. 189/18, 189/37, 189/36, 189/32 obręb Piotrkowice oraz części 

Uchwalony



Strona 4 z 84 
 

działki o nr ewid. 189/19 obręb Piotrkowice; 

 dla działki nr 1/47 obręb Jurkowo; 

 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Osiedle „Młodych” w Krzywiniu; 

 terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Jerka; 

 Gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska; 

 terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej; 

 Gminy Czempiń w obrębie miejscowości Piotrkowice; 

 Gminy Kościan w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo; 

 w obrębie Poladowo, gmina Śmigiel; 

 dla terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie miejscowości Bronikowo. 

6) przyjął postanowienia w sprawie wydania pozytywnej opinii do uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 

 w zakresie  „rozbudowy wraz z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”; 

 w zakresie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nacław – Gryżyna  

o ścieżkę rowerową;  

 dla zadania: „Budowa ul. Polnej w miejscowości Nowy Lubosz i Kurza Góra,  

gm. Kościan”; 

 dla zadania: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Widziszewo - Ponin – Kobylniki”; 

 dla zadania: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej – ul. Słonecznej w Śmiglu”; 

 dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3904P na odcinku Śmigiel – Morownica  

o ścieżkę rowerową”; 

 w zakresie „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3942P na odcinku Kokorzyn - Pelikan  

o ścieżkę rowerową”; 

 dla zadania: „Budowa drogi gminnej – ul. Leśnej w Nowej Wsi”. 

7) przyjął postanowienie w sprawie pozytywnego zaopiniowania planowanej inwestycji  

pn. „Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Granówko-1 oraz Szczepowice-1” wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi, tj. gazociągów, rurociągów wody 

złożowej oraz linii światłowodowej. 
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II. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Kościańskiego podjętych w 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XXIV/246/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku została 

zrealizowana. 

 

Uchwały Nr: 

 XXIV/247/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku;  

XXV/249/21 z dnia 3 lutego 2021 roku; 

XXVII/260/21 z dnia 10 marca 2021 roku; 

XXIX/282/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku; 

XXX/288/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku; 

XXXI/300/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku; 

XXXII/304/21 z dnia 1 lipca 2021 roku; 

XXXIII/313/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku; 

XXXIV/323/21 z dnia 29 września 2021 roku; 

XXXV/332/21 z dnia 9 listopada 2021 roku; 

XXXVI/340/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku; 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 zostały 

zrealizowane. 

Pisemne informacje o dokonanych zmianach w budżecie Powiatu były przekazywane 

zainteresowanym kierownikom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom i kierownikom 

komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Ponadto uchwały zostały 

przedłożone do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

Uchwały Nr: 

XXIV/248/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku; 

XXV/250/21 z dnia 3 lutego 2021 roku; 

 XXVII/261/21 z dnia 10 marca 2021 roku; 

XXIX/283/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku; 

XXX/289/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku; 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kościańskiego na lata 2021 – 2030 

oraz  

uchwały Nr  

XXXI/301/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku; 

XXXIII/314/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku; 

XXXIV/324/21 z dnia 29 września 2021 roku; 

XXXV/333/21 z dnia 9 listopada 2021 roku; 

XXXVI/341/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku; 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kościańskiego na lata 2021 – 2029 zostały zrealizowane.  

Uchwały przedłożono do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

Uchwała Nr XXVI/251/21 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu Kościańskiego obowiązuje.  

Radny Andrzej Wawer funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu Kościańskiego objął  

z dniem 23 lutego 2021 roku. 
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Uchwała Nr XXVII/252/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr III/17/18 

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie została zrealizowana. 

Zmarłego członka Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie zastąpił radny Grzegorz Ratajczak.  

 

Uchwała Nr XXVII/253/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz  

z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania  

z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej została zrealizowana. 

Odpis uchwały przekazano Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.  

 

Uchwała Nr XXVII/254/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023” obowiązuje. 

Działania podjęte w ramach Programu opisane są w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXVII/255/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań  

i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań  

z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 

oraz uchwała zmieniająca Nr XXXV/325/21 z dnia 9 listopada 2021 roku zostały 

zrealizowane.  

Działania podjęte w ramach środków PFRON opisane są w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXVII/256/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji  

na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie 

objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
została zrealizowana. 

W 2021 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło 

Nadziei” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie otrzymało dotację w wysokości 

84 385,00 zł. 

 

Uchwała Nr XXVII/257/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji  

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku została zrealizowana. 

Kwalifikację wojskową na terenie powiatu kościańskiego przeprowadzono w okresie 

od 6 września 2021 roku do 27 września 2021 roku. Zarządzeniem Nr 360/21 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej  

i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 

została powołana Powiatowa Komisja Lekarska w Kościanie, której siedziba znajdowała się 

w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Lokal został wyposażony w sprzęt  

i materiały niezbędne do pracy Komisji. Zatrudniono 4 osoby do prac związanych  

z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wypełnianiem książeczek 

wojskowych oraz 1 osobę do pełnienia funkcji świetlicowego. W dniu 9 sierpnia 2021 roku 

zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem 

Kościańskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kościańskiego dot. zawierania  

w imieniu Wojewody umów  zleceń z  podmiotami   leczniczymi na przeprowadzenie badań 

specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kościanie. Ww. umowy 

podpisano z 6 podmiotami leczniczymi działającymi na terenie powiatu kościańskiego.   

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kościanie ostatecznie wezwano (po dopisaniu i skreśleniu 

osób z list) 378 osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika 2001, 36 osób 

rocznika starszego oraz 11 kobiet. Stawiło się   361 osób podlegających kwalifikacji wojskowej 
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rocznika podstawowego (95,50 %), 12 osób rocznika starszego (33,33 %), 11 kobiet (100 %) 

oraz 2 ochotników z rocznika 2003. 

 

 
 

Uchwała Nr XXVII/258/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych  

w Śmiglu została zrealizowana. 

W przetargu, który odbył się 25 sierpnia 2021 roku sprzedano 11 działek. Działka o numerze 

ewidencyjnym: 

 1846/27 o powierzchni 0.1017 ha w przetargu osiągnęła cenę 111 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 91 600,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/28 o powierzchni 0.0999 ha w przetargu osiągnęła cenę 102 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 90 000,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/29 o powierzchni 0.0980 ha w przetargu osiągnęła cenę 100 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 88 200,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/30 o powierzchni 0.0962 ha w przetargu osiągnęła cenę 110 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 86 600,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/31 o powierzchni 0.0931 ha w przetargu osiągnęła cenę 101 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 93 100,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/32 o powierzchni 0.0829 ha w przetargu osiągnęła cenę 83 730,00 zł + 23 % VAT; cena 

wywoławcza określona była na kwotę 82 900,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 
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 1846/33 o powierzchni 0.0890 ha w przetargu osiągnęła cenę 99 000,00 zł + 23 % VAT; cena 

wywoławcza określona była na kwotę 80 100,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/34 o powierzchni 0.0913 ha w przetargu osiągnęła cenę 105 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 82 200,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/35 o powierzchni 0.0938 ha w przetargu osiągnęła cenę 111 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 84 500,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku; 

 1846/36 o powierzchni 0.0972 ha w przetargu osiągnęła cenę 112 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 87 500,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 października 2021 roku. 

W II przetargu, który odbył się 20 października 2021 roku sprzedano 2 działki. Działka  

o numerze ewidencyjnym: 

 1846/26 o powierzchni 0.0951 ha; w przetargu osiągnęła cenę 103 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 85 600,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

7 grudnia 2021 roku, 

 1846/37 o powierzchni 0.1077 ha w przetargu osiągnęła cenę 103 000,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 97 000,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

7 grudnia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XXVII/259/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia 

skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza  

w Nietążkowie została zrealizowana. 

Uchwałą podtrzymano stanowisko Rady w sprawie skargi na działanie Dyrektora  

ZSP w Nietążkowie w związku z najmem lokalu użytkowego, wyrażone w uchwale  

Nr XXIII/245/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Skargę uznano za zasadną w części dotyczącej 

zaniechania zawiadomienia w 2016 roku Zarządu Powiatu Kościańskiego i przekazania kopii 

umowy najmu lokalu użytkowego - znajdującego się w trwałym zarządzie jednostki 

organizacyjnej - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, a w 

pozostałej części - za bezzasadną. 

 

Uchwała Nr XXVII/262/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan została 

zrealizowana. 

Na podstawie podjętej uchwały została podpisana umowa określająca warunki udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” w kwocie  

2 125 000,00 zł.  

  

Uchwała Nr XXVII/263/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

statutu Powiatu Kościańskiego obowiązuje. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

poz. 2461.  

 

Uchwała Nr XXVII/264/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Rady Powiatu Kościańskiego obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
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Uchwała Nr XXVII/265/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji  

i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Kościańskiego została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXVII/266/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej została zrealizowana. 

Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony o osobę radnego Grzegorza Ratajczaka, który 

objął funkcję Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

Zmiana składu osobowego Komisji została dokonana w Biuletynie Informacji Publicznej  

na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl  

 

Uchwała Nr XXVII/267/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej 

działania została zrealizowana. 

Po zmianie liczba członków Komisji Budżetu i Finansów wynosiła 13 osób. 

Zmiana składu osobowego Komisji została dokonana w Biuletynie Informacji Publicznej  

na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl  

 

Uchwała Nr XXVII/268/21 z dnia 10 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej 

działania została zrealizowana. 

Po zmianie liczba członków Komisji Spraw Społecznych wynosiła 13 osób. 

Zmiana składu osobowego Komisji została dokonana w Biuletynie Informacji Publicznej  

na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl  

 

Uchwała Nr XXVII/269/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania 

z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXVII/270/21  z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania 

z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXVII/271/21 z dnia 10 marca 2021 roku  w sprawie sprawozdania 

z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXVII/272/21  z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania 

z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego  

w 2020 roku została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXVII/273/21  z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działanie Starosty Kościańskiego została zrealizowana.  

Skarga została uznana za bezprzedmiotową. 

 

Uchwała Nr XXVIII/274/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie utworzenia związku 

powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” została zrealizowana.  

Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” został utworzony w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin i powiatów uczestniczących w nim w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich oraz 

skorelowanych usług publicznych. Związek pełni funkcję organizatora publicznego transportu 

zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1944 ze zm.). Na terenie powiatu kościańskiego zorganizowano 

przewozy o zasięgu regionalnym na następujących trasach:  

Czempiń – Śrem (kurs 1 raz dziennie, w dni nauki szkolnej);  
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Śrem – Czempiń (kurs 1 raz dziennie, w dni nauki szkolnej); 

Śrem – Kościan (kurs 1 raz dziennie, w dni nauki szkolnej); 

Kościan – Śrem (kurs 1 raz dziennie, w dni nauki szkolnej); 

oraz od 1 marca 2022 r. 

Kościan - Nietążkowo (kurs 2 razy dziennie, w dni nauki szkolnej); 

Nietążkowo – Nietążkowo (kurs 2 razy dziennie, w dni nauki szkolnej); 

Nietążkowo – Kościan (kurs 2 razy dziennie, w dni nauki szkolnej) 

Uczestnikami związku są następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Poznański, 

Miasto Poznań, Powiat Grodziski, Powiat Kościański, Powiat Nowotomyski, Powiat Obornicki, 

Gmina Rogoźno, Gmina Buk, Gmina Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmina 

Grodzisk Wielkopolski, Gmina Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina Miedzichowo, Gmina 

Międzychód, Gmina Mosina, Gmina Oborniki, Gmina Rogoźno, Gmina Stęszew, Gmina Suchy 

Las, Gmina Śmigiel, Gmina Śrem, Gmina Tarnowo Podgórne.  

 

Uchwała Nr XXVIII/275/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia statutu 

związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” została zrealizowana. 

Dla funkcjonowania związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 

konieczne było przyjęcie statutu. Statut będący przedmiotem uchwały został wypracowany 

w ramach negocjacji wszystkich uczestników związku oraz został zgodnie z art. 67 ust. 1a  

w zw. z art. 72a ust. 2 pkt 1 uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim. 

 

Uchwała Nr XXVIII/276/21 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie Statutu Domu Pomocy 

Społecznej w Mościszkach obowiązuje. 

Uchwała została przekazana Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Na jej 

podstawie wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego jednostki.  

 

Uchwała Nr XXIX/277/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego za 2020 roku została zrealizowana. 

Odpis uchwały przekazano Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościanie. 

 

Uchwała Nr XXIX/278/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok została zrealizowana. 

Odpis przekazano Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. 

 

Uchwała Nr XXIX/279/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany 

wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa 

I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” 

Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  

22 sierpnia 2018 roku jest w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje okres  

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie kościańskim. Skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, 

zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą  

w kształceniu i szkoleniu. 
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W ramach projektu ogółem planuje  się zaktywizować  398  osób  bezrobotnych realizując 

niżej wymienione formy wsparcia: 

 

Wyszczególnienie Wartości 

zaplanowane  

w projekcie 

ogółem 

Skierowani Osoby do 

skierowania  

w 2022 roku 
2019 

roku 

2020 

roku 

2021  

roku 

Prace interwencyjne 86 34 19 22 11 

Staże 120 46 32 36 6 

Szkolenia 120 28 4 49 39 

Bon stażowy 14 4 2 4 4 

Bon szkoleniowy 13 5 1 3 4 

Bon zasiedlenie 25 10 2 5 8 

Dotacje 80 24 1 39 16 

Refundacje 21 5 4 6 6 

Razem 479 156 65 164 94 

Podwójne wsparcie 81* 10 3 25 43 

Uczestnicy ogółem 398 146 62 139 51 

 

* 81 uczestników skorzysta z podwójnego wsparcia w ramach programu, co oznacza,  

iż skorzystają z więcej niż jednej formy wsparcia. Część osób kierowanych na prace 

interwencyjne i stanowiska pracy tworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia miejsca pracy wcześniej podnosiły swoje kwalifikacje pod kątem potrzeb 

przyszłego pracodawcy i uczestniczyły w szkoleniu zawodowym. Osoby otrzymujące dotacje 

uczestniczą wcześniej w szkoleniu z zakresu podstaw zakładania i prowadzenia własnej firmy. 

Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po wprowadzeniu zmian  

w projekcie jego ogólny budżet wynosi 5 772 212,88 zł, w tym 2019 roku – 1 015 103,54 zł; 

2020 roku - 2 091 050,81 zł; 2021 roku - 1 547 567,39 zł; 2022 roku – 1 118 491,14 zł. 

Ponadto w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19  

w 2021 roku w ramach zadania „Instrumenty dofinansowania", kontynuowano wypłatę 

wsparcia przedsiębiorcom zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku 

poz.1842 z późn. zm.). Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono środki w wysokości 

120 000,00 zł, co umożliwiło udzielenie wsparcia 11 przedsiębiorcom. 

 

Uchwała Nr XXIX/280/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 

położonej  w Nielęgowie jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XXIX/281/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 

położonych  w Gryżynie jest w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XXIX/284/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
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wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie 

stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz uchwała zmieniająca  

Nr XXXIV/322/21 z dnia 29 września 2021 roku zostały zrealizowane. 

Na podstawie uchwały podpisano umowy o przyznanie dotacji trzem podmiotom na ogólną 

kwotę w wysokości 50 000,00 zł.   

 

Uchwała Nr XXX/285/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku  w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim została zrealizowana. 

Arkusz oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim za pośrednictwem 

Centralnej Aplikacji Statystycznej został udostępniony Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 

Społecznej w Poznaniu, który przygotowuje ocenę zasobów dla województwa  wielkopolskiego. 

 

Uchwała Nr XXX/286/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie za 2020 rok została zrealizowana. 

Uchwała została przekazana do realizacji dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kościanie.  Sprawozdanie zostało przesłane przez SP ZOZ w Kościanie 

do: 

 Sądu Rejonowego w Poznaniu, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości, celem publikacji  

w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, 

 Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. 

 

Uchwała Nr XXX/287/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji  

o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kościanie za 2020 rok została zrealizowana 

Odpis uchwały został przekazany Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie. 

 

Uchwała Nr XXX/290/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej glifosatu została zrealizowana. 

W uzasadnieniu do uchwały napisano, iż Rada Powiatu nie ma bezpośredniego wpływu  

na jakość produkowanej żywności z użyciem glifosatu. Jednak jak najbardziej popiera wszelkie 

działania na rzecz ograniczania lub całkowitego wyeliminowania tego środka z żywności, mając 

na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców powiatu kościańskiego. 

Odpis uchwały przekazano wnoszącemu petycję. 

 

Uchwała Nr XXX/291/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 
została zrealizowana. 

Uchwałą stwierdzono, że Rada Powiatu nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi 

związanej z niezrealizowaniem przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza 

w Nietążkowie obowiązku udzielenia dostępu do informacji publicznej na podstawie przepisów 

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto zobowiązano Przewodniczącą Rady 

do wskazania wnoszącemu skargę, że właściwym organem do załatwienia skargi jest 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. 

Odpis uchwały przekazano wnoszącemu skargę.  

 

Uchwała Nr XXX/292/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 
została zrealizowana. 

Uchwałą stwierdzono, że skarga dotycząca stosowanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Nietążkowie w latach 2016-2018 procedur zamówień publicznych jest częściowo zasadna.  
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Powyższe stanowisko zostało podtrzymane uchwałą Nr XXXIII/319/21 z dnia  

24 sierpnia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XXXI/293/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Kościańskiego wotum zaufania została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXI/294/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Kościańskiego za 2020 rok została zrealizowana. 

Uchwałę przedłożono do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Ponadto  

do RIO przesłano wyciąg z protokołu z XXXI sesji dotyczący rozpatrzenia powyższej uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXI/295/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok została zrealizowana 

Uchwałę przedłożono do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Ponadto  

do RIO przesłano wyciąg z protokołu z XXXI sesji dotyczący rozpatrzenia powyższej uchwały. 

 

Uchwała Nr XXXI/296/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach obowiązuje.  

Uchwała została przekazana Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Na jej 

podstawie wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego jednostki.  

 

Uchwała Nr XXXI/297/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających 

naukę na terenie Powiatu Kościańskiego” obowiązuje. 

Działania podjęte w ramach Programu opisane są w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXXI/298/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia warunków, 

form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu 

Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach obowiązuje. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

pod pozycją 5305 i weszła w życie z dniem 17 lipca 2021 roku. Uchwała został przekazana  

do wszystkich szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościańskiego. 

Na podstawie uchwały Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznaje stypendia oraz nagrody dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników oraz 

branżowych szkół I stopnia, pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego, 

osiągających wysokie wyniki w nauce oraz odnoszących sukcesy naukowe lub artystyczne. 

 

Uchwała Nr XXXI/299/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia Regulaminu 

przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego 
obowiązuje. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

pod pozycją 5306 i weszła w życie z dniem 17 lipca 2021 roku. Uchwałą ustanowione zostały 

trzy rodzaje stypendiów dla studentów: Stypendium Powiatu Kościańskiego za wysokie wyniki 

w nauce, Nagroda Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe oraz Nagroda 

Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznaje Zarząd 

Powiatu Kościańskiego. Stypendium jest przyznawane na 9 miesięcy w danym roku 

akademickim (od października do czerwca), a jego maksymalna wysokość wynosi 300,00 zł 

miesięcznie. Nagroda naukowa oraz nagroda artystyczna przyznawana jest jednorazowo, a jej 

maksymalna wysokość wynosi 2 000,00 zł.  
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W roku akademickim 2021/2022 przyznano 52 stypendia (uchwała Nr 156/647/21 Zarządu 

Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2021 roku zmieniona uchwałą Nr 162/671/21  

z dnia 22 listopada 2021 roku). W 2021 roku na ten cel przeznaczono 46 800,00 zł. 

Nagrodę Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe w wysokości 1 500,00 zł 

otrzymało siedmioro studentów (uchwała Nr 157/650/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia  

25 października 2021 roku). 

Nagrodę Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągniecia artystyczne w wysokości 1 500,00 zł 

otrzymało czworo studentów (uchwała Nr 157/651/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia  

25 października 2021 roku). 

 

Uchwała Nr XXXI/302/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański 

porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu 

zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich została 

zrealizowana. 

26 września 2019 roku 6 powiatów i Miasto Poznań podpisały porozumienie w sprawie 

powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich, szczególnie w korytarzach oddalonych od linii Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko nierównego 

traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury kolejowej. Podpisanie 

porozumienia pozwoliło na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A., zwłaszcza 

w dobie pandemii i przy wprowadzeniu obecnych ograniczeń pod względem liczby 

przewożonych pasażerów środkami transportu zbiorowego. Na moment zawierania ww. 

porozumienia zakładano, że będzie ono funkcjonować do 30 czerwca 2021 roku, a w tym czasie 

zostanie powołany związek powiatowo-gminny pod nazwą Wielkopolski Transport Regionalny. 

Z uwagi jednak na fakt, że  termin ogłoszenia Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego nie był znany, podjęto przedmiotową uchwałę  

o wydłużeniu czasu obowiązującego porozumienia. Działanie to miało zapewnić ciągłość 

działania autobusowych linii publicznego transportu zbiorowego o zasięgu powiatowym 

i międzypowiatowym do czasu ogłoszenia Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021 roku. Ostatecznie 

jednak, w dniu 28 czerwca 2021 roku, Statut Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. Swoją rzeczywistą działalność Związek rozpoczął 1 sierpnia 2021 roku.  

 

Uchwała Nr XXXI/303/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie 

Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej 

rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami 

informacyjno-promocyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego obowiązuje. 

Na podstawie podjętej uchwały podpisane zostało porozumienie określające zasady oraz tryb 

udzielania i rozliczania dotacji na budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych  

z Jarogniewic do Piotrkowic oraz na ul. Kolejowej w Czempiniu. Zakończenie realizacji zadania 

określona na koniec 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXIII/305/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026 
obowiązuje. 

Działania podjęte w ramach realizacji Programu opisane zostały w punkcie IV. 

Uchwalony
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Uchwała Nr XXXIII/306/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023 
obowiązuje. 

Działania podjęte w ramach realizacji Programu opisane zostały w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXXIII/307/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany 

wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  

w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", 

zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 

roku  jest w trakcie realizacji. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku  

do 31 grudnia 2022 roku 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należących  

co najmniej do jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, 

niepełnosprawne, w wieku 50 lat i więcej, z niskimi kwalifikacjami. 

W ramach projektu ogółem planuje się zaktywizować 363 osoby bezrobotne realizując niżej 

wymienione formy wsparcia: 

 

Wyszczególnienie Wartości 

zaplanowane  

w projekcie 

ogółem 

 

 

Skierowani Osoby  

do skierowania  

w 2022 roku 

 

 

 

 

2019 roku 2020 

roku 

2021 

roku 

Prace interwencyjne 120 30 25 21 44 

Staże 82 26 24 18 14 

Szkolenia 80 24 6 30 20 

Dotacje 81 21 1 28 31 

Refundacje 14 1 2 3 8 

Razem 377 102 58 100 117 

podwójne wsparcie 14* 5 5 4 X 

uczestnicy ogółem 363 97 53 96 117 

 

* Ponadto zaplanowano, iż 14 uczestników skorzysta z podwójnego wsparcia w ramach 

programu, co oznacza, iż skorzystali z więcej niż jednej formy wsparcia. Część osób 

kierowanych na prace interwencyjne i stanowiska pracy tworzone w ramach refundacji  

kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy wcześniej podnosiły swoje 

kwalifikacje pod kątem potrzeb przyszłego pracodawcy i uczestniczyły w szkoleniu 

zawodowym. 

Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po wprowadzeniu zmian  

w projekcie jego ogólny budżet wynosi 4 258 787,56 zł, w tym: 2019 roku – 654 004,42 zł; 2020 

roku – 1 694 881,17 zł; 2021 roku – 936 703,87 zł; 2022 roku – 973 198,10 zł. 

 

Uchwała Nr XXXIII/308/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 

położonej w Widziszewie jest w trakcie realizacji.  

 

Uchwała Nr XXXIII/309/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę  

Nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku została zrealizowana. 

Uchwalony
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Uchwała została podjęta w związku ze zmianą godzin pracy dziewięciu aptek oraz likwidacją 

jednej apteki. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

pod pozycją 6554 i weszła w życie z dniem 10 września 2021 roku. Ponadto odpis uchwały 

został przekazany do realizacji wszystkim aptekom z powiatu kościańskiego oraz  

do wiadomości: gminom, szpitalom i podmiotom podstawowej opieki zdrowotnej. 

  

Uchwała Nr XXXIII/310/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 roku była w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XXXIII/311/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych 

w Nietążkowie na dzień 31 grudnia 2021 roku była w trakcie realizacji. 

 

Uchwała Nr XXXIII/312/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie upoważnienia 

przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” obowiązuje. 

Powiat Kościański w Związku jest reprezentowany przez Maję Moskwę – Sekretarza Powiatu 

Kościańskiego. 

 

Uchwała Nr XXXIII/315/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 roku 
została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXXIII/316/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wsparcia inicjatywy 

ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym została zrealizowana. 

Odpis uchwały przesłano do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz  

do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

 

Uchwała Nr XXXIII/317/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan została 

zrealizowana. 

Na podstawie podjętej uchwały została podpisana umowa określająca warunki udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Rozbudowa i  przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie – etap II w kwocie 

35 000,00 zł.  

 

Uchwała Nr XXXIII/318/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego postępowaniem 

nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu została unieważniona. 

 

Uchwała Nr XXXIV/320/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kościanie za 2020 rok została zrealizowana. 

Odpis uchwały przekazano Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie. 

 

Uchwała Nr XXXIV/321/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 

„Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu 

Kościańskiego na lata 2021 – 2025” stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych obowiązuje.  

Uchwalony
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Działania podjęte w ramach realizacji Programu opisane zostały w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXXV/326/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2020/2021 
została zrealizowana.  

Odpis uchwały został przekazany do szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat 

Kościański. 

 

Uchwała Nr XXXV/327/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na rozszerzenie zakresu orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie została zrealizowana. 

Po wyrażeniu przez Radę Powiatu Kościańskiego zgody na rozszerzenie zakresu orzeczeń  

i opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościanie, na wniosek 

dyrektora Poradni Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał kościańską placówkę jako właściwą 

do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

 

Uchwała Nr XXXV/328/21 z dnia 9 listopada 2021 roku  w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2022 roku 
obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego   

pod pozycją 8776. Ponadto odpis uchwały został przekazany do realizacji wszystkim aptekom  

z powiatu kościańskiego oraz do wiadomości: gminom, szpitalom i podmiotom podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

 

Uchwała Nr XXXV/329/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022” obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.  

 

Uchwała Nr XXXV/330/21  z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 
obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją  8777. 

 

Uchwała nr XXXV/331/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  

w 2022 roku obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 8778. 

 

Uchwały Nr: 

 XXXV/334/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat 

Kościański pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kościan na realizację zadania 

związanego z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

budowlanych zawierających azbest; 

 XXXV/335/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat 

Kościański pomocy finansowej Gminie Kościan na realizację zadania związanego  

z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest; 

Uchwalony
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 XXXV/336/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat 

Kościański pomocy finansowej Gminie Czempiń na realizację zadania związanego  

z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest; 

 XXXV/337/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat 

Kościański pomocy finansowej Gminie Śmigiel na realizację zadania związanego  

z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest; 

 XXXV/338/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat 

Kościański pomocy finansowej Gminie Krzywiń na realizację zadania związanego  

z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest; 

obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXV/339/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVI/342/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2022 – 2029 obowiązuje 

od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVI/343/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Kościańskiego na rok 2022 obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVI/344/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały  

Nr XI/105/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu  

na terenie powiatu kościańskiego została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVI/345/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Kościańskiego obowiązuje. Uchwałą ustalono wynagrodzenie Starosty Kościańskiego, 

które zostało przyznane od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVI/346/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości 

diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu 

Kościańskiego obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVI/347/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego do wykonywania czynności  

w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego 
obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalony
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Kościańskiego podjętych przed  

1 stycznia 2021 roku.  

 

Uchwała Nr XVII/179/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu 

Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania zmieniona uchwałami Nr XXXVII/351/10  

z dnia 16 czerwca 2010 roku i VII/63/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku została uchylona 

uchwałą Nr XXXI/297/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku. 

Sposób realizacji uchwały określa uchwała Nr 62/326/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego  

z dnia 17 czerwca 2008 roku zmieniona uchwałami Nr: 

 152/721/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku,  

 153/726/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku, 

 31/128/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku. 

Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z terenu powiatu kościańskiego zostało  

przyznane uczniom szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, 

osiągającym wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznano na okres 10 miesięcy w kwocie 

250,00 zł miesięcznie.  

W roku szkolnym 2020/2021 przyznano 50 stypendiów. W 2021 roku na ten cel wydatkowano 

środki w wysokości 75 000,00 zł.  

Stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z terenu powiatu kościańskiego zostało 

przyznane studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznano na okres  

9 miesięcy w wysokości 200,00 zł miesięcznie (rok akademicki 2020/2021). W roku 

akademickim 2010/2021 Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał 111 stypendiów.  

W 2021 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 133 200,00 zł.  

 

Uchwała Nr XXIV/232/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański 

obowiązuje.  

Uchwałą Nr 108/474/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku ustalono  

na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół  

i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w wysokości od 23 do 25 % 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Uchwałą Nr 135/585/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku ustalono  

na okres od 1 lipca 31 grudnia 2021 roku dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówki 

oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w wysokości od 23 do 25 % wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Uchwałą Nr 164/684/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2021 roku ustalono  

na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół  

i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w wysokości od 20 do 25 % 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Uchwałą Nr 140/596/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2021 roku  

określono wysokość Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół 

i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański na 2021 rok. Nagroda wynosiła 

4 200,00 zł brutto. 

 

Uchwała Nr V/44/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym obowiązuje.  

Uchwalony
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W 2021 roku przyznano nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli w 2020 roku wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody w wysokości  

od 116,00 do 347,00 zł brutto otrzymało 28 sportowców (uchwała Nr 130/567/21 Zarządu 

Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku). Na ten cel przeznaczono środki  

w wysokości 6 875,00 zł. 

 

 
 

Uchwała Nr X/90/11 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  

lub krajowym obowiązuje.  

W 2021 roku przyznano nagrody trenerom zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

sportowe w 2020 roku. Nagrody w wysokości od 347,00 do 579,00 zł brutto otrzymało 7 trenerów  

(uchwała Nr 130/568/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku). Na ten 

cel przeznaczono środki w wysokości 2 661,00 zł. 

 

Uchwała Nr XXI/205/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia rodzaju 

świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania obowiązuje.  

W 2021 roku pomoc zdrowotną przyznano 9 nauczycielom na ogólną kwotę 20 395,00 zł netto 

(uchwała Nr 135/584/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku oraz 

uchwała Nr 163/678/21 z dnia 1 grudnia 2021 roku). 

 

Uchwała Nr XV/138/16 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu została zrealizowana.   

W III przetargu, który odbył się 12 stycznia 2021 roku sprzedano 1 nieruchomość składającą się 

z trzech działek o numerach ewidencyjnych 1846/22, 1846/23 i 1843/12 o powierzchni  

0.0883 ha; nieruchomość w przetargu osiągnęła cenę 83 000,00 zł + 23 % VAT; cena 

wywoławcza określona była na kwotę 73 100,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

29 stycznia 2021 roku. 

Uchwalony
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W IV przetargu, który odbył się 10 marca 2021 roku sprzedano 1 działkę o numerze 

ewidencyjnym 1846/6 o powierzchni 0.0664 ha; działka w przetargu osiągnęła cenę 61 720,00 zł 

+ 23 % VAT; cena wywoławcza określona była na kwotę 61 100,00 zł; akt notarialny podpisano 

w dniu 8 kwietnia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XV/144/16 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania Społecznej Straży 

Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego uchwała obowiązuje.  

Społeczna Straż Rybacka na terenie powiatu kościańskiego działa od 2007 roku i zajmuje się 

czynnościami kontrolno-prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie 

śródlądowym  i przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania straży są m.in. wody 

śródlądowe położone na terenie powiatu kościańskiego będące w użytkowaniu Polskiego 

Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu. Społeczną Straż Rybacką na terenie powiatu 

kościańskiego tworzy: Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej oraz strażnicy 

Społecznej Straży Rybackiej.  

W 2021 roku straż liczyła 12 strażników (włącznie z Komendantem). Społeczna Straż Rybacka 

przyczynia się do skutecznego zwalczania kłusownictwa i czuwa nad bezpieczeństwem  

i ochroną miejscowych łowisk i czystością wód w Powiecie Kościańskim. Corocznie Komendant 

Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej przedkłada Radzie Powiatu Kościańskiego 

sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej.  

 

Uchwała Nr XL/376/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania obowiązuje. 

W 2021 roku dotację otrzymały dwie spółki: 
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Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Śmiglu otrzymała dotację 

w wysokości 20 000,00 zł, tj. 50 % wartości zadania określonego w poniższej tabeli: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 
Śmigiel 

 

Nazwa rowu 
/miejscowość/ 

Zakres prac Parametry /m/ Rozmiar 

/mb/ 
Koszt 

/zł/ 

1.Morownica 
 
2.Bronikowo 
 
3.Poladowo 
 

 

 

 
4.Czacz – 

Przysieka 

Polska 
 

 

 

 

 
5.Bruszczewo 
 
6.Robaczyn 
 
7.Sierpowo 

 

 
8.Karmin-

Spławie  

 

 

 

 

 

 

9.Wonieść 

  Rów „Biskupicki” 
 
Rów „22” 
 
Rów – „1” 
 

 

 

 
Rów „Jeligowski” 
 

 

 

 

 

 

 
Rów „B1” 
 
Rów – „A3” 
 
Rów – „A28” 

 

 

Rów „Karmin-

Spławie-Parsko” 

 

 

 

 

 

 
Rów „W-6” 
 

Ręczne 

odmulanie dna 

rowów przy 

zamuleniu 0,3 m 

z wykoszeniem 

dna i skarp 

rowów 
 

 
Mechaniczne 

odmulenie dna 

rowów warstwą 

do 0,4 m  z 

wykoszeniem 

dna i skarp 

rowów 
 
Ręczne 

odmulanie dna 

rowów przy 

zamuleniu 0,3 m 

z wykoszeniem 

dna i skarp 

rowów 

 

Mechaniczne 

odmulenie dna 

rowów warstwą 

do 0,4 m  z 

wykoszeniem 

dna i skarp 

rowów 
 
Ręczne 

odmulanie dna 

rowów przy 

zamuleniu 0,3 m 

z wykoszeniem 

dna i skarp 

rowów 

Głębokość 

rowów powyżej 

1 m  
Szerokość dna 
rowów 
 0,40 – 0,80 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Głębokość 

rowów powyżej 

1 m  
Szerokość dna 
rowów 
 0,40 – 0,80 m 
 

2 084 
 

1 110 
 

1 465 
 

 

 

 
4 283 

 

 

 

 

 

 

 
1 700 

 
960 

 
1 986 

 

 
1 484 

 

 

 

 

 

 

1 258 

 

2 565,57 
 

1 395,35 
 

1 814,00 
 

 

 

 
20 001,61 

 

 

 

 

 

 

 
2 091,13 

 
1 218,45 

 
2 428,41 

 

 
6 930,28 

 

 

 

 

 

 

 

1 569,88 

 

   OGÓŁEM: 16 330 m 40 014,68 zł 
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Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie otrzymała dotację w wysokości  

40 000,00 zł, tj. 50 % wartości zadania określonego w poniższej tabeli: 

 

Gmina  
Nazwa rowu 

/miejscowość/  
Zakres 

Parametry 

rowów 

[m]  

Odziaływanie 

na rowy  

[mb] 

Udział 

dotacji 

Starostwa 

Wartość 

[zł] 

Krzywiń  

Rów Obiegowy 

/Cichowo/Łagowo/ 

 

Rów Jurkowski 

i Czerwonowiejski 

/ Jurkowo/ Czerwona 

Wieś/ 

 

Rów Łuszkowski 

/Kopaszewo/ 

Łuszkowo 

Konserwacja niezbędnego 

zakresu rowów wraz z 

utrzymywaniem urządzeń 

wodnych służących 

racjonalnego korzystania  z 

wód oraz szukanie 

rozwiązań dla nowych 

miejsc do zatrzymywania 

wody w ciekach 

 

 

szer.: 

0,6-0,8  

głęb.: 

1,5-2,0 

zam.: 

0,3-0,4 

 

7 800 10 000,00 20 000,00 

 

Razem 7 800 10 000,00 20 000,00 

Kościan 

 

Rów D-II +dopływy 

 

Konserwacja niezbędnego 

zakresu rowów wraz 

bieżącą eksploatacją 

urządzeń wodnych 

regulujących poziomy wód 

szer.:  

0,6 

głęb.: 

1,5 

3 000 5.000,00 10.000,00 
/Kokorzyn/ 

 
 

 

Rów Graniczny 

(Stary Kanał 

Wonieski) 

 

Gruntowna konserwacja 

cieku w zakresie 

wykoszenia porostów, 

wycinki krzaków, usuwaniu 

zatorów oraz odmulenia dna 

cieku wraz z 

rozplantowaniem w celu 

poprawy stosunków 

wodnych. 

szer.: 

0,8 

głęb.: 

1,5-3,0 

zam.: 

0,4-0,6 

2 400 15.000,00 30.000,00 

/ Nielęgowo 

/Gryżyna/ 

 
Razem 5 400 20 000,00 40 000,00 

Czempiń  

 

Rowy Donatowski, 

Helenopolski, RI-8, 

R-I-12, R-I-10 

i Borowski 
Konserwacja niezbędnego 

zakresu rowów wraz z 

obsługą urządzeń wodnych 

służących do 

zatrzymywania wody         

w rowach w celu 

racjonalnego korzystania  z 

wód oraz badania 

możliwości najlepszego 

wykorzystania miejsca 

zatrzymywania wód 

szer.: 

0,6-0,8 

głęb.: 

1,2-2,3 

9 000 10 000,00 20 000,00 
/Słonin/Borowo 

/Gorzyce/Gorzyczki/ 

Stary Gołębin 

 

 

 
Razem 9 000 10 000,00 20 000,00 

Ogółem  16 500 40 000,00 80 000,00 
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Uchwała Nr VIII/76/19 z 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym obowiązuje. 

Uchwała w 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego pod pozycją 6504. 

 

Uchwała Nr VIII/77/19 z 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń 

i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  

na jeziorach Powiatu Kościańskiego obowiązuje. 

Na terenie Powiatu Kościańskiego obowiązuje uchwała wprowadzająca ograniczenia i zakazy  

w zakresie używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach 

Powiatu Kościańskiego. Uchwała ma na celu pogodzenie interesów zarówno mieszkańców 

powiatu, jak i wypoczywających nad jeziorami   oraz użytkowników  sprzętu motorowodnego  

a także ochronę środowiska przyrodniczego na tych terenach. 

Uchwała podaje sprecyzowany wykaz jednostek pływających, których zakazy nie dotyczą.  

Są to jednostki pływające, których użycie konieczne jest do celów bezpieczeństwa publicznego 

lub utrzymania zbiorników wodnych oraz zarejestrowane statki spacerowe użytkowane w celach 

zarobkowych. 

Rozwój ruchu turystycznego stwarza potrzebę zapewnienia racjonalnych warunków 

wypoczynku. Dla pogodzenia interesów wszystkich korzystających z różnych form wypoczynku, 

w celu możliwości rozwoju aktywnej turystyki, jakim jest uprawianie sportów motorowodnych 

dopuszczono – pod warunkami określonymi w § 4 (ograniczając termin, czas, odległość  

od brzegu jeziora oraz kąpielisk, odległość od przebywających osób i innych jednostek 

pływających, miejsce wodowania sprzętu oraz obszar objęty możliwością używania tego 

sprzętu) do używania jednostki pływające z napędem spalinowym na Jeziorze Jezierzyckim  

i Jeziorze Wonieskim.  

W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o naruszenie zapisów omawianej uchwały. 

 

Uchwała Nr XI/105/19 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu 

kościańskiego obowiązywała do 31 stycznia 2021 roku. 

Informacja o realizacji uchwały w 2021 roku przedstawiona jest w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XIII/122/19 z 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański 

na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu obowiązuje. 

Uchwała w 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego pod pozycją 10231. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w powyższym Dzienniku. 

W 2021 roku dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia reklam w pasie drogowym 

zrealizowano na poziomie 103,42 % planu, tj. na kwotę 854 986,98 zł. Wpłynęły na to opłaty 

roczne oraz bieżące za zajęcie pasa drogowego. 

 

Uchwała Nr XV/146/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę XLI/383/18  

z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kościański obowiązuje. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 1335. 

Uchwała została przekazana do realizacji dyrektorom szkół i placówki prowadzonych przez 

Powiat Kościański. 
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Uchwała Nr XVIII/192/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie 

została zrealizowana. Akt notarialny został podpisany w dniu 29 stycznia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XVIII/193/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej 

w Kościanie została zrealizowana. Akt notarialny został podpisany w dniu  

29 stycznia 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XIX/199/20 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/82/19  

z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 

1 września 2019 roku obowiązuje. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 6500 i weszła w życie z mocą od 1 września 2020 roku.  

 

Uchwała Nr XXI/214/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” została zrealizowana. 

Działania podjęte w ramach realizacji Programu opisane są w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXI/215/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 – 2022 jest w trakcie 

realizacji.  

Działania podjęte w ramach realizacji Programu opisane są w punkcie IV. 

 

Uchwała Nr XXI/217/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej  

w Zglińcu została zrealizowana.  

W przetargu, który odbył się 24 lutego 2021 roku sprzedano działkę o numerze ewidencyjnym 

13/4 o powierzchni 0.1045 ha; działka w przetargu osiągnęła cenę 17 700,00 zł + 23 % VAT; 

cena wywoławcza określona była na kwotę 17 500,00 zł; akt notarialny podpisano w dniu  

19 marca 2021 roku. 

 

Uchwała Nr XXI/218/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach została zrealizowana.  

Akt notarialny został podpisany w dniu 22 stycznia 2021 roku.  

 

Uchwała Nr XXI/220/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Wielkopolskiego jest w trakcie realizacji.  

Porozumienie między Powiatem Kościańskim a m.in. Województwem Wielkopolskim  

w sprawie podejmowania wspólnych działań zwierzających do rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Leszno zostało 

zawarte w dniu 8 października 2020 roku. Wykonanie ww. porozumienia reguluje umowa  

o udzielenie dotacji celowej, zawarta na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2021 roku  

do 31 grudnia 2023 roku - umowa nr DT/III/125/2021 zawarta w dniu 22 lutego 2021 roku, 

której przedmiotem jest udzielenie przez Powiat Kościański pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilość połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei 
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Metropolitarnej (PKM)". Umowa jest realizowana. W 2021 roku Powiat Kościański przekazał  

185 182,84 zł. 

 

 
Źródło: http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/ 

 

Uchwała Nr XXI/224/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 

została zrealizowana. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 8680. 

W 2021 roku z drogi usunięto 62 pojazdy.  

 

Uchwała Nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku została 

zrealizowana. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 9069. 

Odpis uchwały został przekazany do realizacji wszystkim aptekom z powiatu kościańskiego oraz 

do wiadomości: gminom, szpitalom i podmiotom podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Uchwała Nr XXII/227/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 

roku została zrealizowana. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

pozycją 9070. 

W 2021 roku nie było przypadku dot. usunięcia i przechowywania sprzętu pływającego w trybie  

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. 
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Uchwała Nr XXII/233/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok została zrealizowana.  

 

Uchwała Nr XXIII/235/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok została zrealizowana. 

Sprawozdanie zostało opublikowana w styczniu 2021 roku w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 728. 

 

Uchwała Nr XXIII/238/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/239/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Kościańskiego na rok 2021 została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/240/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/241/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/242/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok 

została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/243/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok została zrealizowana. 

 

Uchwała Nr XXIII/244/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku była w trakcie realizacji. 
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IV. Realizacja programów i strategii.  

 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego 

przyjęty uchwałą Nr XVIII/181/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  

17 sierpnia 2016 roku, która została uchylona uchwałą Nr XXXI/297/21 z dnia  

23 czerwca 2021 roku. 

Program stworzono w celu wspierania rozwoju talentów dzieci i młodzieży. W ramach Programu 

wsparcie finansowe mogą otrzymywać dzieci i młodzież, którzy dzięki swojej pracy  

i zaangażowaniu uzyskują w wybranej dziedzinie naukowej lub artystycznej szczególne 

osiągnięcia, pragną pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. 

Program realizowało Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych 

pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego przyjęty uchwałą  

Nr XXXI/297/21 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

Program adresowany jest do uczniów pobierających naukę w publicznych szkołach 

ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie Powiatu Kościańskiego, bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

Celem Programu jest: 

 motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających  

na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do pracy nad rozwijaniem talentów; 

 promowanie uzdolnionych uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce; 

 zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach, turniejach  

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

 promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej; 

 zwiększanie szans uzdolnionych uczniów na sukces edukacyjny; 

 zachęcanie uczniów do podjęcia nauki w szkole na terenie Powiatu Kościańskiego. 

Formy realizacji Programu: 

 Stypendium Starosty Kościańskiego za wysokie wyniki w nauce; 

 Nagroda Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 

W roku szkolnym 2021/2022 przyznano: 

 68 Stypendiów Starosty Kościańskiego za wysokie wyniki w nauce w wysokości 250,00 zł 

miesięcznie (uchwala Nr 151/627/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia  

21 września 2021 roku); w 2021 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości  

68 000,00 zł; 

 2 Nagrody Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe oraz 1 Nagrodę 

Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości po 1 500,00 zł 

(uchwala Nr 157/649/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2021 roku). 

 

Program działalności Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w Kościanie dla osób przewlekle chorych – typ A oraz Program działalności Ośrodka 

Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie dla osób z głębokim  

i znacznym upośledzeniem umysłowym – typ B przyjęte uchwałą Nr 57/244/12 Zarządu 

Powiatu Kościańskiego dnia 7 lutego 2012 roku. 

Cele szczegółowe programów: 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia; 

 podniesienie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej; 

 poprawienie jakości życia osób z przewlekłymi objawami choroby psychicznej oraz 

upośledzeniem umysłowym; 
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 przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku; 

 wspieranie rodzin uczestników; 

 zapewnienie opieki lekarskiej zwłaszcza psychiatrycznej, opieki psychologicznej  

i poradnictwa socjalnego; 

 prowadzenie rehabilitacji i terapii zajęciowej; 

 prowadzenie zajęć kulturalnych i organizacja zajęć rekreacyjnych; 

 podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 

Programy realizuje Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie. 

Cele te realizowane są zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-

aktywizującego (opracowanymi dla wszystkich uczestników), w których określane są formy 

terapii służące realizacji celów terapeutycznych ustalanych dla każdego uczestnika oraz Planem 

pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2021 rok 

uchwalonym przez Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwałą Nr 104/481/20 z dnia  

14 grudnia 2020 roku.   

Jednak w związku z wydawanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzjami o czasowym 

zawieszeniu działalności Ośrodka w okresie od 26 października 2020 r. do 17 stycznia 2021 roku 

i w okresie od 29 marca do 3 maja 2021 roku oraz decyzjami o zapewnieniu zajęć w formie 

hybrydowej (tydzień zdalnie, tydzień w placówce w podziale na grupy) w okresie od 18 stycznia 

do 28 marca 2021 roku i w okresie od 4 do 26 maja 2021 roku realizacja programu i planu była 

utrudniona. W okresie czasowego zawieszenie prowadzono zajęcia w formie zdalnej,  

tzn. że przygotowano pakiety zadań dla uczestników do wykonania w domu. Zadanie te były 

dostarczane do uczestników raz w tygodniu. W ten sam sposób realizowane były zajęcia zdalne 

w okresach prowadzenia działalności placówki w formie hybrydowej. Jednakże, wymagało  

to zaangażowania opiekunów, które miało bardzo zróżnicowany stopień i uczestnicy w różnym 

stopniu korzystali z tej możliwości. Przebieg zadań zdalnych na bieżąco konsultowany był  

z zespołem terapeutycznym, za pomocą e-maili, telefonu i komunikatorów internetowych.  

Formy prowadzonej działalności: 

1) terapie – terapia zajęciowa prowadzona w ramach 3 pracowni. Zgodnie z rekomendacjami 

opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zaopiniowanymi 

przez Ministerstwo Zdrowia orz Państwową Inspekcję Sanitarną uczestnicy Ośrodka zostali 

podzieleni  na mniejsze, stałe grupy, które pozostawały pod opieką stałej grupy 

pracowników.   

2) treningi: higieniczny, kulinarny, dbania o wygląd zewnętrzny, czynności samoobsługowych, 

umiejętności spędzania czasu wolnego, porządkowy, trening umiejętności społecznych, 

komunikacyjny, praktyczny, edukacyjny, poznawczy (pamięć, uwaga, myślenie), 

emocjonalny, sprawności manualnej, umiejętności komunikacyjnych, w tym  

z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod; 

3) rehabilitacja: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia ogólnorozwojowe  

na materacu i na przyrządach, ćwiczenia wzmacniające z przyborami i/lub oporem terapeuty, 

ćwiczenia oddechowe; 

4) zajęcia psychologiczne realizowane w ramach zajęć indywidualnych: obserwacja, ćwiczenia 

podtrzymujące i rozwijające funkcjonowanie sfery poznawczej i emocjonalno-wolicjonalnej 

oraz ćwiczenia w zakresie podtrzymywania i poprawy relacji społecznych, rozmowa 

psychologiczna; 

5) inne formy: muzykoterapia, spacery oraz zajęcia w ogrodzie, zajęcia zdalne (praca 

uczestników z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pracowników Ośrodka). 

Wprowadzenie stanu epidemii i konieczność zachowania dystansu społecznego uniemożliwił 

realizację zaplanowanych działań grupowych/integracyjnych, tj.: zajęcia wspólne dla wszystkich 

uczestników Ośrodka, udział w różnych imprezach organizowanych przez inne placówki, 

organizacje czy instytucje oraz wyjazdy. Nie odbyło się również organizowane od wielu lat 
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spotkanie wigilijne dla uczestników Ośrodka i ich rodziców. Nie kontynuowano również  cyklu 

spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.   

Ze wsparcia Ośrodka w 2021 roku skorzystało 21 osób z terenu powiatu kościańskiego, w tym  

18 z niepełnosprawnością sprzężoną (są to osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz wpisanymi dwoma lub trzema symbolami przyczyn niepełnosprawności). Przyczyną 

złożenia rezygnacji przez 1 uczestnika była obawa zachorowania na COVID-19.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata  

2021 -2026 przyjęta uchwałą Nr XXXIII/305/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku.  

Podstawowe założenia strategii to: 

1) rozwój opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez: 

 pomoc rodzinom i zapobieganie kryzysom rodziny, zapewnienie opieki dzieciom jej 

pozbawionym; 

 wspieranie dzieci i młodzieży w procesie kształcenia i wszechstronnym rozwoju; 

 pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie; 

2) ograniczanie zjawiska bezrobocia w powiecie poprzez: 

 aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez realizację usług i instrumentów rynku 

pracy oraz zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do zasobów rynku pracy; 

 promocję przedsiębiorczości i zwiększanie dostępności do rynku pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc osobom starszym oraz 

niepełnosprawnym poprzez: 

 zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 

starszych i niepełnosprawnych; 

 rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

4) dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu; 

5) profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia poprzez promocję zdrowia i rozwój opieki 

medycznej; 

6) podnoszenie efektywności wsparcia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie 

dialogu społecznego poprzez: 

 wzmacnianie kadr i służb pomocowych, podnoszenie jakości i  efektywności 

świadczonych usług; 

 wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie dialogu społecznego.  

Strategię realizują między innymi jednostki organizacyjne Powiatu. 

 

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

Cel strategiczny 1 - Rozwój opieki nad dzieckiem i rodziną - realizowany poprzez: 

 zapewnienie szerokiego dostępu do poradnictwa specjalistycznego, głównie prawnego, 

psychologicznego i pedagogicznego w siedzibie PCPR; 

 współpracę z Gabinetami Lekarskimi Medicor w zakresie środowiskowej opieki  

psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży do 21 roku życia będących 

w pieczy zastępczej oraz wychowanków pieczy zastępczej; 

 propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa, poszukiwanie kandydatów do pełnienia 

roli rodziców zastępczych, utworzenie 2 rodzin zastępczych zawodowych; 

 wielopłaszczyznowe wsparcie wychowanków pieczy zastępczej (materialne i niematerialne),  

również poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa oraz  mieszkania chronionego 
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treningowego; 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji 

kryzysowej, prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie,   udział   pracowników   ośrodka   interwencji   kryzysowej   w   zespołach 

interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. 

Cel strategiczny 3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc osobom starszym 

oraz niepełnosprawnym - realizowany poprzez: 

 udzielanie dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu 

rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych, likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do sportu, kultury  

i turystyki; 

 udzielanie dofinansowania w ramach programu Aktywny samorząd, który ma na celu 

wsparcie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami; 

 poszerzenie oferty warsztatów terapii zajęciowej o zajęcia klubowe; 

 organizowanie spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Cel Strategiczny 2 - ograniczanie zjawiska bezrobocia w powiecie realizowany jest przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Realizowane zadania przedstawione są w „Programie 

promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 

2021 – 2025”  opisanym w dalszej części raportu.  

Cel strategiczny 4 - dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu realizowany jest przez inspekcje i straże. Realizowane 

zadania przedstawione są w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” opisanym w dalszej części raportu. 

Cel strategiczny 5 - profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia poprzez promocję zdrowia  

i rozwój opieki medycznej realizowany jest między innymi poprzez współpracę Powiatu 

Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi, o której mowa w Programie przyjętym uchwałą  

Nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 roku oraz wsparcie 

finansowe przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne 

realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz  Ośrodek 

Rehabilitacji w Kościanie. Istotną kwestią jest również przyjęcie Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zadania realizowane w ramach tego Programu opisane  

są w dalszej części raportu. 

Cel strategicznych 6 - podnoszenie efektywności wsparcia, rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego i wzmacnianie dialogu społecznego realizowany jest między innymi poprzez 

współpracę Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi, o której mowa  

w Programie przyjętym uchwałą Nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  

28 października 2020 roku. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022 przyjęty uchwałą  

Nr XXXVIII/357/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2018 roku.  

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie powiatu kościańskiego. 

Cele szczegółowe: 

 działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 zwiększenie dostępności i skuteczności wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

 wsparcie i zwiększenie kompetencji podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości o dostępności 

świadczonych usług. 
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Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, w którego strukturze 

działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomagający m.in. ofiarom przemocy domowej.  

W ciągu roku 2021 z hostelu skorzystało 30 osób (16 dorosłych i 14 dzieci). Miały one 

zapewnioną pomoc specjalistyczną tj. psychologiczną, prawną oraz schronienie i dzięki 

sponsorom częściowo wyżywienie.  

 

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023 przyjęty 

uchwałą Nr XXVII/254/21 z dnia 10 marca 2021 roku. 

Głównym celem Programu jest rozwijanie lokalnego systemu pieczy zastępczej. Cele 

szczegółowe: 

 rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie kościańskim; 

 propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa w środowisku lokalnym; 

 prowadzenie i wspieranie rodzin zastępczych; 

 umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

 wsparcie w życiowym usamodzielnianiu wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 

W 2021 roku udało się utworzyć dwie rodziny zastępcze zawodowe. Rodziny zastępcze miały 

możliwość korzystania z pomocy psychologa oraz wszystkich ustawowych form 

wsparcia finansowego. Szczegóły dotyczące rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu 

kościańskiego omówione są w „Sprawozdaniu z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej  

za rok 2021”, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/382/22 Rady Powiatu 

Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.  

 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata  

2021-2023 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXIII/306/21 z dnia  

24 sierpnia 2021 roku.  

Cele operacyjne (kierunki działania): 

 przystosowanie środowiska fizycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób 

pozwalający na uczestnictwo w życiu społecznym; 

 wspieranie dostępności usług tj.: medycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych w celu poprawy 

warunków życia osób niepełnosprawnych; 

 zwiększanie wiedzy osób niepełnosprawnych w celu lepszego funkcjonowania w życiu 

codziennym; 

 podejmowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną; 

 wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie systemu informacyjnego; 

 zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Powiatowy Urząd Pracy 

w Kościanie. 

W celu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowano zadania finansowane   ze   środków   

PFRON przekazanych Powiatowi Kościańskiemu wg algorytmu i dodatkowo z programu 

Aktywny samorząd. 

W 2021 roku wysokość środków przyznanych dla Powiatu Kościańskiego wyniosła  

2 065 721,00 zł, z tego na rehabilitację zawodową przeznaczono 27 000,00 zł, a na rehabilitację 

społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 2 038 721,00 zł, z której wydatkowano  

2 038 713,77 zł.   

Z ogólnej kwoty przeznaczonej na rehabilitację społeczną kwotę 759 360,00 zł przekazano  

na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie (35 osób), a pozostałe środki zostały 

przeznaczone na dofinansowanie następujących zadań: 
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 uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

osób niepełnosprawnych - 409 939,00 zł (z dofinansowania skorzystały 292 osoby);  

 likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 394 359,92 zł (z dofinansowania 

skorzystało 59 osób); 

 sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych – 17 000,00 zł (z dofinansowania 

skorzystało 6 organizacji pozarządowych; środki przeznaczono na realizację 10 zadań);  

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 458 054,85 zł 

(z dofinansowania skorzystało 369 osób). 

W ramach środków przeznaczonych na aktywizację zawodową zaktywizowano łącznie 5 osób 

niepełnosprawnych (1 osoba podwójne wsparcie) organizując następujące formy pomocy: 

 staże - 1 osoba; 

 szkolenie - 1 osoba; 

 refundacje kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnym w pracy - 

3 umowy dotyczące zatrudnienia 3 osób, które opiekują się w sumie 11 osobami 

niepełnosprawnymi; 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  - 1 osoba. 

Program „Aktywny Samorząd” realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.  

Do jednostki  wpłynęło 95 wniosków, z których 3 nie spełniały warunków uczestnictwa. 

Przyznana pomoc dla 54 osób została wypłacona w 2021roku, dla pozostałych realizowana jest 

w 2022 roku. Program „Aktywny samorząd” skierowany jest przede wszystkim do osób 

aktywnych zawodowo, z wyjątkiem obszaru C zadania 2 – sprawność techniczna wózka lub 

skutera. Program przyczynia się do wzrostu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych 

oraz podniesienia jakości ich życia.  

Na realizację programu w 2021 roku wydano środki finansowe w wysokości 239 766,11 zł. 

 

Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu 

Kościańskiego na lata 2021 – 2025 stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych przyjęty uchwałą Nr XXXIV/321/21 z dnia 29 września 2021 roku. 

Niżej wymienione cele strategiczne i operacyjne zostały opracowane zgodnie ze Strategią 

Wielkopolską 2030, Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia 2020 oraz Krajowym Programem 

Działań na Rzecz Zatrudnienia 2019. 

Cele strategiczne przyjęte w Programie: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób ze skrajnych grup wiekowych (osoby do 30 roku życia oraz 

powyżej 50 roku życia). 

2. Aktywizacja zawodowa kobiet (zarówno aktywnie poszukujących pracy, jak i biernych 

zawodowo). 

3. Zwiększenie szans zatrudnieniowych osób długotrwale bezrobotnych. 

4. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy. 

5. Wspieranie przedsiębiorców w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc zatrudnienia. 

 

Z uwagi na pandemię COVID - 19 działania powiatowych urzędów pracy w 2021 roku, podobnie 

jak w roku 2020 zdominowane były przez zadania wprowadzone ustawą z dnia  

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1842), których celem było wsparcie 

finansowe przedsiębiorców. Kontakty z osobami bezrobotnymi zostały w dużej mierze 

ograniczone do kontaktów telefonicznych. Z uwagi na zamknięcie szkół niemożliwe było 

realizowanie poradnictwa zawodowego w szkołach. Priorytetem było jak najszybsze 
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udzielnie pomocy finansowej przedsiębiorcom, a następnie dokonywanie rozliczeń 

wszystkich form wsparcia. 

 

Cel strategiczny: Zwiększenie zatrudnienia osób ze skrajnych grup wiekowych (osoby  

do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia).  

Cel operacyjny - Indywidualizacja form poradnictwa i pośrednictwa pracy do poszczególnych 

segmentów osób poszukujących pracy. 

Poradnictwo zawodowe. 

W 2021 roku doradcy zawodowi udzielili 433 porad indywidualnych, z których 

skorzystało 187 osób do 30 roku życia oraz 58 osób powyżej 50 roku życia. Celem porad 

indywidualnych było rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy, określenie 

predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, wzbudzenie motywacji do aktywności  

w poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, ustalenie indywidualnego 

planu działania, pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej, a także udzielenie wsparcia  

w pokonywaniu problemów psychologicznych, które utrudniają poszukiwanie pracy.  

Aktywne badania potrzeb osób bezrobotnych pod względem zakresu tematycznego 

prowadzonych szkoleń. 

Podstawowym elementem umożliwiającym określenie potrzeb osób bezrobotnych na różne 

formy aktywizacji, w tym na szkolenia, jest Indywidualny Plan Działania (IPD). Plan ten 

sporządzany jest przez doradcę klienta dla każdej osoby rejestrującej się w Urzędzie  

i zawiera propozycję działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane 

instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Jednak 

przy ciągle utrzymującym się niskim bezrobociu, jakie odnotowujemy od dłuższego czasu  

w powiecie kościańskim przy jednocześnie dość dużej liczbie ofert pracy zmotywowanie 

osób bezrobotnych (szczególnie w wieku powyżej 50 lat) do udziału w szkoleniach jest 

niezwykle trudne i nie zawsze zakończone sukcesem. 

Dostosowywanie form wsparcia do oczekiwań osób poszukujących pracy. 

Potrzeby osoby bezrobotnej w zakresie aktywizacji zawodowej są zawarte w Indywidualnym 

Planie Działania(IPD), który sporządzają wspólnie - osoba bezrobotna oraz doradca klienta. Plan 

stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań. W chwili obecnej dotychczas stosowane metody 

aktywizacji osób młodych wydają się być niewystarczające i wymagają dodatkowych działań. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuacje na rynku, wzrost liczby osób młodych do 34 roku życia 

oraz zauważone nowe problemy utrudniające ich aktywizację zdecydowano o realizacji w latach 

2021 - 2022 programu specjalnego dla tej właśnie grupy osób. W celu dokładnego poznania 

potrzeb i problemów zawodowych potencjalnych uczestników programu specjalnego 

wyselekcjonowano grupę 20 osób, które zostały skierowane na zajęcia z doradcą 

zawodowym. W trakcie zajęć dokonano szczegółowej diagnozy tych osób, wybrano grupę  

10 osób i dla nich opracowano program specjalny, na który składają się następujące 

działania: - szkolenie pt. „Motywacja jako element wzmacniający poczucie własnej wartości", 

którego celem jest pomoc w przezwyciężeniu stresu oraz problemów psychologicznych 

powstałych w wyniku pandemii oraz braku zatrudnienia, - proces Job Coachingu, który jest 

nowatorską metodą wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania ich na tym rynku, 

wykorzystując ich cechy osobowościowe. Jednym z elementów Job Coachingu jest tworzenie 

przez uczestników pod okiem trenera Indywidualnego Planu Rozwoju, - usługi i instrumenty 

rynku pracy.  

Wspieranie młodych przedsiębiorców - osób podejmujących po raz pierwszy działalność 

gospodarczą.  

W roku 2021 udzielono 27 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 8 osobom, 

które nie ukończyły 30 roku życia. Osoby bezrobotne zgłaszające chęć podjęcia własnej 

działalności gospodarczej, przed udzieleniem wsparcia finansowego uczestniczyli w szkoleniu  

z zakresu podstawowych aspektów zakładania i prowadzenia własnej firmy. Szkolenie to ma 
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na celu między innymi przygotowanie ich do sporządzenia wniosku zawierającego rzetelny 

biznes plan. 

Cel operacyjny - Promowanie idei kształcenia ustawicznego, jako szansy na polepszenie 

sytuacji zawodowej mieszkańców powiatu. 

Informowanie pracodawców o możliwości pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną  

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego  

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie 

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy 

powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku 

pracy. Środki KFS przekazywane są pracodawcy na podstawie umowy zawartej z Powiatowym 

Urzędem Pracy, który może sfinansować następujące działania: określenie potrzeb w zakresie 

kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia  

ze środków z KFS; kursy i studia podyplomowe; egzaminy umożliwiające uzyskanie 

dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych; 

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub innej pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu; -ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w związku z podjętym kształceniem. W 2021 roku z dofinansowania skorzystało 

59 podmiotów, przeszkolono 266 pracowników i pracodawców, w tym 83 osoby w wieku  

do 34 roku życia oraz 102 osoby powyżej 45 roku życia. 

Informowanie osób poszukujących pracy o możliwości zatrudnienia po odbyciu 

szkoleń. 

W 2021roku zorganizowano 18 szkoleń. Kierunki kształcenia realizowane przez PUP były 

zgodne z potrzebami pracodawców (szkolenia indywidualne). Szkolenia grupowe organizowano 

dla zawodów określonych jako deficytowe w barometrze zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych, ustalanego corocznie dla województwa i powiatu. Po ukończeniu 

szkolenia absolwenci otrzymywali propozycję pracy lub stażu. 

Staże. 

W 2021 roku 66 osób do 30 roku życia oraz 3 osoby powyżej 50 roku życia skorzystały 

ze wsparcia w formie stażu, czyli z możliwości nabycia umiejętności praktycznych  

do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą. Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, 

stwarzając tym samym większe szansę na uzyskanie zatrudnienia. 

Badanie potrzeb przedsiębiorców pod względem poszukiwanych kwalifikacji  

i kompetencji. 

Każdego roku sporządzana jest krótkookresowa (jednoroczna) prognoza sytuacji w zawodach 

— barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Za jej realizację odpowiadają 

poszczególne wojewódzkie urzędy pracy, natomiast koordynatorem na szczeblu krajowym jest 

WUP w Krakowie. Barometr powstaje w trakcie dyskusji grupowej (tzw. panelu 

ekspertów), w którym bierze udział od 4 do 8 osób -pracownicy powiatowych urzędów 

pracy: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę  

z pracodawcami, organizację szkoleń, a także asystenci EURES Na poziomie poszczególnych 

powiatów oceniane są tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Barometr 

powinien służyć przede wszystkim koordynacji szkoleń bezrobotnych oraz 

stanowić podstawę do kształtowania oferty edukacyjnej. 

Tworzenie oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy. 

W 2021 roku w szkoleniach indywidualnych i grupowych organizowanych przez Urząd Pracy 

uczestniczyły łącznie 134 osoby bezrobotne, w tym 64 osoby do 30 roku życia oraz 4 osoby 

powyżej 50 roku życia. Aby szkolenia były dostosowane do potrzeb rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy sporządza każdego roku listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem 
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kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym 

rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem  

m. in: wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie; wyników analiz  

i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe,  

w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd 

województwa i samorząd powiatu; zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców  

i organizacji związkowych. 

Wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego.  

W roku 2021 w poradach indywidualnych i grupowych uczestniczyło 187 osób do 30 roku 

życia oraz 58 osób powyżej 50 roku życia. Głównym celem porad było dążenie  

do zaktywizowania tej grupy bezrobotnych poprzez wzbudzenie ich motywacji  

do poszukiwania pracy, pomoc w przezwyciężeniu negatywnych emocji, zaniżonej samooceny, 

braku wiary w sens poszukiwania pracy. W trakcie porad dyskutowano nad psychologicznymi 

konsekwencjami pozostawania bez pracy oraz omawiano wartości związane z pracą. Długość  

i intensywność procesu doradczego w zdecydowanej mierze zależy od konkretnego 

klienta - od jego tempa pracy, możliwości poznawczych, motywacji, oczekiwań itd. Żadna 

rozmowa nie doprowadzi do osiągnięcia określonego rezultatu, jeśli nie będzie jej 

towarzyszyło zaufanie i otwartość stron w niej uczestniczących. W relacji doradczej niezbędne 

jest nawiązanie kontaktu oraz umiejętne budowanie relacji doradca - klient, za co odpowiada 

doradca. W 2021 roku, z uwagi na stan pandemii, najczęściej zgłaszane przez klientów 

problemy dotyczyły wsparcia w odnalezieniu się na zmieniającym się rynku pracy, poczucia 

wyobcowania w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej, braku kontaktów 

interpersonalnych, braku dostępu do nowoczesnych źródeł komunikacji.  

Dofinansowanie studiów podyplomowych.  

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych 

umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szansę na rynku 

pracy. W 2021 roku udzielono dofinansowania 5 osobom, w tym 1 osobie do 30 roku życia. 

Cel operacyjny - Propagowanie wśród pracodawców korzyści płynących z zatrudnienia osób  

ze skrajnych grup wiekowych. 

Doposażenie/wyposażenie miejsca pracy. 

W 2021 roku z programu tego skorzystały 2 osoby do 30 roku życia.  

Dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych w wieku 50+.  

Prace interwencyjne - w 2021 roku rozpoczęło 58 osób, w tym 1 osoba, która ukończyła 50 lat. 

Prace społecznie użyteczne - skierowano 47 osób, w tym 14 osób powyżej 50 roku życia.  

Refundacja składki ZUS. 

W 2021 roku zawarto 14 umów, w ramach których w programie uczestniczyło 18 osób, w tym  

12 osób do 30 roku życia. 

 

Cel strategiczny: Aktywizacja zawodowa kobiet (zarówno aktywnie poszukujących pracy, 

jak i biernych zawodowo). 

Cel operacyjny - Wyrównanie szans zawodowych na lokalnym rynku pracy poprzez 

realizowane usługi i instrumenty rynku pracy. 

Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. 

Kobiety stanowią jedną z grup społecznych, która napotyka na szczególne problemy na rynku 

pracy. Na sytuację kobiet na rynku pracy wpływa szereg czynników zarówno natury 

społecznej, jak i kulturowej. Od lat obserwujemy nadreprezentację kobiet wśród biernych 

zawodowo i bezrobotnych; zdezaktualizowane kwalifikacje i kompetencje zawodowe, 

nieobecność na rynku pracy spowodowana opieką nad dziećmi, brak mobilności, a przede 

wszystkim brak motywacji. Wsparcia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy udzielali 

doradcy zawodowi w trakcie porad indywidualnych, z których skorzystało 250 kobiet. 

Głównym celem było dążenie do zaktywizowania tej grupy bezrobotnych poprzez 
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wzbudzenie ich motywacji do poszukiwania pracy, pomoc w przezwyciężeniu negatywnych 

emocji, zaniżonej samooceny, braku wiary w sens poszukiwania pracy. W trakcie porad 

dyskutowano nad psychologicznymi konsekwencjami pozostawania bez pracy oraz omawiano 

wartości związane z pracą.  

Dostosowanie oferowanych usług i instrumentów rynku pracy do indywidualnych potrzeb 

bezrobotnych kobiet.  

Aby dokonywać właściwego doboru usług i instrumentów rynku pracy do osób 

bezrobotnych niezbędna jest praca z doradcami zawodowymi. Przy ciągle utrzymującym się 

niskim bezrobociu, jakie odnotowujemy od dłuższego czasu w powiecie kościańskim przy 

jednocześnie dość dużej liczbie ofert pracy zmotywowanie do poszukiwania zatrudnienia jest 

niezwykle trudne i nie zawsze zakończone sukcesem. W roku sprawozdawczym  

w poradach indywidualnych uczestniczyło 250 kobiet. Udział kobiet w pozostałych formach 

aktywizacji opisano w punkcie 3. 

Informowanie kobiet o możliwości refundacji kosztów opieki nad dzieckiem podczas realizacji 

szkoleń. 

Szczegółowe informacje przekazywane są podczas kontaktu osobistego lub telefonicznego  

z doradcą klienta oraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego. 

Cel operacyjny - Wspieranie aktywności zawodowej kobiet. 

Zachęcanie kobiet do otwierania własnej działalności gospodarczej. 

W roku 2021 udzielono 27 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 6 kobietom. 

Osoby bezrobotne zgłaszające chęć podjęcia własnej działalności gospodarczej, przed 

udzieleniem wsparcia finansowego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podstawowych 

aspektów zakładania i prowadzenia własnej firmy. Szkolenie to ma na celu między innymi 

przygotowanie ich do sporządzenia wniosku zawierającego rzetelny biznes plan. 

Cel operacyjny - Wspieranie pracodawców w zatrudnianiu kobiet. 

Staże. 

W 2021 roku 77 bezrobotnych kobiet skorzystało ze wsparcia w formie stażu, czyli  

z możliwości nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez 

wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Korzystanie 

ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe 

szansę na uzyskanie zatrudnienia.  

Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych kobiet. 

Prace interwencyjne - w 2021 roku rozpoczęło 58 osób, w tym 23 kobiety.  

Prace społecznie użyteczne - skierowano 47 osób, w tym 39 kobiet.  

Refundacja składek ZUS. 

Z programu skorzystały 4 kobiety. 

 

Cel strategiczny: Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób długotrwale bezrobotnych. 

Cel operacyjny - Indywidualizacja form poradnictwa i pośrednictwa pracy do poszczególnych 

grup osób bezrobotnych. 

Dostosowywanie form wsparcia do oczekiwań osób długotrwale poszukujących pracy. 

Podstawowym elementem umożliwiającym określenie potrzeb osób bezrobotnych na różne 

formy aktywizacji, jest Indywidualny Plan Działania (IPD). Plan ten sporządzany jest przez 

doradcę klienta dla każdej osoby rejestrującej się w Urzędzie i zawiera propozycję działań 

obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu 

zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.  

Ciągłe wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.  

Osoby długotrwale bezrobotne są jedną z najtrudniejszych grup do aktywizacji zawodowej. 

Przyczyny długotrwałego pozostawania bez pracy związane są m.in. z brakiem lub niskim 

poziomem kwalifikacji zawodowych, niechęcią do podjęcia pracy, biernością zawodową lub 

pracą w tzw. „szarej strefie". Osoby długotrwale bezrobotne mają silnie zachwiane poczucie 

własnej wartości. Przyczynia się to do przyzwyczajenia do bezczynności, bierności. Grupę  
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tę charakteryzuje brak wiary w sukces, a często niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań 

na rzecz zdobycia zatrudnienia. Doradcy zawodowi mają szczególnie trudne zadanie, aby 

zmotywować takie osoby do jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany ich sytuacji 

zawodowej. W 2021 roku 68 osób długotrwale bezrobotnych skorzystało z porad 

indywidualnych przeprowadzanych przez doradców zawodowych.  

Regularne spotkania umożliwiające dostosowanie narzędzi aktywizacyjnych do aktualnej 

sytuacji bezrobotnego. 

Proces doradztwa zawodowego z osobą długotrwale bezrobotną rozpoczyna się od diagnozy 

sytuacji tej osoby. Następnie doradca opracowuje plan działania, którego głównym celem jest 

zmotywowanie do zmiany swojej sytuacji życiowej. Przykładowe cele do zrealizowania  

to poprawa funkcjonowania psycho-społecznego, w tym wzrost samooceny, rozwój aspiracji  

i konkretyzacja planów życiowych, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. Proces ten wymaga częstych i regularnych spotkań.  

Intensyfikacja działań z zakresu doradztwa zawodowego.  

Działania doradców zawodowych zostały opisane wyżej. 

Cel operacyjny - Dostosowanie oferty kształcenia ustawicznego do potrzeb osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Ciągły rozwój kompetencji i kwalifikacji. 

W 2021 roku 26 osób długotrwale bezrobotnych skorzystało ze szkoleń natomiast 19 osób 

rozpoczęło udział w stażu.  

Dostosowanie szkoleń do potrzeb osób długotrwale bezrobotnych.  

Podobnie jak w przypadku innych, opisywanych grup bezrobotnych podstawowym elementem 

umożliwiającym określenie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych jest Indywidualny Plan 

Działania (IPD). Plan ten sporządzany jest przez doradcę klienta dla każdej osoby rejestrującej 

się w Urzędzie.  

Zachęcanie osób bezrobotnych do udziału w stażach jako formie wsparcia poszerzającej 

kwalifikacje. 

W 2021 roku zorganizowano 19 staży dla długotrwale bezrobotnych.  

Informowanie osób długotrwale bezrobotnych na temat możliwości zatrudnienia po odbyciu 

szkolenia.  

Każdego roku sporządzany jest Barometr zawodów. Jest to krótkookresowa (jednoroczna) 

prognoza sytuacji w zawodach. Barometr ten wykorzystywany jest przez doradców klienta, 

doradców zawodowych oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego w trakcie rozmów  

z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi podniesieniem lub uzyskaniem nowych kwalifikacji. 

Cel operacyjny - Zachęcanie i wspieranie pracodawców w zatrudnianiu osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Doposażenie/wyposażenie miejsca pracy. 

W 2021 roku do programu nie skierowano osób długotrwale bezrobotnych.  

Staże. 

W 2021 roku 19 osób długotrwale bezrobotnych uczestniczyło w stażach organizowanych przez 

Urząd Pracy.  

Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych długotrwale bezrobotnych. 

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 9 osób długotrwale bezrobotnych.  

Refundacja składek ZUS. 

Do programu nie skierowano osób długotrwale bezrobotnych. 

 

Cel strategiczny: Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego na lokalnym rynku pracy. 

Cel operacyjny - Stałe diagnozowanie zapotrzebowania na zawody deficytowe i współpraca  

w tym zakresie z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych w regionie. 

Udostępnianie lokalnym placówkom edukacyjnym informacji na temat potrzeb pracodawców 

Zadanie zrealizowano przekazując barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  
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Współpraca ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami w zakresie 

dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Nowe kierunki 

kształcenia były opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

Cel operacyjny - Dialog z lokalnymi podmiotami gospodarki w zakresie odpowiadania  

na zapotrzebowanie rynku pracy. 

Poznawanie potrzeb pracodawców poprzez organizację spotkań, targów pracy, badań 

ankietowych. 

Kolejny rok Pandemia uniemożliwiła organizację spotkań z pracodawcami oraz organizację 

targów pracy. 

Dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb i oczekiwań pracodawców 

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób bezrobotnych  

po wcześniejszym przeszkoleniu wspierano pracodawców poprzez finansowanie szkoleń już 

zatrudnionych pracowników jak i samych pracodawców środkami Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez 

oferowanie wsparcia z KFS. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną  

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego  

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie 

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy 

powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku 

pracy.  

Środki KFS przekazywane są pracodawcy na podstawie umowy zawartej z Powiatowym 

Urzędem Pracy, który może sfinansować następujące działania: 

 kreślenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się  

o sfinansowanie tego kształcenia ze środków z KFS; 

 kursy i studia podyplomowe; 

 egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji i uprawnień zawodowych; 

 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub innej pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu; 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 

W 2021 roku z dofinansowania skorzystało 59 podmiotów, przeszkolono  

266 pracowników i pracodawców, w tym 83 osoby w wieku do 34 roku życia oraz 102 osoby 

powyżej 45 roku życia. 

Cel operacyjny - Dostosowanie oferty szkoleniowej oraz edukacyjnej do potrzeb i warunków 

panujących na lokalnym rynku pracy. 

Wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez wymianę 

doświadczeń i tworzenie wspólnych planów działania. 

W październiku 2021 roku doradcy zawodowi z PUP w Kościanie uczestniczyli w wirtualnej 

„Nocy Zawodowców", która została zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Doradcy zawodowi 

udzielili porad indywidualnych związanych głównie z wyborem szkoły, zawodu oraz 

dalszego kształcenia. Zapoznawano z „Barometrem Zawodów" tj. jednoroczną prognozą 

sytuacji w zawodach w powiecie kościańskim i województwie wielkopolskim. Barometr 

zawodów również pokazuje młodzieży, jakie zawody zostały zakwalifikowane do grupy 

deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych. Z uwagi na sytuacje epidemiczną 

niemożliwe było realizowanie w 2021 roku poradnictwa zawodowego w szkołach. 
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Cel strategiczny: Wspieranie przedsiębiorców w rozwoju i tworzeniu nowych miejsc 

zatrudnienia. 

Cel operacyjny - Wspieranie przedsiębiorczości w powiecie poprzez formy pomocy oferowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Informowanie pracodawców o formach wsparcia. 

Prace interwencyjne - w 2021 roku rozpoczęło 58 osób.  

Staże - w roku sprawozdawczym skierowano ogółem 100 osób.  

Refundacja kosztów utworzenia/doposażenia miejsca pracy - skierowano 10 osób.  

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON.  

Cel operacyjny - Stałe monitorowanie zmian zachodzących na rynku. 

Monitorowanie sytuacji na rynku pracy jest ustawowym obowiązkiem publicznych służb 

zatrudnienia. Wystąpienie epidemii COVID – 19, zjawiska dotąd nam nie znanego skłania 

do obserwacji i analiz szczególnie wnikliwych i permanentnych. W 2021 roku w powiecie 

kościańskim, po zaobserwowaniu problemów młodych-do 30 roku życia bezrobotnych, 

rozpoczęto realizację programu specjalnego dla 10 osób. 

 

Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 – 2022 przyjęty 

uchwałą nr XXI/215/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2020 roku  
Głównym celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

opieki adekwatnej do ich potrzeb.  

Cele szczegółowe:  

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego poprzez realizację 

następujących zadań:  

1) aktualizację poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;  

2) wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację następujących 

zadań: 

1) zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego  

i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;  

2) zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy (PUP).  

Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy poprzez realizację następujących zadań: 

1) powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizacje Programu, 

skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację samorządu powiatu 

lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego 

pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu 

niezbędną pomoc administracyjną;  

2) opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, 

zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych, medycznych  

i społecznych świadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego;  

3) realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego;  

4) przygotowanie i udostępnianie mieszkańcom oraz samorządowi województwa 

aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej). 

Udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

poprzez realizację następujących zadań:  
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1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne przez 

udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy;  

2) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

Program został przekazany do realizacji następującym podmiotom: Dom Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach, Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Ośrodek Wsparcia w Kościanie, 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Kościanie, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Kościanie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, pełnomocnik Burmistrza 

Śmigla ds. uzależnień, Urząd Miejski w Kościanie. 

 

Cel szczegółowy - upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

Zadania:  

1) Aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie: 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu umieszczenia w ŚDS – 23 osoby; 

 kierowanie do DPS – 2 osoby. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu: 

 kierowanie do DPS – 3 osoby; 

 współpraca ze ŚDS w zakresie kierowania mieszkańców gminy do uczestnictwa – 5 osób; 

 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 75 osób. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzywiniu: 

 kierowanie do DPS – 2 osoby; 

 kierowanie do ŚDS - zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 35 osób; 

 zapewnienie usług opiekuńczych – 5 osób; 

 wydanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 

Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 FEAD” – 9 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu: 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu umieszczenia w ŚDS – 6 osób; 

 kierowanie do DPS – 1 osoba. 

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kościanie 

 kierowanie do DPS – 0 osób; 

 współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie kierowania 

mieszkańców gminy do uczestnictwa – 41 osób; 

 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 2 osoby. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu: 

 trening funkcjonowania w codziennym życiu poprzez udział w terapii zajęciowej i 

ruchowej, rehabilitacji; 

 poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja dla uczestników i ich rodzin; 

 wsparcie w procesie usamodzielniania osób niepełnosprawnych; 

 readaptacja i pedagogizacja uczestników oraz ich rodzin; 

 poradnictwo specjalne; 

 zapewnienie rozwoju zainteresowań i nabycia nowych umiejętności; 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;  

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 

Ze wszystkich form wsparcia korzystało 35 osób. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w  Kościanie: 
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 trening funkcjonowania w życiu; 

 trening spędzania czasu wolnego; 

 trening higieniczny; 

 trening budżetowy; 

 trening kulturalny; 

 rehabilitacja ruchowa; 

 poradnictwo psychologiczne; 

 wspieranie rodzin i uczestników; 

 opieka psychiatryczna. 

Ze wszystkich form wsparcia korzystało 46 osób. 

Ośrodek Wsparcia w Kościanie wspierał swoich podopiecznych poprzez: 

 trening funkcjonowania w  codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych - 

16 uczestników; 

 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - 20 uczestników; 

 trening umiejętności spędzania czasu wolnego - 15 uczestników; 

 poradnictwo psychologiczne i socjalne - 20 uczestników; 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - 10 uczestników; 

 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych - 2 uczestników; 

 niezbędna opieka - 20 uczestników; 

 terapia ruchowa - 20 uczestników; 

 wspieranie rodzin uczestników - 20 osób. 

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach: 

 Zespół Towarzysz Terapii - Współtworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju Mieszkańca  

- 91 mieszkańców,  

 trening budżetowo-społeczny – 51 mieszkańców; 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym:  

 spotkania Klubu Seniora - 17 mieszkańców;  

 współpraca ze szkołami na terenie gminy Krzywiń w ramach wolontariatu  

- 96 mieszkańców; 

 współpraca ze studentami uczelni wyższych w ramach wolontariatu – 32 mieszkańców; 

 współpraca ze Szkołą Podstawową w Pogorzeli – 5 mieszkańców; 

 współpraca z organizacjami: Projekt Zamek – 8 mieszkańców. 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach: 

 zapewnienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, u których 

zdiagnozowano zaburzenia psychiczne usług opiekuńczych, bytowych i mieszkaniowych  

– 18 mieszkańców. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie: 

 umieszczanie osób w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach - 13 osób; 

 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - 83 osoby; 

 pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - 1 osoba. 

2) Wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Powiat Kościański: 

 współorganizacja zadań w ramach otwartego konkursu ofert – wsparcie - 4 zadania;  

168 osób korzystających; kwota dofinansowania – 7 800,00 zł. 
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Cel szczegółowy - aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadania: 

1) Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego  

i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie: 

 porady indywidualne oraz zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy  – 7 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie: 

 pomoc pracownika Klubu Integracji  Społecznej w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, 

możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy, możliwość udziału w spotkaniach   

z pracodawcami, porady pracownika – 87 osób. 

2) Zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy (PUP). 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie: 

 pośrednictwo pracy; 

 porady indywidualne; 

 instrumenty rynku pracy: staże, dofinansowanie wynagrodzenia; 

 przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub kontynuowania dalszej edukacji; 

 udział  w projektach umożliwiających wejście na rynek pracy i usamodzielnienie; 

 uczestnictwo w programach specjalnych (m.in. coaching). 

Z tej formy wsparcia ogółem skorzystały 23 osoby. 

 

Cel szczegółowy - skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

Zadania: 

1) Powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu, 

skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację samorządu powiatu 

lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, 

pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu 

niezbędną pomoc administracyjną. 

Zarząd Powiatu Kościańskiego: 

 powołanie uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 20/95/19 z dnia 8 kwietnia 2019 

roku Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata  

2019 – 2022. 

2) Opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, 

zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych, medycznych  

i społecznych świadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Zespół koordynujący realizację Programu: 

 opracowanie Programu oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Kościańskiego - uchwała  Rady Powiatu Kościańskiego  nr XXI/215/20 z dnia  

28 października 2020 roku. 

3) Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie: 

 opracowano sprawozdanie z realizacji Programu w 2021 roku.  

4) Przygotowanie i udostępnianie mieszkańcom oraz samorządowi województwa 

aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej). 

Zespół koordynujący realizację Programu: 

 opracowano powyższy dokument, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Powiatu Kościańskiego. 
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Cel szczegółowy - udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

Zadania:  

1) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne przez 

udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie: 

 porady – 525 porad; 

 konsultacje – 187 konsultacji; 

 zajęcia specjalistyczne:  

 terapeutyczne (terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, SI) – 61 zajęć; 

 zajęcia związane z wyborem  kierunku kształcenia i zawodu – 22 zajęcia. 

2) Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży  

w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie: 

 przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci – 18 diagnoz; 

 prowadzenie terapii indywidualnej – 12 terapii; 

 prowadzenie konsultacji dla dzieci i ich rodzin oraz kadry placówki – 48 konsultacji; 

 podejmowanie interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych – 5 interwencji; 

 prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla kadry świetlicy – 2 szkolenia. 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie: 

 udzielanie wsparcia  psychologiczno  - pedagogicznego uczniom i  rodzicom  

– 220 uczniów i ich rodziców; 

 zajęcia warsztatowe – 91 uczniów; 

 pogadanki z pielęgniarką szkolną - 18 uczniów. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie: 

 utworzenie Kościańskiego Telefonu Zaufania  dla Dzieci i Młodzieży – 11 porad. 

 

Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kościanie zatwierdzony uchwałą Nr XXII/226/20 z dnia 25 listopada 2020 roku.  

Zasadniczym celem Programu Naprawczego jest wskazanie działań jakie winien podjąć SP ZOZ 

w Kościanie w celu zbilansowania kosztów prowadzonej działalności podstawowej (udzielania 

świadczeń zdrowotnych) z przychodami ze sprzedaży usług zdrowotnych. 

Program realizuje Samodzielny Publiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

 

Podstawowym założeniem programu naprawczego było uzyskanie wyniku finansowego poniżej 

poziomu amortyzacji za dany rok, która w roku 2021 wyniosła 2 830 009,68 zł  

i wygenerowaniu dodatkowych środków finansowych ponad wartość określoną w umowie  

na dzień 1 stycznia 2021 roku. Dokonana analiza realizacji świadczeń zdrowotnych wykazała 

potencjalne możliwości zwiększenia przychodów w poszczególnych rodzajach i zakresach 

świadczeń. 

W 2021 roku nadzorowano właściwy poziom wykonywania usług zdrowotnych oraz stworzenie 

warunków do ich realizacji, poprzez dążenie do zapewnienia właściwej obsady medycznej  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dostępu do odpowiedniej aparatury i sprzętu 

medycznego. 
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Zgodnie z przyjętymi w Planie Naprawczym założeniami szczególnym nadzorem objęte zostały 

następujące zakresy świadczeń: 
 

Rodzaj 

świadczeń 

Komórka 

organizacyjna 

Wartość 

umowy 2020 

Planowana 

realizacja 

2021 

Planowany 

wzrost 

Zrealizowano  

w 2021 

Opieka 

paliatywna  

i hospicyjna 

Oddział 

Paliatywny 

1 256 464,59 1 332 714,42 76 249,83 1 156 873,43 

Rehabilitacja 

lecznicza 

Pracownia 

Fizjoterapii  

w Kościanie 

721 844,00 1 440 000,00 718 156,00 1 481 605,00 

 

 

Pracownia 

Fizjoterapii  

w Krzywiniu 

220 320,00 376 200,00 155 880,00 381 312,90 

 

 

Pracownia 

Fizjoterapii  

w Śmiglu 

132 824,00 438 900,00 306 076,00 446 301,45 

 

 

Oddział 

Rehabilitacyjny 

1 801 142,00 2 400 000,00 598 858,00 2 137 446,15 

 

 

Oddział 

Rehabilitacji 

dziennej 

216 736,20 302 400,00 85 663,80 283 783,50 

Leczenie 

szpitalne 

Oddział Ortopedii  

i Traumatologii 

Narządu Ruchu - 

endoprotezy 

2 972 602,00 5 000 000,00 2 027 398,00 3 852 260,12 

 

 

Oddział 

chirurgiczny   -

świadczenia 

onkologiczne 

192 631,00 418 902,00 226 271,00 406 335,00 

 

 

Ryczałt* 26 863 627,00 27 484 

176,74 

620 549,74 Wzrost o: 

1 117 313,20 

 Planowany wzrost przychodów 4 815 102,37 

 Zrealizowany wzrost przychodów 3 758 666,96 

*w 2021 roku nastąpiły zmiany w ryczałcie szpitalnym, 

Realizacja umów w w/w zakresach wskazuje wypełnienie zaplanowanych przychodów  

w Pracowniach Fizjoterapii w Kościanie, Śmiglu oraz Krzywiniu w łącznej kwocie  

1 187 756,50 zł, dodatkowo wygenerowane zostały nadwykonania w zakresie 

przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11 602,75 zł. 

Pozytywnie przedstawia się również wzrost wartości ryczałtu o 1 117 313,20 zł  

tj. o 496 763,46 zł więcej od pierwotnie zaplanowanego. 

Wskazać należy, iż w części zakresów wystąpiły trudności w pełnym wypełnieniu zaplanowanych 

przychodów, głównymi powodami była panująca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która 

wpłynęła negatywnie na poziom realizacji świadczeń w Oddziale Paliatywnym oraz Oddziale 

Rehabilitacyjnym. 

W Programie Naprawczym nieznacznie przeszacowane zostały możliwości zrealizowania 

odpowiedniej ilości świadczeń w Oddziale Rehabilitacji Dziennej oraz świadczeń onkologicznych 

w Oddziale Chirurgicznym. 

Uchwalony



Strona 46 z 84 
 

Największy niedobór realizacji zaplanowanych świadczeń wystąpił w Oddziale Ortopedii  

i Traumatologii Narządu Ruchu w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego  

i biodrowego, który wynikał z trudności organizacyjnych SP ZOZ w Kościanie oraz opóźnienie 

w wprowadzeniu planowanych zmian (zwiększenie liczby łóżek w oddziale oraz zapewnienie 

odpowiedniej ilości dni operacyjnych). Zaplanowany poziom realizacji świadczeń został osiągnięty 

dopiero w IV kwartale 2021 roku. 

W 2021 roku wystąpiła sytuacja, której nie można było przewidzieć i zaplanować tj. wyłączenie  

z ryczałtu świadczeń dla osób poniżej 18 r. ż. i wydzielenia odrębnych zakresów. W zakresie 

Oddziału Dziecięcego wyłączono kwotę 3 143 046,24 zł, a zrealizowanych zostało tylko  

2 479 715,64 zł, kolejny 1 000 000,00 zł został rozdysponowany na pozostałe zakresy dla 

pacjentów poniżej 18 r. ż. Zmiany nastąpiły w związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi  

w 2021 roku. 

Plan Naprawczy zakładał również wygenerowanie większych przychodów w kwocie około  

300 000,00 zł, w innych zakresach m in. poradniach specjalistycznych, programach lękowych, 

pracowni endoskopii. Tylko w IV kwartale 2021 roku zafakturowano z tego tytułu  

295 731,00 zł. 

Uwzględniony w Planie Naprawczym dodatkowy przychód w kwocie 1 498 156,44 zł  

z tytułu tzw. dodatku COVID-19 w wysokości 3% od wystawionych faktur, został w pełni 

zrealizowany i zamknął się kwotą 1 515 954,40 zł. 

Wprowadzona została również korekta wyceny usług laboratoryjnych realizowanych  

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz zrealizowano większą ilość usług w stosunku do roku 

2020, co przyczyniło się do zwiększenia przychodów w kwocie 862 026,00 zł w stosunku  

do roku 2020. 

Ponadto z innych działań uwzględnionych w Planie Naprawczym zostały zrealizowane zmiany 

organizacyjne mające na celu ograniczenie kosztów działalności, prowadzono rozmowy  

z dostawcami usług co zapewniło utrzymanie dotychczasowych kosztów obowiązujących  

w roku 2020 (dot. wyżywienia, sprzątania obiektów szpitala i utrzymania terenów zewnętrznych). 

Z końcem 2021 roku wygaszono działalność centrali telefonicznej i zautomatyzowano obsługę  

w tym zakresie. 

Analizując sytuację realizacji świadczeń w 2021 roku wskazać należy na bardzo pozytywny aspekt 

tj. realizację świadczeń tzw. covidowych (szczepienia, wymazy, testy, łóżka obserwacyjne itp.)  

z tytułu ich wykonania SP ZOZ w Kościanie osiągnął przychód 3 157 396,91 zł. 

Pozytywnie w kontekście kolejnych lat przedstawiają się zmiany organizacyjne przygotowane  

i wdrożone w roku 2021 mające na celu zwiększenie potencjału SP ZOZ w Kościanie w zakresie 

ilości wykonywanych świadczeń medycznych, w poszczególnych rodzajach i zakresach 

świadczeń. W tym miejscu należy wymienić m. in. 

 zwiększenie ilości łóżek w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; 

 zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w Oddziale Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Chirurgicznym; 

 zwiększenie ilości stanowisk w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

(realizowane w I półroczu 2022 roku); 

 wprowadzenie zmian organizacyjnych dzięki którym koszt sprzątania obiektów  

i utrzymania terenów zielonych został na kolejny rok na identycznym poziomie 

bez konieczności zwiększenia wydatków; 

 w 2021 roku zatrudniono 15 pielęgniarek i 3 położne w ramach umowy o pracę 

(jednocześnie 5 pielęgniarek odeszło i 1 położna); 

 w 2021  roku  zatrudniono 8  pielęgniarek i  1  położną w  ramach  umowy cywilnoprawnej 

(jednocześnie 2 pielęgniarki odeszły); 

  wzmocniono   obsady   lekarskiej   w   Oddziale   Wewnętrznym,   w   Oddziale 

Ginekologiczno - Położniczym oraz Oddziale Reumatologicznym. 
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SP ZOZ w Kościanie realizuje sukcesywnie określone w Planie Naprawczym Priorytety 

funkcjonowania tj.: 

 stały nadzór nad bieżącą realizacją zawartych kontraktów, a ponadto wdrażane 

są  nowe  procedury umożliwiające generowanie dodatkowych  przychodów (biopsja 

mammotomiczna); 

 stały nadzór nad systemem rozliczeń realizowanych świadczeń zdrowotnych; 

 pozyskiwanie lekarzy rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych (3 lekarzy), 

położnictwa i ginekologii (1 lekarz, obecnie trwają rozmowy z kolejnym); 

 wdrażane są kolejne etapy związane z elektroniczną dokumentacją medyczną; 

 próba  pozyskania  dodatkowych  przychodów z tytułu  realizacji  świadczeń 

komercyjnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i rentgenodiagnostyki; 

 optymalizacja wykorzystania kadry medycznej; 

 złożone zostały wnioski mające na celu pozyskanie środków na inwestycje  

związane z termomodernizacją budynków szpitalnych (wartość wniosku ponad 

8 500 000,00 zł) oraz wniosek z programie Dostępność Plus dla zdrowia (wartość 

wniosku 2 000 000,00 zł); 

 ograniczanie kosztów prowadzonej działalności medycznej. 

Zaplanowane i wdrożone działania w roku 2021 przyniosły oczekiwane efekty tj. poprawę 

sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ w Kościanie oraz zmniejszono stratę finansową  

w kolejnym roku rozliczeniowym do wartości 915 549,10 zł tj. poniżej wartości amortyzacji, której 

wartość wyniosła 2 830 009,68 zł. 

Podkreślić należy, iż dalsza realizacja przyjętego planu winna w kolejnym roku przynieść 

oczekiwane efekty i poprawę wyniku finansowego w stosunku do roku 2019 i 2020. 

 

Strategia Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 – 2026 przyjęta 

uchwałą Nr XV/150/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 roku.  

Podstawowe założenia: 

Priorytet I. - Nowoczesna infrastruktura drogowa i około drogowa.  

Cel strategiczny 1. - Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI.  

Cel operacyjny 1.2 - Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem. 

Priorytet II. - Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego powiatu.  

Cel strategiczny 1.  

Cel operacyjny 1.5 - Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych. 

Priorytet III. - Poprawa dostępności komunikacyjnej.  

Cel strategiczny 1.  

Cel operacyjny 1.2 - Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem. 

Strategię realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie. 

W 2021 roku w ramach projektowanych zadań inwestycyjnych przyjętych w strategii 

zrealizowano inwestycje pn.: 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo (etap  

I Nietążkowo - Robaczyn)”. 
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„Przebudowa dróg powiatowych 3941P i 3942P Pelikan – Kokorzyn – Sierakowo (odcinek 

Kokorzyn - Szczodrowo)”. 

 

 
 

 

 
 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021 przyjęty 

uchwałą Nr XL/373/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.  

Nadrzędnym celem Programu jest ukierunkowanie działań samorządu powiatowego na poprawę 

stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu. Szczegółowe cele 

wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Cele te określone zostały następująco: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
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 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami, 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków, 

 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych  

z opieką nad zabytkami. 

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 

Jedną z form realizacji Programu jest udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu 

Kościańskiego. W roku 2021 przyznano dotacje trzem wnioskodawcom. Łączna kwota 

przyznanych w 2021 roku dotacji wyniosła 50 000 zł.  

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu przyznano dotację 

w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorsko - restauratorskie 

obejmujące odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele parafialnym pw. NMP 

Wniebowziętej w Śmiglu. 

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu przyznano 

dotacje w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na prace restauratorsko - 

konserwatorskie na terenie nekropolii znajdującej się przy kościele parafialnym pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu. 

3) Osobom fizycznym przyznano dotację w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem  

na renowację sztukaterii wewnętrznej oraz wymianę frontowego okna zewnętrznego 

w budynku dworu w Nielęgowie. 

 

Program „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” przyjęty uchwałą  

Nr 109/479/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku.  

Celem Programu jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo  

w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz spędzanie  

na sportowo wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych  

(od 4 do 17 stycznia 2021 roku). 

Program realizowało Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

W ramach Programu przyznano wsparcie 7 oferentom - klubom sportowym, stowarzyszeniom, 

szkołom  - na organizację 8 imprez sportowo-rekreacyjnych, na łączną kwotę 8 020 zł (uchwała 

Nr 111/492/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku).  
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Program „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” przyjęty uchwałą Nr 132/573/21 

Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2021 roku.  

Celem Programu jest upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo  

w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym. Spędzanie na sportowo 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie letnich wakacji. 

Program realizowało Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

W ramach Programu przyznano dofinansowanie 7 podmiotom - szkołom, klubom sportowym, 

gminie, schronisku młodzieżowemu - na organizację 9 imprez sportowo-rekreacyjnych na łączną 

kwotę 20 900 zł (uchwała Nr 136/590/21 z dnia 15 czerwca 2021 roku).  
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

kościańskiego na lata 2012-2032 przyjęty uchwałą Nr 61/264/12 Zarządu Powiatu 

Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku.  

Podstawowym celem oraz zadaniem niniejszego Programu jest: 

 podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby 

zawierające azbest; 

 przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka  

i środowisko naturalne; 

 zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami 

dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 

 określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych 

na terenie powiatu kościańskiego; 

 wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Architektury, Budownictwa  

i Ochrony Środowiska. 

W 2021 roku obowiązywał regulamin określający warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu 

na terenie powiatu kościańskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XI/105/19 z dnia  

2 października 2019 roku.  

W budżecie Powiatu Kościańskiego na 2021 roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 

137 000, zł, z których wydatkowano 131 577,59 zł. Powyższą kwotę stanowiły środki z: 

1) budżetu Powiatu Kościańskiego – 72 845,15 zł, w tym środki przeznaczone na ochronę 

środowiska – 31 750,00 zł; 

2) budżetu Gminy Czempiń (pomoc finansowa) – 10 000,00 zł; 

3) budżetu Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

– 48 732,44 zł. 

Z dofinansowania skorzystało 88 wnioskodawców. Ogółem usunięto 229,87 Mg azbestu. Koszt  

1 Mg – bez demontażu  i z demontażem wynosił 572,40  zł. Maksymalna kwota dofinansowania  

w wysokości 4 000,00 zł pozwoliła na usunięcie 465 m
2 

azbestu. Zadanie to realizowała firma: 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o. w Bielsko Białej.  
 

Program regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie 

Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus przyjęty uchwałą 

Nr XXXIII/307/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku. 

Od 2007 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie realizuje w obwodach łowieckich powiatu 

kościańskiego program, którego celem jest regulacja liczebności lisa w celu restytucji zająca 

szaraka. W 2017 rok przyjęto uchwałę w zakresie aktualnej wersji programu. W 2021 roku 

w realizacji powyższego programu brali udział myśliwi z 6 kół łowieckich oraz 2 ośrodków 

hodowli zwierzyny, prowadzący gospodarkę łowiecką na terenie 11 obwodów. W ramach 

przeprowadzonych działań dokonano następujących czynności: 

 przeprowadzono coroczne badania w zakresie liczebności lisów i zajęcy na terenie powiatu;  

 dokonano zakupu materiału siewnego – gorczycy – w celu wykonania poplonów ozimych 

przez zainteresowane osoby; łącznie z działania skorzystały 34 osoby które dokonały 

zasiewów o powierzchni 170 ha.  

 

Program współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjęty uchwałą  

Nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 roku.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań 

publicznych służących lepszemu zaspokojeniu potrzeb społecznych i poprawie życia 

mieszkańców.  
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Celami szczegółowymi Programu są: 

 wspieranie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

 otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych, 

 zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Powiecie, 

 integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. 

Program jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi. 

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Kościanie – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny.  

Na podstawie Programu współpracy Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił: 

1) dwa konkursy ofert na powierzenie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w zakresie:  

- kultury fizycznej,  

- turystyki. 

2) cztery konkursy ofert na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w zakresie:  

- kultury fizycznej,  

- kultury, 

- turystyki, 

- promocji i ochrony zdrowia. 

W ramach konkursu ofert na wykonywanie zadań w formie powierzenia w zakresie kultury 

fizycznej wpłynęły dwie oferty, w zakresie turystyki - jedna oferta. 

Na konkursy ofert w ramach wsparcia realizacji zadań w zakresie: 

1) kultury fizycznej wpłynęło 38 ofert, 

2) kultury wpłynęło 28 ofert, 

3) turystyki wpłynęło 9 ofert, 

4) promocji i ochrony zdrowia wpłynęło 19 ofert. 

Negatywnie rozpatrzono 11 ofert. 

Ponadto w ramach Programu: 

1) udzielono dotacje ochotniczym strażom pożarnym: OSP w Bonikowie (6 000,00 zł);  

OSP w Kościanie (6 000,00 zł); OSP w Śmiglu (4 400,00 zł); OSP w Borowie (3 600,00 zł); 

OSP w Czaczu (20 000,00 zł) i OSP w Racocie (10 000,00 zł); 

2) w drodze konkursu ofert powierzono organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z Góry - realizację zadania publicznego 

polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w powiecie kościańskim w 2021 roku przyznając na ten cel dotację w kwocie 

120 120,00 zł oraz edukacji prawnej przyznając na ten cel dotację w kwocie 5 940,00 zł.   

Szczegóły dotyczące realizacji powyższego Programu omówione są w załączniku do uchwały  

Nr 181/765/22 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2022 r.  
 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego przyjęty uchwałą nr IV/40/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 

25 marca 2015 roku.  

Program ma służyć zapewnieniu skutecznej koordynacji działań na rzecz kształtowania spójnego 

wewnętrznie systemu z uzgodnionymi celami, wspólnymi przedsięwzięciami i ich 

wykonawcami. Realizacja tych celów powinna skutecznie przeciwdziałać podstawowym 

zagrożeniom w powiecie. Cele działania: 
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 przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom szczególnie uciążliwym dla społeczności 

lokalnych; 

 rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej przez 

wyspecjalizowane służby operacyjne i dochodzeniowe; 

 doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych oraz związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych; 

 utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców; 

 gaszenie pożarów różnych obiektów; 

 gaszenie pożarów lasów i nieużytków rolnych; 

 ratownictwo i interwencje techniczno-kumunikacyjne; 

 ratownictwo i interwencje chemiczno-ekologiczne; 

 ratownictwo wodno-nurkowe, likwidacja powodzi i zalań obiektów oraz terenów; 

 ratownictwo medyczne, udzielanie pomocy przedmedycznej; 

 działania ratownicze i interwencje związane z działaniem sił natury; 

 działania ratownicze interwencje ze zwierzętami; 

 zabezpieczenie imprez masowych; 

 prewencja społeczna oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach; 

 zapobieganie epidemiom i zabezpieczenie gotowości epidemiologicznej; 

 podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez ograniczenie ilości 

wałęsających się psów; 

 zapobieganie rozpowszechnianiu się chorób zakaźnych zwierząt; 

 zapobieganie epidemiom i zabezpieczenie gotowości epidemiologicznej; 

 zapobieganie zagrożeniom i chorobom HIV/AIDS; 

 ochrona społeczeństwa przed substancjami psychoaktywnymi; 

 redukcja szkód spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych; 

 zwiększenie dostępności leczenia i rehabilitacji; 

 przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym; 

 poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego; 

 zorganizowanie i doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego; objęcie monitoringiem 

wszystkich zagrożeń mogących osiągnąć poziom kryzysowy. 

Program realizuje Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poprzez koordynatorów 

wyznaczonych w poszczególnych obszarach zagrożeń: 

 Komendanta Powiatowego Policji w zakresie: przestępczości kryminalnej i gospodarczej, 

ruchu na drogach, zbiorowych zakłóceń porządku publicznego i korupcji; 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: zagrożeń pożarowo-

ekologicznych i katastrof; 

 Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie: 

wypadków i ostrych stanów zagrożeń życia i epidemii, narkomanii i alkoholizmu; 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie: wypadków i ostrych stanów zagrożeń życia  

i epidemii zwierząt; 

 Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  

w Kościanie: zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie. 

 

Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom szczególnie uciążliwym dla społeczności 

lokalnych: 

Cel działania - Systematyczne monitorowanie i analizowanie zagrożeń przestępczością, 

uciążliwymi społecznie wykroczeniami oraz zjawiskami kryminogennymi w celu zaspakajania 
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realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa. 

1. Do czasu wybuchu epidemii koronawirusa policjanci brali czynny udział w spotkaniach  

z lokalnymi samorządami. Przedstawiciele komendy uczestniczyli w sesjach rad gmin  

na terenie powiatu. Po wybuchu epidemii koronawirusa udział w sesjach został ograniczony  

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Współpraca i wymiana informacji odbywała się 

nadal głównie poprzez środki komunikacji elektronicznej. 

2. Odnotowano prawidłową dyslokację służb zewnętrznych, gdyż w 7 badanych kategoriach 

przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież 

samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy)  

w analizowanym okresie stwierdzono 150 przestępstw w tej kategorii, rok wcześniej 

stwierdzono 162 przestępstwa w tej kategorii. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 74,3 %.  

3. W analizowanym okresie z budżetów samorządów KPP w Kościanie otrzymała wsparcie:  

 5 500,00 zł - Starostwo Powiatowe w Kościanie na zakup sprzętu (latarki, kamizelki 

odblaskowe) oraz na materiały prewencyjne; 

 2 200,00 zł - Starostwo Powiatowe w Kościanie na materiały profilaktyczne „Bezpiecznie 

to wiedzieć i znać”; 

 1 l00,00 zł - Gmina Śmigiel na zakup Alkomatu Promiler „iBlow”; 

 6 225,40 zł - Gmina Czempiń na zakup Alcosensora Drager; 

 2 734,00 zł - WORD Leszno na zakup fantoma, defibrylatora AED, znaków drogowych. 

Cel działania - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez utrzymywanie wysokiej ilości służb 

patrolowo - interwencyjnych i obchodowych. 

W okresie objętym sprawozdaniem do służby skierowano 8867 policjantów, rok wcześniej 8774 

(bez udziału policjantów z WRD). Czas reakcji na pilną interwencję narzucony przez KWP  

w Poznaniu wyniósł do 11 min. KPP w Kościanie wykonała ten miernik osiągając 9,48 min. 

Policjanci KPP współpracują z innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa, m.in. Strażą Leśną, 

Strażą Miejską w Kościanie, Strażą Ochrony Kolei, Państwową Inspekcją Sanitarną. 

Cel działania - Utrzymanie wysokiego zaangażowania policjantów służby prewencyjnej  

w skuteczne zapobieganie i zwalczanie wykroczeń o charakterze chuligańskim oraz innych 

szczególnie uciążliwych dla lokalnych społeczności. 

 W okresie objętym sprawozdaniem kontrolowano w okresach co 14 dni reakcję policjantów  

na wykroczenia poprzez kontrolę stosowania postępowania mandatowego. Naczelnik 

Wydziału Prewencji dokonuje comiesięcznej analizy zestawienia sił i środków angażowanych 

do służby patrolowej i obchodowej. Analiza jest przeprowadzana za miesiąc poprzedni  

- w ciągu pierwszych siedmiu dni nowego miesiąca.  

 Funkcjonariusze pełniący nadzór z ramienia kierownictwa precyzyjnie zadaniują policjantów 

do służby na odprawach dokonywanych przed służbą, zwracają uwagę na ujawnianie osób 

popełniających czyny o charakterze chuligańskim i aspołecznym zachowaniem. Każdorazowo 

wskazują na miejsca zagrożone przestępczością lub wykroczeniami. Kierują w miejsca 

zagrożone patrole w celu eliminowania negatywnych zachowań. 

Cel działania - W ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej" prowadzenie policyjnych 

programów profilaktycznych, w tym m.in:  

 ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży; 

 ochronę przed przestępczością przedstawicieli grup ryzyka szczególnie osób starszych; 

 propagujących zasady pomocy sąsiedzkiej i sposoby zabezpieczenia mienia; 

 promujących rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej; 

 współpraca z miejscową – osiedlową telewizją kablową; 

 mających na celu ochronę zabytków i obiektów sakralnych; 

 skierowanych na ograniczanie alkoholizmu i narkomanii; 

 zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

 bezpiecznych zachowań podczas imprez sportowych. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem w ramach programu „Razem Bezpieczniej" realizowano 
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zadania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości wśród dzieci oraz młodzieży - program 

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać” oraz młodzieży – program: „Dwie strony sieci” o „Dopalacze 

niszczą zdrowie”. KPP w Kościanie współpracuje ze wszystkimi szkołami działającymi  

na terenie powiatu kościańskiego. 

2. W ramach działań łącznie przeprowadzono 242 spotkania z dziećmi i młodzieżą, gdzie 

poruszano tematykę dot. m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Głównie  

w starszych klasach szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych omawiano również 

zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających i psychoaktywnych oraz dopalaczy. 

Zwracano także uwagę na zagrożenia w sieci. Ponadto policjanci przeprowadzili 196 spotkań  

z kadrą pedagogiczną. Na zaproszenia szkół policjanci brali również udział w zebraniach  

z rodzicami.  

Podczas spotkań ze społeczeństwem omawiano zasady bezpieczeństwa sytuacyjnego, 

przestrzegano przed działaniem różnego rodzaju oszustami. Zwrócono także uwagę  

na problemy związane z przemocą w rodzinie i omówiono procedurę „niebieskiej karty".  

Ze względu na panującą epidemię spotkania ze społeczeństwem zostały w znaczny sposób 

ograniczone. Dokonywane były także kontrole terenów działkowych. Ponadto w celu 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planowane były służby ze Strażą Ochrony Kolei, 

Służbą Leśną, Strażą Rybacką w celu wyeliminowania procederów przestępczych na terenie 

powiatu. 

Cel działania - Poprawa skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zacieśnienie 

współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną  

i socjalną. 

1. W 2021 roku policjanci prewencji przeprowadzili łącznie 3882 interwencje domowe. 

Mundurowi wypełnili 193 formularze „Niebieskiej karty". Ujawniono 199 ofiar przemocy,  

w tym: 159 kobiet, 36 mężczyzn, 4 małoletnich. Ponadto ujawniono 193 sprawców przemocy, 

w tym: 17 kobiet. W 94 przypadkach sprawcy przemocy działali będąc pod wpływem 

alkoholu. Wszystkie sporządzone niebieskie karty przekazano do Przewodniczących 

Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie powiatu kościańskiego.  

2. Podczas comiesięcznych odpraw służbowych omawiane były dane statystyczne dla KPP  

w Kościanie. Analiza pozwala kierować patrole w miejsca zagrożone przestępczością. 

Cel działania - Kształtowanie właściwego modelu pracy dzielnicowego jako policjanta 

pierwszego kontaktu w zakresie realizacji potrzeb lokalnej społeczności inicjującego  

w swoim rejonie przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

W okresie objętym sprawozdaniem dzielnicowi przeprowadzili 655 spotkań ze społeczeństwem 

(235 w analogicznym okresie 2020 roku) oraz 67 z przedstawicielami samorządu lokalnego. 

Ograniczenie liczby spotkań było spowodowane stanem epidemii, a także skierowaniem 

dzielnicowych do kontroli osób przebywających na kwarantannie.  

Zgodnie z programem MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas" dzielnicowi wychodzą naprzeciw 

społeczeństwu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną bezpośrednie kontakty dzielnicowych 

ze społeczeństwem zostały ograniczone do minimum. Policjanci przekazują materiały z danymi 

teleadresowymi tak, żeby każda osoba potrzebująca kontaktu z dzielnicowym, czy KPP  

w Kościanie miała do tego łatwy i szybki dostęp. Każdy dzielnicowy został wyposażony  

w służbowy telefon komórkowy, co znacząco ułatwia kontakt ze społeczeństwem. Do dyspozycji 

mieszkańców jest również aplikacja „Moja komenda" w której można łatwo znaleźć potrzebne 

informacje o jednostce i dzielnicowych.  

W analizowanym okresie nie odnotowano potwierdzonej skargi na dzielnicowych. 

Cel działania - Prowadzenie rozpoznania w celu identyfikacji osób zagrożonych patologiami  

i nałogami we współpracy z wyznaczonymi organami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem policjanci czynnie współpracowali z przedstawicielami 

Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiciele KPP  

w Kościanie są członkami tych komisji, dzięki czemu współpraca między podmiotami jest na 

Uchwalony



Strona 57 z 84 
 

wysokim poziomie. W 2021 roku wspólne działania były znacznie ograniczone z uwagi  

na zagrożenie epidemiologiczne.  

2. Policjanci działali w Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie oraz 

na terenie gmin wchodzących w skład powiatu kościańskiego. 

Cel działania - Doskonalenie szybkości reakcji na zgłoszenie o przestępstwie  

/ wykroczeniu. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem wykonano plan czasu reakcji na zgłoszenie:  

 czas reakcji na pilne zgłoszenie: 9,48 min.; 

 czas reakcji na pilne zgłoszenie narzucony przez KWP w Poznaniu: do 11 min. Miernik ten 

został osiągnięty.  

2. W 2021 roku nie zakupiono radiowozów. 

Cel działania - Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. 

W okresie objętym sprawozdaniem dokonywano comiesięcznej analizy stanu bezpieczeństwa  

na drogach powiatowych. Informacje dotyczące działań policjantów ruchu drogowego  

są zamieszczane na internetowej stronie KPP w Kościanie. W 2021 roku na drogach powiatu 

doszło do 72 wypadków drogowych, w tym 9 ze skutkiem śmiertelnym, gdzie w analogicznym 

okresie czasu w 2020 roku odnotowano 84 wypadki drogowe, w tym 4 ze skutkiem śmiertelnym. 

72 osoby zostały ranne w wypadkach drogowych. W analogicznym okresie czasu w 2020 roku 

obrażenia odniosło 102 osoby.   

Od początku roku o 2 zmalała liczba wypadków drogowych. W 2021 roku zanotowano  

555 kolizje drogowe, rok wcześniej 562. Co daje o 13 kolizji drogowych mniej niż  

w analogicznym okresie 2020 roku. Bez wątpienia przyczynił się do tego mniejszy ruch 

spowodowany stanem epidemii. Funkcjonariusze zatrzymali 119 uprawnień do kierowania oraz 

860 dowody rejestracyjne. Ponadto policjanci ruchu drogowego dokonywali sprawdzeń 

infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazywano takie 

informacje do zarządców dróg. Sprzęt do pomiarów prędkości jest sukcesywnie wymieniany  

na bardziej nowoczesny, co znacznie usprawnia prace policjantów. KPP w Kościanie nadal nie 

posiada radiowozu typu bus do obsługi zdarzeń drogowych. 

 

Rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej przez 

wyspecjalizowane służby operacyjne i dochodzeniowe: 

Cel działania - Ograniczenie przestępczości narkotykowej poprzez eliminację nielegalnej 

produkcji i obrotu środkami odurzającymi. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem uzyskano wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw 

narkotykowych na poziomie 179,8 %. W 2021 roku stwierdzono 151 przestępstw 

narkotykowych, rok wcześniej 84. 
2. KPP w Kościanie posiada psa do wykrywania zapachu narkotyków. Jest  

on wykorzystywany podczas działań funkcjonariuszy w trakcie przeszukań pomieszczeń, 

pojazdów. Działania te mają na celu eliminowanie przestępczości narkotykowej  

i zatrzymywanie sprawców tych przestępstw. Pies jest również wykorzystywany do działań  

na terenie ościennych jednostek. 

Cel działania - Usprawnienie systemu poszukiwań osób ukrywających się przed organami 

ścigania i wymiarem sprawiedliwości. 

W okresie objętym sprawozdaniem KPP w Kościanie prowadziła poszukiwania na podstawie 

listów gończych, zarządzeń do ustalenia miejsca pobytu. Funkcjonariusze poszukiwali również 

osoby zaginione. Realizacja poszukiwań stawia KPP w Kościanie w czołówce wielkopolskich 

jednostek. 

Ponadto realizowano nakazy doprowadzenia do Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych. 

Nakazy te są realizowane w szczególności przez funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-

interwencyjnego. 

Cel działania - Ujawnienie i zabezpieczenie na poczet grożących kar i grzywien majątku 

przestępców zdobytego w wyniku działalności przestępczej. 
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W okresie objętym sprawozdaniem wartość mienia zabezpieczonego wyniosła 298 165,00 zł, rok 

wcześniej w analizowanym okresie było to 410 310,00 zł. Zabezpieczenie mienia jest dotkliwą 

formą oddziaływania na sprawcę przestępstwa. Zabezpieczanie mienia sprawcom przestępstwa 

jest środkiem, który jest często wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym. 

Cel działania - Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła  

88,1 %. Zachowano ją przy 691 stwierdzonych przestępstwach kryminalnych. Natomiast 

wykrywalność w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych 

społecznie wyniosła 74,3 %. Rok wcześniej w analizowanym okresie wykrywalność w tej 

kategorii wyniosła 74,5 %.  

2. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia z największą starannością zabezpieczają ślady, które 

mogą przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa. 

Cel działania - Utrzymanie wysokiego poziomu ujawnialności w walce z przestępczością 

gospodarczą. 

W okresie objętym sprawozdaniem wszczęto 193 postępowania przygotowawcze o charakterze 

gospodarczym, przy 193 w analogicznym okresie czasu w 2020 roku, co daje nam dynamikę  

100 %. 

Cel działania - Skuteczne i wielokierunkowe działania eliminujące patologie wśród 

funkcjonariuszy publicznych i osób pełniących funkcje publiczne. 

W okresie objętym sprawozdaniem KPP w Kościanie wszczęła 3 postępowania przygotowawcze, 

dotyczące korupcji. Rok wcześniej wszczęto 1 postępowania z tej kategorii. W 2021 roku 

stwierdzono 13 przestępstw korupcyjnych. 

Cel działania - Ujawnianie przestępstw z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Funkcjonariusze czynnie współpracują z ARiMR, PUP oraz samorządami lokalnymi w celu 

ujawniania i zwalczania przestępstw z wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Cel działania - Ujawnianie przestępstw związanych z cyberprzestępczością. 

1. Policjanci pionu kryminalnego, a zwłaszcza PG współpracują z operatorami sieci 

komórkowych, dostawcami internetu, a także świadczącymi usługi bankowe w celu ściągania 

cyberprzestępczości. Współpraca ta jest niezbędna do ścigania sprawców przestępstw 

popełnianych za pomocą nośników elektronicznych. Popularność robienia zakupów  

w sklepach internetowych oraz za pomocą portali aukcyjnych powoduje, że więcej osób jest 

zagrożonych działalnością przestępców działających w sieci. 

2. Funkcjonariusze z Posterunków Policji w Śmiglu, Czempiniu i Krzywiniu mają dostęp  

do policyjnych baz danych. Dzięki temu mogą skutecznie pełnić służbę w swoich rejonach 

służbowych. Ponadto patrole są wyposażone w terminale mobilne, dzięki którym mogą wiele 

czynności związanych z legitymowaniem czy kontrolą drogową wykonać samodzielnie bez 

angażowania dyżurnego jednostki. Wszystkie posterunki mają również dostęp do internetu,  

co również wpływa na sprawność funkcjonowania funkcjonariuszy. 

 

Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych oraz związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych: 

Cel działania - Przygotowanie funkcjonariuszy do reagowania w sytuacjach zagrożenia 

terrorystycznego oraz wykorzystania sił i środków Policji w sytuacji katastrof, klęsk 

żywiołowych, zbiorowego naruszenia porządku i działań pościgowych poprzez zapewnienie 

ciągłości szkoleń specjalistycznych oraz utrzymanie wysokiego poziomu osiągania gotowości 

bojowej. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono próbnego alarmu. 

2. W 2021 roku jednostka brała udział w 1 treningu „SOA". Ponadto KPP w Kościanie wzięła 

udział w 2 treningach stałego dyżuru. 
Cel działania - Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez 

masowych lub innych sportowych - kulturalnych nie określanych mianem masowych 

organizowanych na terenie powiatu. 
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1. Policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzą rozpoznanie dotyczące zagrożeń związanych  

ze środowiskiem pseudokibiców. Ponadto przed planowaną imprezą sprawdzają jakie istnieje 

zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników imprezy masowej. Prawidłowe rozpoznanie jest 

bardzo istotne dla późniejszej dyslokacji sił policyjnych skierowanych do zabezpieczenia 

imprezy. W 2021 roku odbyła się 1 zorganizowana impreza masowa – artystyczna.   

2. Każde zabezpieczenie imprezy masowej lub innej uroczystości sportowo-kulturalnej 

poprzedzone jest rozpoznaniem oraz sporządzany jest plan zabezpieczenia imprezy  

w oparciu o wcześniejszą analizę ryzyka. Dowódca zabezpieczenia nadzoruje zabezpieczenie 

w terenie. Zachowywane są wszystkie procedury dotyczące zabezpieczenia imprez masowych. 

Każda impreza masowa lub inna impreza sportowo-kulturalna nie określona mianem masowej 

zgłoszona przez organizatora po uzyskaniu stosownych pozwoleń i przeprowadzeniu wizji 

lokalnej jest zabezpieczana przez policjantów Wydziału Prewencji wyposażonych w sprzęt 

PZ. 

Cel działania - Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla ludności i innych służb 

dot. zachowania w sytuacjach różnych zagrożeń oraz współpracy w zakresie zabezpieczenia 

imprez w tym w szczególności o charakterze masowym. 

W okresie objętym sprawozdaniem ograniczono spotkania z mieszkańcami powiatu 

kościańskiego do niezbędnego minimum. Działania profilaktyczne były prowadzone głównie  

za pośrednictwem mediów. 

 

Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców: 

Cel działania - Prowadzenie rzetelnej i kompleksowej współpracy z mediami. Przekazywanie 

opinii publicznej informacji o pracy Policji. 

1. KPP w Kościanie prowadzi stronę internetową, na której publikuje szereg bieżących 

informacji. Prowadzona jest również strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej 

KPP w Kościanie. W analizowanym okresie czasu przedmiotowe strony na bieżąco były 

aktualizowane. Oprócz informacji o wydarzeniach, na stronie można również znaleźć 

informacje dotyczące danych teleadresowych Posterunków Policji działających w strukturze 

KPP w Kościanie oraz dane wszystkich dzielnicowych służących w jednostce.  

2. Udzielono licznych informacji do prasy, radia i telewizji. Obecnie najbardziej 

rozpowszechnionym środkiem masowego przekazu jest sieć Internet. Oficer Prasowy 

współpracuje na bieżąco z redaktorami lokalnych portali informacyjnych.  

3. Podczas doskonalenia lokalnego szkoli się policjantów, jak mają zachowywać się na miejscu 

zdarzenia i jakich informacji mogą udzielać mediom. 

Cel działania - Budowanie zaufania do Policji poprzez poprawę jakości obsługi interesantów. 

1. W okresie objętym sprawozdaniem duży nacisk położono na systematyczne polepszanie 

jakości obsługi interesantów. Recepcję obsługuje pracownik cywilny Policji, który przyjmuje 

interesantów i kieruje do właściwego funkcjonariusza. Pozwala to w znacznym stopniu 

ograniczyć stres osób przychodzących do jednostki. Pracownik cywilny pracuje  

w godzinach największego natężenia przyjęć interesantów, w czasie gdy osoby stawiają się  

na wezwania do funkcjonariuszy.  

2. Naczelnik Wydziału Prewencji nadzoruje obsługę interesantów dzwoniących na numer 

alarmowy. Dyżurni są świadomi, że wszystkie zgłoszenia przyjmowane na numer alarmowy  

są nagrywane i można je w razie potrzeby odtworzyć. Przełożony dyżurnych raz w miesiącu 

dokonuje kontroli, odsłuchując zgłoszenia zarejestrowane na rejestratorze. Pozwala  

to na bieżąco sprawdzać jakość obsługi interesantów przez funkcjonariuszy „pierwszego 

kontaktu”, którymi w tym wypadku są dyżurni. Dodatkowo podczas doskonalenia lokalnego 

policjanci są wyczulani na właściwą obsługę interesantów.  

3. W ramach odpraw do służby prowadzono systematycznie szkolenia dla policjantów  

w zakresie standaryzacji obsługi interesantów. 

Cel działania - Podejmowanie działań zmierzających do identyfikacji i ograniczenia tzw. ciemnej 
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liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie. 

Policjanci pierwszego kontaktu oraz Zespołu ds. Nieletnich podczas spotkań ze społeczeństwem 

informowali, że każdy obywatel może zadzwonić na numer alarmowy w sytuacji gdy potrzebuje 

pomocy Policji. Funkcjonariusze zachęcali również do osobistego zawiadamiania organów 

ścigania o popełnionym przestępstwie czy wykroczeniu. Z uwagi na stan epidemii prezentowano 

również inne możliwości zawiadomienia o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu. 

Cel działania - Poprawa warunków lokalowych i socjalnych. 

1. W 2021 roku zakończono budowę nowego budynku KPP w Kościanie oraz remont 

istniejącego budynku. Rozbudowa budynku była niezbędna do właściwego funkcjonowania 

jednostki. Podniosła jakość obsługi interesantów.   

2. Oficer prasowy wyposażony jest w komputer z dostępem do sieci Internet. Policjant obsługuje 

internetową stronę KPP w Kościanie oraz serwis BIP. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.  

W 2021 roku na terenie powiatu kościańskiego powstało 1144 zdarzeń (w 2020 roku – 1122),  

a w tym: 215 pożarów (P) (w 2020 roku – 220) oraz 848 miejscowych zagrożeń (MZ) (w 2020 

roku – 862), a 81 alarmów zostało zakwalifikowanych jako fałszywe (w 2000 roku – 40). 

Odnotowano 200 pożarów małych, 11 średnich, 2 duże oraz 2 bardzo duże. 29 miejscowych 

zagrożeń okazało się małych, 800 zostało zakwalifikowanych jako lokalne, a 19 jako średnie. 

Spośród wszystkich alarmów fałszywych 33 okazały się być w dobrej wierze, 1 złośliwy,  

a 47 alarmów fałszywych otrzymano z instalacji wykrywania pożaru. Pożary powstały  

w następujących obiektach i na obszarach: 

 użyteczności publicznej – 1 (w 2020 roku - 4); 

 mieszkalnych – 66 (w 2020 roku – 64); 

 produkcyjnych – 2 (w 2020 roku – 10); 

 magazynowych – 7 (w 2020 roku – 5); 

 środkach transportu – 25 (w 2020 roku – 28); 

 lasach – 5 (w 2020 roku – 2); 

 uprawy – 38 (w 2020 roku – 44); 

 inne (śmietniki, garaże, trawy) – 71 (w 2020 roku – 63). 

Przyczynami powstawania pożarów były: 

 Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 

papierosy, zapałki – 42;  

 inne przyczyny – 40; 

 podpalenia (umyślne, w tym akty terroru) – 30; 

 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, 

odbiorniki bez urządzeń grzewczych – 25; 

 wady środków transportu – 24; 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 19; 

 wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 14; 

 nieustalone – 10; 

 NOD w pozostałych przypadkach – 3; 

 NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych – 2; 

 NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach – 1; 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 1; 

 wady urządzeń mechanicznych – 1; 

 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 1; 

 samozapalenia biologiczne – 1; 

 elektryczność statyczna – 1. 

Miejscowe zagrożenia wystąpiły w: 
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 obiektach użyteczności publicznej – 45 (w 2020 roku - 43); 

 obiektach mieszkalnych – 287 (w 2020 roku – 242); 

 obiektach produkcyjnych – 4 (w 2020 roku – 6); 

 obiektach magazynowych – 4 (w 2020 roku 0); 

 środkach transportu – 116 (w 2020 roku – 128); 

 uprawach – 42 (w 2020 roku – 32); 

 lasy – 2 (w 2020 roku – 4); 

 inne – 348 (w 2020 roku – 407). 

Przypuszczalne przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń: 

 nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 294; 

 huragany, silne wiatry, tornada – 142; 

 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 121; 

 wady środków transportu – 64; 

 wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności zbiorniki, przewody, odbiorniki 

gazu – 12; 

 gwałtowne opady atmosferyczne – 11; 

 uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media 

komunalne i technologiczne – 8; 

 wady urządzeń mechanicznych – 6; 

 nieustalone – 5; 

 wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne) – 4; 

 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, 

odbiorniki bez urządzeń grzewczych – 3; 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne) – 3; 

 celowe działanie człowieka – 2; 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych – 1; 

 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 1; 

 wady konstrukcji budowlanych – 1; 

 gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 1; 

 niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków  

– 1; 

 nieumyślne działanie człowieka – 1; 

 inne przyczyny – 167. 

Osoby poszkodowane w zdarzeniach: 

Pożary: 

 ofiary śmiertelne – 1 (w 2020 roku - 0); 

 ranni – 10 (w 2020 roku - 5). 

Miejscowe zagrożenia; 

 ofiary śmiertelne – 30 (w 2020 roku - 14), w tym 1 dziecko (w 2020 roku - 0); 

 ranni – 110 (w 2020 roku – 135), w tym 6 dzieci (w 2020 roku – 11). 

Osoby, które uległy zatruciu tlenkiem węgla: łącznie 5 osób (w 2020 roku – 11), w tym 0 dzieci 

(w 2020 roku – 2); 2 ofiary śmiertelne (w 2020 roku - 0). 

W gaszeniu pożarów i likwidacji zagrożeń udział brali strażacy-ratownicy z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wspomagani przez strażaków  

z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kościańskiego w sile: 

 1728 samochodów gaśniczych; 

 403 samochody specjalne;   

 9 169 strażaków-ratowników. 

Komenda utrzymuje stały kontakt z redaktorami prasy lokalnej. Otrzymują oni 

informację o ważnych i charakterystycznych zdarzeniach powstałych w powiecie. Szeroko 
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informuje ich również o ważnych wydarzeniach związanych z ochroną przeciwpożarową. 

W 2021 roku sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kościanie realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze przeprowadziła ogółem  

81 kontroli (w 2020 roku – 100), w tym: 

 obiekty użyteczności publicznej – 26 (w 2020 roku – 33); 

 obiekty zamieszkania zbiorowego – 5 (w 2020 roku – 4); 

 obiekty mieszkalne wielorodzinne – 8 (w 2020 roku – 7); 

 obiekty produkcyjne i magazynowe – 29 (w 2020 roku – 41); 

 gospodarstwa rolne – 0 (w 2020 roku – 1); 

 obiekty resortu leśnictwa – 13 (w 2020 roku – 14). 

Komendant Powiatowy PSP w Kościanie wydał 35 opinii oraz 15 decyzji 

administracyjnych związanych z przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W czasie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem  

96 nieprawidłowości, kontrolując łącznie 131 obiektów. 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 stanu instalacji użytkowych, 

 stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, 

 ustaleń przeciwpożarowych zawartych w instrukcjach technologiczno-ruchowych  

i bezpieczeństwa pożarowego, 

 zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru i dróg pożarowych. 

W 2021 roku wpłynęło 71 wniosków o dokonanie oceny zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym. W stosunku do 19 z nich Komendant Powiatowy PSP  

w Kościanie zajął stanowisko na piśmie. 

 

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Kościanie. 

W obszarze bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

prowadzono następujące działania: 

 nadzór nad procesem produkcji pasz w wytwórniach, mieszalniach i gospodarstwach rolnych 

obejmujący ocenę jakości i technologii, mające wpływ na higienę i zdrowie ludzi i zwierząt; 

 nadzór nad obrotem paszami w zakresie higieny i identyfikowalności 

od momentu ich dystrybucji do skarmienia; 

 kontrolę warunków składowania, magazynowania i transportu pasz od producenta  

do hodowcy zwierząt; 

 kontrolę prawidłowości   skarmiania   pasz   zgodnie   z   jej   przeznaczeniem; 

 monitoring postępowań reklamacyjnych pomiędzy paszowymi podmiotami gospodarczymi; 

 nadzór nad procesem wytwarzania i pozyskiwania ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego w zakresie  oceny jakości i technologii w wytwórniach,  zakładach 

pośrednich i przetwórstwie spożywczym; 

 nadzór nad postępowaniem z padliną od producenta (hodowcy) do momentu jej utylizacji lub 

przetwórstwa i przeznaczenia rolniczego lub technicznego; 

 kontrolę warunków składowania, magazynowania i transportu ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego w zakresie higieny i identyfikowalności od producenta do ich 

zagospodarowania; 

 kontrolę zgodność   postępowania   z   prawem   paszowym   i   utylizacyjnym podmiotów     

gospodarczych     na     każdym     etapie     wytworzenia,     dystrybucji i wykorzystania pasz 

i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Każda nieprawidłowość podlegała rozpoznaniu w postępowaniu administracyjnym. 

Nieprawidłowości były korygowane w postępowaniu naprawczym lub zgłaszane do organów 

ścigania. 

W zakresie bezpieczeństwa żywności wykonywano zadania w oparciu o prawodawstwo 

weterynaryjne dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w zakresie weterynarii, a także 
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przepisy wdrażające lub wykonujące te przepisy, w szczególności przepisy o weterynaryjnej 

kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu oraz produktach pochodzenia zwierzęcego. 

W ramach nadzoru prowadzono stałe i doraźne kontrole nad produkcją żywności pochodzenia 

zwierzęcego, monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych  

i biologicznych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach,  

w tkankach i narządach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej  

do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt. Pod stałym nadzorem były zakłady 

produkujące i wprowadzające do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego. Kontrole odbywały 

się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który opracowany był na podstawie przeprowadzenia 

analizy ryzyka dla każdego zakładu. 

W ramach urzędowego nadzoru nad monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych i biologicznych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach  

i wydalinach, w tkankach i narządach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie 

przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt w zbadanych próbach 

żywności, wydalin i wydzielin nie stwierdzono przekroczenia dozwolonych ilości pozostałości 

chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia 

zwierzęcego. 

W obszarze zdrowia i ochrony zwierząt prowadzono następujące działania: 

 nadzór i kontrolę nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych; 

 nadzór i kontrolę nad identyfikacją i rejestracją zwierząt; 

 nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt; 

 nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w transporcie; 

 nadzór i kontrolę w handlu zwierząt; 

 nadzór   oraz   szkolenia   nad   zabezpieczeniem   epizootycznym   powiatu kościańskiego; 

 nadzór i kontrolę nad materiałem biologicznym pochodzenia zwierzęcego. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości podlegały rozpoznaniu w postępowaniu 

administracyjnym. Nieprawidłowości były korygowane w postępowaniu naprawczym lub 

zgłaszane do organów ścigania. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie w roku 2021 roku kontynuowała 

działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska 

oraz zapobieganiu chorobom zakaźnym i zawodowym. 

Działania te realizowano przez: 

 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego; 

 prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz działanie oświatowo-

zdrowotne. 

 

Zapobieganie chorobom zakaźnym i szczepienia ochronne: 

Nadal w powiecie kościańskim obowiązkowe szczepienia przeciw chorobom zakaźnym wśród 

dzieci i młodzieży wykonuje się w Punktach Szczepień.  

Ponadto w punktach tych wykonuje się też szczepienia zalecane przeciw takim chorobom jak 

grypa, świnka, kleszczowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu A i wzw typu B, zapaleniu nagłośni, zapaleniu płuc, osierdzia i wsierdzia (HIB), 

pneumokokom i ospie wietrznej, rota wirusom i meningokokom. 

W roku 2021 roku nie zarejestrowano zachorowań na Błonicę, Poliomyelitis, Ostre porażenie 

wiotkie, Kleszczowe zapalenie mózgu, Odrę, Ospę prawdziwą, WZW typu A, Tężec. 

W 2021 roku zaszczepiło się przeciwko grypie 1805 osób. Szczepieniom poddały się głównie 

osoby dorosłe. W 2021 roku zarejestrowano 11 nowych zakażeń na WZW typu B, liczba 

zwiększyła się o 10 w porównaniu do roku poprzedniego. Zachorowania na WZW typu B 

przewlekłe wystąpiły u osób w przedziale wiekowym 20-60 lat, osoby te nie były 
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hospitalizowane. Zachorowania te nie wystąpiły u osób należących do grupy szczególnie 

narażonych.  

Zarejestrowano 8 zakażeń na WZW typu C, czyli o 7 zachorowań więcej niż w roku 2020. 

Zachorowania te wystąpiły u osób w przedziale wiekowym 30-60 lat. Osoby te nie były 

hospitalizowane. 

W roku sprawozdawczym nie zarejestrowano zachorowań na Różyczkę, tak samo jak w roku 

poprzednim. W 2021 roku nie zarejestrowano żadnego przypadku  zachorowania na Krztusiec.  

W roku 2021 zarejestrowano 1 zachorowanie na Świnkę, był to 29-letni mężczyzna, mieszkający 

na wsi, przypadek niehospitalizowany. W roku sprawozdawczym nie zarejestrowano 

zachorowań na Odrę. 

Po analizie wykonawstwa szczepień, należy stwierdzić, że wyszczepialność w naszym powiecie 

w porównaniu do 2020 roku nie pogorszyła się, utrzymuje się na tym samym poziomie. 

Przyczyną tej sytuacji są działające w całym kraju ruchy antyszczepionkowe. W związku z tym 

faktem wszczyna się postępowania egzekucyjne wobec opornych rodziców. W 2021 roku 

wydano 2 tytuły wykonawcze, sprawy zostały skierowane do Wojewody Wielkopolskiego celem 

wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 15 zachorowań na Salmonellozę jako pojedyncze 

zatrucia pokarmowe. W trakcie dochodzeń epidemiologicznych nie udało się ustalić źródła 

zakażenia. W 13 przypadkach zachorowań czynnikiem etiologicznym była Salmonella 

Enteritidis, w pozostałych Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium. Zachorowania 

wystąpiły u dzieci do 18 roku życia, w 13 przypadkach oraz u 3 osób dorosłych. Dzieci były 

hospitalizowane. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 81 biegunek wśród dzieci o etiologii 

wirusowej i liczba ta zwiększyła się o 8 w porównaniu do 2020 r. Wszystkie dzieci były 

hospitalizone. 

W 2021 roku zmniejszyła się ilość zachorowań na ospę wietrzną o 234 przypadki w porównaniu 

do roku 2020. Zachorowania wystąpiły u dzieci w przedziale wiekowym 0 – 14 lat, wszystkie 

leczone były ambulatoryjnie. 

Zapewne i tutaj duży wpływ miały na tą sytuacje epidemiologiczną, zalecane szczepienia 

przeciw Ospie. Z roku na rok coraz więcej rodziców się decyduje na kupno tej szczepionki. 

W 2021 roku zarejestrowano 8 zachorowań na boreliozę, a w 2020 roku 3 zachorowania: 

 zachorowanie wystąpiło u 1 dziecka w przedziale wiekowym 5 – 9 lat, 

 3 zachorowania u osób w przedziale wiekowym 20 – 40 lat, 

 4 zachorowania u osób powyżej 50 lat.  

W 2021 roku zarejestrowano 4351 zachorowań na COVID-19, a w roku poprzednim 2219 

przypadków. W związku z tymi zachorowaniami były głównie przeprowadzane wywiady 

epidemiologiczne z osobami zakażonymi, ale także wydawane zaświadczenia o przebytej 

kwarantannie i rozwiązywane różnego rodzaju zgłoszenia w systemie SEPIS (System Ewidencji 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wydano także 84 decyzje administracyjne, które głównie 

związane były ze zwolnieniami z kwarantanny kierowców międzynarodowych.  

W 2021 roku kwarantanną było objętych 25 564 osób – mieszkańców powiatu kościańskiego. 

Kwarantanny związane były głównie z bliskimi kontaktami z osobami zakażonymi 

(w rodzinach, szkołach, zakładach pracy), zleceniami wykonania testów, ale także 

z przekraczaniem granic RP. W 2021 roku w powiecie kościańskim z powodu COVID-19 

zmarły 134 osoby. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 194 osób. 

W roku 2021 przeprowadzono 58 wywiadów w związku z pogryzieniem przez zwierzęta 

podejrzane o wściekliznę, u 4 osób podjęto szczepienia przeciwko wściekliźnie. Osoby te zostały 

skierowane do Punktu Szczepień przeciw wściekliźnie, gdzie lekarz podjął decyzję  

o konieczności zaszczepienia ich w związku z pogryzieniem przez zwierzęta podejrzane  

o wściekliznę. 
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Bezpieczeństwo publiczne – higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku: 

W celu zapobiegania powstawania negatywnych skutków dla zdrowia i życia człowieka 

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Kościanie prowadzi stały nadzór sanitarny nad 

obiektami przetwórstwa spożywczego, obrotu żywnością oraz zakładami żywienia zbiorowego 

otwartego i zamkniętego, środkami transportu żywności oraz importem i eksportem żywności. 

Nadzór taki prowadzony jest również nad materiałami przeznaczonymi do kontaktu  

z żywnością, kosmetykami oraz miejscami ich produkcji i obrotu. 

Pełniąc nadzór sanitarny przeprowadzane są kontrole obiektów w celu wyegzekwowania 

właściwych warunków sanitarnych w czasie produkcji i obrotu, przestrzegania właściwych 

procesów technologicznych oraz wdrażania zasad  Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej 

oraz zasad systemu HACCP. 

W 2021 r. pobrano ogółem do badań 148 próbek, z czego: 

 116 zbadano mikrobiologicznie, w tym 1 próbkę dostarczoną przez konsumenta,  

 32 próbki pobrano do badań chemicznych, w tym 3 próbki warzyw pobranych w związku  

z interwencją. 

Zakwestionowaniu uległy 2 próbki: 1 ze względu na nieprawidłowe znakowanie, 1 próbka 

ze względu na cechy organoleptyczne i obecność szkodników.  

W 2021 roku wydano 441 decyzji, z czego 207 to rachunki wydane w formie decyzji, 19 decyzji 

wydane w celu poprawy stanu sanitarno- technicznego, 58 decyzji zmieniających, 94 decyzji 

zatwierdzających i 63 decyzje wykreślające zakłady z rejestru. 

Nałożono 58 mandatów na sumę 17 500,00 zł.  

 

Bezpieczeństwo publiczne – nadzór sanitarny nad higieną komunalną: 

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi realizację zadań Państwowego Systemu Bezpieczeństwa 

Publicznego, poprzez stały nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej, obiektami 

służby zdrowia, ekshumacjami, jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

wodami powierzchniowymi. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne w obiektach użyteczności publicznej, szczególną 

uwagę zwraca się na dezynfekcję sprzętu i urządzeń. W tym celu przeprowadzono kontrolę 

sanitarną zakładów fryzjerskich, fryzjersko - kosmetycznych, kosmetycznych, solariów, 

gabinetów tatuaży oraz gabinetów odnowy biologicznej. 

Stałym nadzorem objętych jest 76 zakładów fryzjerskich i 22 inne zakłady, w których 

są świadczone więcej niż jedna z usług. Ogółem wykonano 17 kontroli w zakładach fryzjerskich 

i 8 kontroli w innych zakładach. Stan sanitarny i techniczny obiektów w tej grupie nie budził 

zastrzeżeń. Większość obiektów wyremontowanych lub nowych. We wszystkich zakładach 

dezynfekcja prowadzona jest w sposób prawidłowy. W czasie kontroli zwraca się szczególną 

uwagę na sposób przechowywania kosmetyków oraz narzędzi fryzjerskich, ich dezynfekcję, 

terminy ważności środków dezynfekcyjnych i postępowanie z bielizną. W kontrolowanych 

zakładach stosowano wyłącznie bieliznę jednorazowego użytku. W związku z trwającą pandemią 

w Polsce przeprowadzono dodatkowe kontrole w obiektach, w których sprawdzano 

przestrzeganie aktualnych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tej 

grupie obiektów przeprowadzono 120 kontroli. W kilku obiektach zostały nałożone mandaty  

za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Część kontroli przeprowadzano w asyście 

z funkcjonariuszami Policji z KPP w Kościanie. 

W ewidencji działalności zarejestrowanych jest 79 zakładów kosmetycznych. Kontrolą objęto  

22 zakłady. Żaden nie budził zastrzeżeń pod względem sanitarnym i technicznym. W związku 

z trwająca pandemią w Polsce przeprowadzono dodatkowe kontrole  w obiektach, w których 

sprawdzano przestrzeganie aktualnych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. W tej grupie obiektów przeprowadzono 91 kontroli. W kilku obiektach zostały 
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nałożone mandaty za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Część kontroli 

przeprowadzano w asyście z funkcjonariuszami Policji z KPP w Kościanie. 

Skontrolowano 4 zakłady odnowy biologicznej pod kątem sanitarno-technicznym. 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W związku z trwającą pandemią 

w Polsce przeprowadzono dodatkowe kontrole  w obiektach, w których sprawdzano 

przestrzeganie aktualnych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tej 

grupie obiektów przeprowadzono 27 kontroli. Wystawiono 1 mandat za nieprzestrzeganie 

obowiązujących przepisów.  

W ewidencji znajduje się 5 obiektów hotelarskich, 1 motel, 1 pole biwakowe (w sezonie letnim 

2021 roku nie wznowiło działalności), 1 pensjonat, 15 obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (w tym obiekty agroturystyki).Stan sanitarno – techniczny w obiektach nie budził 

zastrzeżeń. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień. Ogółem w tej grupie obiektów 

przeprowadzono 15 kontroli sanitarnych. Otoczenie obiektów czyste i zadbane. W związku 

z trwającą pandemią w w/w obiektach przeprowadzono dodatkowe kontrole sprawdzające czy  

są przestrzegane aktualne zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Łącznie 

wykonano 48 kontroli w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Część kontroli 

przeprowadzono ze współpracą z KPP w Kościanie. 

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to głównie kontrole studni 

i hydroforni, połączone z poborem prób wody. Bezpieczeństwo publiczne to dostarczenie 

konsumentom przez zakłady wodociągowe dobrej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Oceny jakości wody dokonano w oparciu o analizę uzyskanych wyników badań laboratoryjnych. 

Z wodociągów miejskich pobranych zostało 119 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznych 

przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz 59 próbek wody w ramach kontroli urzędowych przez 

organy PIS z punktów zgodności urządzeń wodociągowych. Z wodociągów na terenach 

wiejskich pobranych zostało 160 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowe oraz 111 próbek wody w ramach kontroli urzędowych przez 

organy PIS z punktów zgodności urządzeń wodociągowych. 

W sezonie letnim 2021 w powiecie kościańskim funkcjonowały 4 kąpieliska: Kąpielisko Nowy 

Dębiec, kąpielisko Plaża miejska w Krzywiniu, Plaża Główna Cichowo oraz Plaża „Zacisze” 

Cichowo. W ramach kontroli urzędowej przed sezonem z kąpielisk zostały pobrane próbki wody 

oraz dokonano oceny wizualnej wody w celu dokonania oceny jej jakości. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie wydał ocenę dla tych kąpielisk. Woda nadawała się 

do kąpieli. W sezonie letnim zostały pobrane próbki wody jeszcze trzykrotnie na zlecenie 

organizatora kąpieliska. Próbki zostały pobrane zgodnie z wcześniej ustalonym z Inspekcją 

Sanitarną harmonogramem poboru próbek. W roku 2021 wydano 16 ocen jakości wody  

na kąpieliskach. Woda we wszystkich kąpieliskach przez cały sezon była przydatna do kąpieli. 

Podczas kontroli, na trzech kąpieliskach zostały wydane zalecenia, dotyczące poprawienia stanu 

technicznego pomieszczeń, z których korzystają osoby przebywające  na terenie kąpieliska oraz 

zorganizowania miejsca do przechowywania środków czystościowych i sprzętu porządkowego. 

Podczas kolejnych kontroli stwierdzono, iż wszystkie zalecenia zostały wykonane. 

 

Bezpieczeństwo publiczne – zapobieganie patologiom alkoholizmu i narkomanii oraz 

zagrożenia HIV/AIDS: 

W ramach akcji „Bezpieczne Walentynki 2021” ze względu na sytuację epidemiologiczną akcja 

została przeprowadzona tylko w formie elektronicznej. Na stronie internetowej umieszczono 

tematyczne materiały edukacyjne otrzymane z WSSE. 

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla MLZ - kontra HIV (Młodzieżowi Liderzy 

Zdrowia), w którym wzięło udział 16 słuchaczy. Szkolenie odbyło się w formie wykładu 

i warsztatów. W szkoleniu wzięli udział słuchacze Hufca Pracy w Kościanie. Każdy uczestnik 

otrzymał materiały z podstawowymi informacjami nt. HIV/AIDS. 
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Jak co roku PSSE w Kościanie przeprowadziła konkurs pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”. 

Przedmiotem konkursu było wykonanie Infografiki. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 

ponadpodstawowych. W konkursie wzięły udział 2 szkoły ponadpodstawowe. 

W ramach Światowego Dnia AIDS na stronie internetowej PSSE umieszczono informację 

o Światowym Dniu AIDS oraz o XXVIII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie 

i społeczeństwie”. 

 

Natomiast w zakresie zarządzania kryzysowego: 

 na bieżąco prowadzono monitoring zagrożeń – zdarzenia odnotowywane są w dzienniku 

ewidencji; 

 dokonano aktualizacji bazy sił i środków powiatu kościańskiego -  „ARCUS”; 

 zaktualizowano „Powiatowy plan ochrony przed powodzią”. 

 

Ponadto: 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach realizował dwa projekty z udziałem środków 

zewnętrznych. Powyższa jednostka otrzymała: 

1) dodatkowe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” na łączną kwotę  

99 960,74 zł, z której wykorzystano 81 023,45 zł; 

2) Grant z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadań polegających na wypłacie 

dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek) na łączną kwotę 20 656,00 zł, z której 

wykorzystano 18 319,88 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach otrzymał grant z Narodowego Funduszu Zdrowia  

na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników 

(pielęgniarek), z którego wykorzystano środki w wysokości 41 290,40 zł.  

W z związku panującą sytuacją epidemiologiczną związaną SARS-CoV-2 jednostka 

funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Mimo wprowadzonych ograniczeń w roku 2021 

zrealizowano poniższe zadania: 

1) rozwijanie   metody   Otwartego   Dialogu   w   pracy   z   mieszkańcem   w   formie  spotkań 

dialogicznych, interwencji kryzysowej (64 mieszkańców, spotkań 129); 

2) Zespół Towarzyszy Terapii - Współtworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju Mieszkańca, 

nowatorska metoda indywidualnego wspierania mieszkańca DPS (91 mieszkańców); 

3) trening budżetowo-społeczny - wyjazdy/wyjścia do sklepu (22 mieszkańców); 

4) przeciwdziałanie „chorobie szpitalnej" - profilaktyka 40+ (51 mieszkańców); 

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym: spotkania „Klubu Seniora; współpraca  

z wolontariuszami uczelni wyższych; współpraca ze szkołami na terenie gminy Krzywiń  

w ramach wolontariatu - Zespół Szkół w Jerce, Zespół Szkół w Krzywiniu; współpraca  

ze Szkołą Podstawową w Pogorzeli w ramach wolontariatu;  współpraca  z organizacjami – 

udział w Projekcie Zamek; 

6) szkolenia personelu DPS w Mościszkach w zakresie psychoedukacji, zdrowia psychicznego, 

wzmacniania kompetencji psychicznych - szkolenie „Fenomen dotyku w formie zajęć 

terapeutycznych z wykorzystaniem gliny dla mieszkańców DPS" (2 pracowników).  

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie realizował projekt pod nazwą 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – 

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie 

epidemii COVID-19. Jednostka otrzymała 10 laptopów do nauki zdalnej.  
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka uczestniczył w:  

1) projekcie SMART Szkolenia, Motywacja, Aktywność, Rozwój, Trwałość. Wniosek dotyczący 

realizacji projektu szkoleń zagranicznych dla nauczycieli zaakceptowany został przez 

Narodową Agencję w Warszawie. Wartość projektu to 43 311 Euro. 

W czasie trwania projektu 16 nauczycieli wyjechało na zagraniczne szkolenia: jedenastu  

do Włoch i pięciu do Hiszpanii, w tym osiem osób w 2021 roku pojechało do Włoch. Termin 

realizacji projektu, który był wyznaczony na okres od 1 września 2019 roku  

do 31 grudnia 2020 roku przedłużono do 31 grudnia 2021 roku.  

2) projekcie pn. „Mobilność   uczniów   Zespołu   Szkół   Ponadgimnazjalnych w  Kościanie   

dobrym początkiem zawodowej przyszłości”. Wniosek w sprawie udziału w projekcie 

zaakceptowała Narodowa Agencja w Warszawie. Projekt realizowano w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER), współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie w latach 2018/2019 oraz 2019/2020 

wyjechali czterokrotnie na dwutygodniowe staże zawodowe do Mediolanu i Bristolu. Staże 

obejmowały zawody: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i kucharz.  

W 2018 roku wyjechały 3 grupy po 21 osób, a w 2019 roku 2 grupy liczące po 16 osób  

i 21 osób. Dofinansowanie projektu z UE: 609 667,46 PLN. Termin realizacji projektu, który 

był wyznaczony na okres od 17 września 2018 roku do 16 września 2020 roku przedłużono 

do 16 września 2021 roku.  

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie uczestniczył w:  

1) projekcie pn. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”, który został  

uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  

i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

(Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) 

oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, 

pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.  

W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie 

„Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe". Przyczynkiem do kontynuacji 

tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka" w ramach konkursu „Dobre praktyki 

EFS 2014". W związku z uruchomieniem projektu przewidziano następujące formy wsparcia  

w ramach prowadzonych działań: 

 płatne staże dla uczniów; 

 zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach, 

 dostęp  do   interaktywnych  materiałów  dydaktycznych  dla  uczniów  i  nauczycieli 

przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie  

e-learningowej; 

 kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli; 

 doposażenie  46  szkół  w  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne  do  pracowni  kształcenia  

zawodowego  zgodnie  ze  standardem  określonym przez MEN w katalogu 

wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za  

pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl; 

 doposażenie  4  placówek  kształcenia  zawodowego,  realizujących  zadania  zbieżne 

z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego; 

 dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami  

oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert 

pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych; 

 patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie. 

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące 

w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć 

Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa 
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systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji 

pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces 

doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert 

staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy 

wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. 

W projekcie udział wzięło 40 uczniów. 

2) projekcie pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”,  który Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu zrealizował w latach 2016-2021 przy współudziale m.in. UAM, 

Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wsparcie 

kierowane jest przede wszystkim do szkół i placówek oświaty osiągających  najniższe 

wyniki edukacyjne w regionie. Zaplanowano np. dalszą informatyzację kilkuset 

wielkopolskich szkół, pracowni i laboratoriów, a także doprowadzenie tam sieci 

szerokopasmowego internetu. Nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia (z nowych 

metod nauczania), by potrafili rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje cyfrowe.  

W projekcie udział wzięło 30 uczniów. 

3) projekcie MON pn. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W każdej edycji nauka  

w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie  

i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). 

Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego 

obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych 

realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa 

(EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych  

i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów 

wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe 

Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy 

wojskowi. Korzyści dla uczniów. 

Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, 

kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu 

nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów 

jak również szkoły. 

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na: 

 odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem  

przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; 

 preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów  

służby wojskowej; 

 przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty 

rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych; 

 stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend 

uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości 

podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata. 

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dwa lata temu wprowadziło i nadal kontynuuje 

system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu 

umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla 

organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację 

programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie 

zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania 

EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową). 

W projekcie w roku szkolnym 2020/21 wzięło udział 11 uczniów, a rok szkolny 2021/22 

uczestniczy 20 uczniów. 

4) projekt Erazmus+  pn. „Więcej Europy, więcej jakości" jest realizowany od 2 listopada 2020 

roku do 1 lipca 2022 roku. Uczestnikami projektu są uczniowie klas drugich  

i trzecich technikum uczących się w zawodach technik spedytor, technik informatyk, technik 
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fotografii i multimediów, technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla każdego ucznia 

zaplanowano 60-godzinny staż zawodowy na południu Hiszpanii w miejscowości Sewilla. 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia udziału pracodawców w procesie 

kształcenia, metodą na zatrzymanie tendencji spadku wyników egzaminów zawodowych, 

inspiracją do podwyższenia poziomu motywacji i działania naszych uczniów, zapewnienia 

atrakcyjnych merytorycznie i organizacyjnie form kształcenia branżowego oraz rozwoju 

kompetencji kluczowych. W projekcie udział wzięło 48 uczniów. 
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V. Nieodpłatna pomoc prawna. 

 

W 2021 roku w Powiecie Kościańskim udzielano nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie w trzech punktach - jeden powierzony radcom prawnym  

z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokatom z Okręgowej Rady 

Adwokackiej w Poznaniu, dwa kolejne wyłonionemu z konkursu Stowarzyszeniu Inicjatyw 

Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Punkty usytuowano w pięciu lokalizacjach: 

1) w Urzędzie Gminy w Czempiniu (od września w Centrum Aktywizacji Społecznej 

TLENOWNIA w Czempiniu): 

 poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00; 

 czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00; 

2) w SP ZOZ w Śmiglu: 

 środa od godz. 10.00 do godz. 14.00; 

 piątek od godz. 15.00 do godz. 19.00; 

3) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu: 

 poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00; 

 wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00; 

4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 

 poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 12.00; 

 od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 11.00 oraz od godz. 11.30 do godz. 15.30. 

W związku z pandemią COVID-19 przez zdecydowaną większą część półrocza 2021 roku 

nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane były na odległość 

(teleporady). 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku udzielono 755 porad osobom uprawnionym, w tym  

w punktach usytuowanych w: 

 Kościanie – 417;  

 Czempiniu – 135; 

 Śmiglu – 128; 

 Krzywiniu - 75. 

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej udokumentowany został w karcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez podanie informacji dotyczącej m.in. czasu trwania i formy 

oraz dziedziny prawa, której pomoc ta dotyczyła. 

Jak wynika z kart nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc prawna udzielona przez adwokatów oraz 

radców prawnych obejmowała: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach 

1) i 2), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

W ramach edukacji prawnej, która jest jednym z zadań organizacji pozarządowych wyłanianych 

w drodze konkursu Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zorganizowało 16 godzin lekcyjnych 

wykładów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie oraz dwa wykłady  

na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.  

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest  

w całości z budżetu państwa z udzielonej Powiatowi dotacji celowej w wysokości  

16 500,00 zł miesięcznie. 
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VI. Inwestycje i wydatki inwestycyjne. 

 

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2021 kwotę  

19 541 074,06 zł. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki 

inwestycyjne w kwocie 336 441,33 zł. 

Środki na wydatki majątkowe w 2021 roku przeznaczono na :  

1. zadania drogowe - 12 892 592,28 zł:  

 przebudowa drogi 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo - Etap I  

- 1 925 792,65 zł; 

 przebudowa drogi 3941P Kokorzyn - Szczodrowo wraz z budową oświetlenia  

w m. Szczodrowo -  5 305 700,65 zł; 

 przebudowa drogi 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą 3911P  

do miejscowości Srocko Wielkie – 1 513 703,56 zł; 

 budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie gminy Czempiń 

wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - 250 539,00 zł; 

 powierzchniowe utrwalenia dróg - 305 607,37 zł; 

 budowa i modernizacja chodników - 198 137,88 zł; 

 modernizacja masą bitumiczną 544 383,73 zł; 

 odwodnienia - 24 705,78 zł; 

 mapy geodezyjne, projekty i podziały - 288 229,43 zł; 

 wykupy i odszkodowania - 164 200,34 zł; 

 montaż barier ochronnych - 19 618,50 zł; 

 pozostałe inwestycje drogowe - 126 973,39 zł; 

 pomoc finansowa   dla   Gminy   Miejskiej   Kościan   na   dofinansowanie  przebudowy 

ul. Wrocławskiej w ramach zadania „Rewitalizacja rynku, ul. Wrocławskiej oraz 

Ratusza” - 2 125 000,00 zł; 

 pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego  na wykonanie 

koncepcji budowy obwodnicy m. Kościana - 100 000,00 zł. 

2. oświatę - 241 350,84 zł: 

 modernizacja pomieszczeń, które Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała  

na potrzeby prowadzenia gabinetów do diagnozy autyzmu u dzieci - 103 319,26 zł; 
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 zmiana   funkcjonalności   pomieszczeń   w   Zespole   Szkół   Specjalnych w Kościanie 

(pokój nauczycielski, sale lekcyjne) - 63 173,08 zł; 
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 zakup serwera komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie  

- 35 913,50 zł; 

 dokumentacja projektowa dotycząca budowy Centrum Kształcenia Praktycznego 

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie - 31 565,00 zł; 

 wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej wymiany dachu nad 

salą sportową i częścią budynku Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Kościanie - 7 380,00 zł. 

3. dotacje związane z ochroną zdrowia - 1 242 586,47 zł: 

 dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie  

- 1 205 909,22 zł; środki przeznaczone zostały na zakup ambulansu (350 000,00 zł), 

doposażenie Centralnej Sterylizatorni (571 000,00 zł). Szpital zakupił również 3 aparaty 

USG (214 909,22 zł) oraz zmodernizował pomieszczenia na potrzeby punktu szczepień 

powszechnych za kwotę 70 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł z funduszu przeciwdziałania  

Covid-19) ; 
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 dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Wielkopolskie  

pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 1 641,85 zł; 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kościan na budowę i przebudowę budynku 

Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie – 35 000,00 zł; 

 przygotowanie map niezbędnych do przygotowania koncepcji budowy Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Kościanie - 35,40 zł. 

4. Starostwo Powiatowe w Kościanie - 586 563,56 zł: 

 I etap przebudowy elewacji budynku Starostwa - 576 846,56 zł; 
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 wykonanie   projektu   zagospodarowania   terenu   przed   budynkiem   Starostwa  

- 9 717,00 zł. 

5. pomoc społeczna - 1 7 0  961,45 zł: 

 wykonanie dokumentacji projektowej „Centrum wspierania osób starszych metodą 

Montessori — poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców 

DPS Jarogniewice” - 57 810,00 zł; 

 wykonanie instalacji wideodomofonowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach  

- 12 177,00 zł; 

 zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek rozłożony na dwa 

lata) - 96 980,50 zł; 

 wykonanie instalacji teletechnicznej i światłowodowej w Domu Pomocy Społecznej  

w  Mościszkach I etap - 3 993,95 zł. 

6. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  1 295 000,00 zł: 

 zakup samochodu do transportu 9 osób dla KP PSP w Kościanie - 125 000,00 zł; 

 modernizacja budynku KP PSP w Kościanie -  1 000 000,00 zł; 

 dofinansowanie  zakupu  ciężkiego  samochodu  gaśniczego  dla  KP  PSP w Kościanie 

- 150 000,00 zł; 

 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czacz -  20 000,00 zł. 

7. pozostałe - 3 112 019,46 zł: 

 zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji. Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami - 16 200,00 zł; 

 zakup nieruchomości na której Powiat prowadzi Dom Pomocy Społecznej  

w Jarogniewicach - 3 006 982,96 zł; 

 zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) dla Wydziału Geodezji. Kartografii, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami - 14 856,00 zł; 

 zakup samochodu dla Inspektora Nadzoru Budowlanego - 73 980,50 zł. 
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VII. Pomoce finansowe oraz dotacje dla Powiatu Kościańskiego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

W 2021 roku Powiat Kościański pozyskał od innych jednostek samorządu terytorialnego środki 

na: 

1. zadania drogowe – 1 889 000,00 zł” 

 Gmina Kościan przekazała środki na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3941P na odcinku Kokorzyn - Szczodrowo wraz z budową oświetlenia  

w m. Szczodrowo” - 1 489 000,00 zł;  

 Gmina   Czempiń   przekazała   środki   na dofinansowanie    kosztów    realizacji    

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2491P na odcinku  

od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie” -    

400 000,00 zł. 
2. wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w Samodzielny Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie - 264 909,61 zł:   

 Gmina Kościan przekazała środki na dofinansowanie do zakupu ambulansu - 

100 000,00 zł oraz  na zakup aparatu USG - 99 909,61 zł; 

 Gmina Czempiń oraz Gmina Miejska Kościan  przekazały środki na zakup kolejnych 

aparatów USG - 56 000 zł, w tym Gmina Czempiń - 50 000,00 zł. 

3. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczych  

- 872 508,36 zł: 

1) od samorządów gminnych - 632 901,08 zł, w tym: 

 Miasto Lublin - 30 278,45 zł; 

 Miasto Konin - 8 692,00 zł; 

 Miasto Poznań - 113 590,64 zł; 

 Miasto Kościan - 169 368,77 zł; 

 Gmina Czempiń - 100 202,42 zł; 

 Gmina Kościan - 52 785,46 zł; 

 Gm0in0a Śmigiel - 129 212,61 zł; 

 Gmina Krzywiń - 28 770,73 zł; 

2) od samorządów powiatowych - 239 607,28 zł, w tym: 

 Powiat Krośnieński - 8 653,00 zł; 

 Powiat Poznański - 55 852,01 zł; 

 Powiat Śremski - 8 692,00 zł; 

 Powiat Nowosolski - 13 177,00 zł; 

 Powiat Górowski - 15 821,00 zł; 

 Powiat Gnieźnieński - 80 994,86 zł; 

 Powiat Leszczyński - 19 580,58 zł; 

 Powiat Kaliski - 3 946,58 zł; 

 Powiat Polkowicki - 7 917,00 zł; 

 Powiat Braniewski - 24 973,25 zł. 

4. dofinansowanie działalności WTZ - 67 508,00 zł (w tym kwota 2 411,00 zł z Czempinia 

dotyczy Miasta Poznania): 

1) od samorządów gminnych - 60 275,00 zł, w tym: 

 Gmina Kościan - 14 466,00 zł; 

 Gmina Śmigiel - 24 110,00 zł; 

 Miasto Kościan - 19 288,00 zł; 

 Gmina Czempiń - 2 411,00 zł. 

2) od Powiatu Wolsztyńskiego - 7 233,00 zł. 

5. dofinansowanie usuwania azbestu; pomoc finansową przekazała Gmina Czempiń  
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- 10 000,00 zł. 

6. dofinansowanie obsługi przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich organizowanych przez Powiat 

Poznański na linii Czempiń – Śrem; pomoc finansową przekazała Gmina Czempiń  

- 496,18 zł.  

7. dofinansowanie utrzymania hali widowiskowo-sportowej w Kościanie przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Kościanie; pomoc finansową przekazała Gmina Miejska Kościan - 

80 000,00 zł.  
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VIII. Imprezy oraz spotkania organizowane lub współorganizowane przez Powiat 

Kościański. 

 

Powiatowy Rajd Rowerowy  

18 września 2021 roku odbył się rajd trasami ziemi kościańskiej i leszczyńskiej. 

Do udziału w rajdzie zapisało się ponad 80 uczestników. Niestety deszcz odstraszył część z nich 

i trasę pokonało 40 rowerzystów. 

Z rowerzystami przy kościańskim basenie na starcie rajdu spotkał się Starosta Kościański 

Henryk Bartoszewski, który podziękował wszystkim za skorzystanie z zaproszenia do udziału  

w rowerówce. 

Trasa rajdu miała prowadzić przez Widziszewo, Starą Przysiekę Drugą, Gniewowo, Wonieść, 

Jezierzyce, Chełkowo, Karmin, Popowo Wonieskie, Sulejewo, Górkę Duchowną i Sierpowo  

do Starego Bojanowa. Rowerzyści mieli przejechać ponad 30 km. Z uwagi na niesprzyjające 

warunki pogodowe rowerzyści na starcie zdecydowali, że pojadą mimo deszczu, ale nieco 

zmodyfikują trasę. Ostatecznie rowerzyści pokonali drogę: Widziszewo, Stara Przysieka Druga, 

Wonieść, Karmin, Popowo Wonieskie, Sulejewo, Górka Duchowna, Sierpowo, Stare Bojanowo. 

Na mecie w sali wiejskiej w Starym Bojanowie na zmęczonych rowerzystów czekała zupa 

gulaszowa i placek. Każdy uczestnik rajdu otrzymał też odblaskową opaskę na rower oraz 

odblaskowe naklejki. Dodatkowo wśród rowerzystów wylosowane zostały nagrody 

niespodzianki – ubrania i akcesoria rowerowe. 
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Pamięci zmarłych na Covid-19 

18 października 2021 roku Samorządowcy Ziemi Kościańskiej minutą ciszy uczcili pamięć  

187 mieszkańców powiatu zmarłych na Covid-19. 

Podczas krótkiej uroczystości Powiat Kościański reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu 

Iwona Bereszyńska oraz radni powiatowi Mirosław Kaczmarek i Aleksander Sowa. Samorząd 

Miasta Kościana reprezentował wiceburmistrz Przemysław Korbik. 

W rocznicę śmierci pierwszej mieszkanki powiatu kościańskiego, która zmarła na koronawirusa 

przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kościanie odbyła się uroczystość, podczas której 

zapalono 187 zniczy. Po jednym dla każdej ofiary wirusa. 

W powiecie kościańskim od 18 października 2020 roku, kiedy to na Covid-19 zmarła jego 

pierwsza mieszkanka, odeszło 187 osób.  

Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska złożyła kondolencje rodzinom 

i bliskim wszystkich zmarłych. Ponadto przypomniała o wielkiej solidarności, która miała 

miejsce podczas walki z pandemią. Podziękowała również wszystkim pracownikom służby 

zdrowia, na których spoczywał największy ciężar walki  z wirusem. 
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Bieg 10 km na 100 lat 

7 listopada 2021 roku –  w terminie tradycyjnie zarezerwowanym na kościański półmaraton 

odbył się 10-kilmetrowy bieg im. dra Henryka Florkowskiego „10 km na 100 lat”. Jego 

zwycięzcą został Dawid Miaskowski z Leszna z czasem 34 minuty 9 sekund. Pierwszą kobietą 

na mecie była Martyna Zielińska z Leszna, która potrzebowała na pokonanie trasy 38 minut  

50 sekund. 

Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego nie odbył się w tym 

roku po raz drugi. Z uwagi na pandemię i wprowadzone w związku z nią ograniczenia i limity 

osób mogących brać udział w wydarzeniu, organizatorzy postanowili odwołać 21-kilometrowy 

bieg, który przyciągał co roku ponad tysiąc biegaczy i w jego miejsce zorganizować bieg  

na krótszym dystansie z zachowaniem odpowiednich limitów. 10-kilometrowy bieg, który 

zastąpił półmaraton nawet swoją nazwą nawiązywał do niego. Bieg im. dra  

Henryka Florkowskiego „10 km na 100 lat” miał na celu uczcić przypadającą w tym roku setną 

rocznicę urodzin patrona. 

Najlepszym zawodnikiem z powiatu kościańskiego okazał się Cezary Suchora z Kościana, który 

ukończył bieg z wynikiem 34 minuty 19 sekund. Pierwszą mieszkanką powiatu, która minęła 

linię mety była natomiast Barbara Jarosińska ze Śmigla. Na pokonanie trasy potrzebowała  

42 minuty 9 sekund. 

Bieg ukończyło 325 osób. Wszyscy biegacze otrzymali pakiety, w których znajdowały się: 

medal, odblaskowe szelki, woda, ciasto drożdżowe oraz banan. 

Organizatorami biegu byli: Powiat Kościański, Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, LKS 

SANA. 
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Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego  

27 grudnia 2021 roku obchodzono 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tym 

razem do świętujących Wielkopolan dołączyli wszyscy Polacy i wspólnie obchodzono pierwszy 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

W Kościanie uroczystości z okazji rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

tradycyjnie rozpoczęły się od złożenia przez samorządowców kwiatów pod pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich na placu Paderewskiego. W imieniu mieszkańców wiązanki 

kwiatów złożyli: Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Burmistrz Miasta Kościana  

Piotr Ruszkiewicz, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła, składającym towarzyszyli zastępcy  

i radni. 

Później gospodarze uroczystości - Henryk Bartoszewski - Starosta Kościański,  

Piotr Ruszkiewicz - Burmistrz Miasta Kościana, Andrzej Przybyła - Wójt Gminy Kościan  

i Wojciech Chałupka zastępujący Rafała Reczka - Dyrektora poznańskiego oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej wraz z zaproszonymi gośćmi i licznymi pocztami sztandarowymi wzięli 

udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kościańskiej farze przez ks. dziekana  

Pawła Skrzypczaka. 

Po mszy wszyscy zebrali się na starym cmentarzu parafialnym przy ul. Bączkowskiego  

w Kościanie, gdzie odbyły się główne uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Dnia 

Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego połączone z odsłonięciem pamiątkowych tablic  

z nazwiskami poległych w Bitwie Warszawskiej Wojny Polsko – Bolszewickiej mieszkańców 

Ziemi Kościańskiej, także Powstańców Wielkopolskich. 

Nazwiska mieszkańców ówczesnego powiatu kościańskiego poległych w wojnie polsko-

bolszewickiej w wyniku długich badań ustalił zespół regionalistów i historyków pod kierunkiem 

Jerzego Zielonki. 

 Zwycięstwo ma różne smaki. Bez względu na to, czy jest ono udziałem całego narodu, czy 

jednego człowieka to każde zwycięstwo uskrzydla, dodaje sił i podnosi na duchu. Budzi 

nadzieję na lepsze jutro – powiedział Starosta Henryk Bartoszewski, zwracając się do 

zebranych. - Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na związek kościańskiej ziemi i ossowskiej ziemi. 

Dziś mamy dwie okoliczności, po raz pierwszy świętujemy w takiej oprawie, święto 

państwowe, i po raz pierwszy będziemy honorować tych, którzy w wojnie polsko-bolszewickiej 

oddali życie, a pochodzili z ziemi kościańskiej. To właśnie wojska wielkopolskie, jako jedyne, 

były dobrze przygotowane i uzbrojone do walki  – mówił. - I choć nie znajdujemy odpowiedzi 

na pytanie, dlaczego Wielkopolska nie znalazła się w granicach II RP, to Wielkopolanie 

swoim zrywam wyrąbali sami tę wolność, którą dziś przywołujemy, czcimy i honorujemy – 

podkreślił starosta. 

Podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci. Poczet sztandarowy wystawił 3. Kresowy 

Dywizjon Przeciwlotniczy z Leszna, wchodzący w skład 4. Zielonogórskiego Pułku 

Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.  

W trakcie uroczystości Zbigniew Szukalski, krewny żołnierza Kajetana Fabiańczyka, który 

poległ w wojnie polsko – bolszewickiej, symboliczne złożył pod pomnikiem tubę z ziemią z pola 

bitwy z Ossowa pod Warszawą wraz z protokołem jej pobrania. Następnie Starosta Kościański 

Henryk Bartoszewski, Naczelnik  poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  

Wojciech Chałupka, Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz i Wójt Gminy Kościan, 

Andrzej Przybyła odsłonili tablice. 

Podczas uroczystości wręczone zostały także medale „Pro Patria”. Otrzymali je: Piotr Nawrot, 

Marlena Nawrot, Wojciech Nawrot, Adam Wasielewski, Jarosław Dzikowski, Piotr Ptaszyński, 

Dominik Nawrot oraz Maciej Kasprzak. Medale wręczył Minister Jan Dziedziczak oraz Starosta 

Henryk Bartoszewski. 

Na zakończenie kościańskich uroczystości, na Cmentarzu komunalnym Minister  

Jan Dziedziczak, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Burmistrz Miasta Kościana  

Piotr Ruszkiewicz i Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła odsłonili pamiątkową tablicę 

przedstawiającą plan informacyjny cmentarza z mogiłami Powstańców Wielkopolskich. 

Uchwalony



Strona 84 z 84 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Uchwalony


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Uzasadnienie



