Raport
o stanie
Powiatu Nowotomyskiego
za 2018 rok

Opracowanie:

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa oraz Krajowym Instytutem Jakości.
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów i samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W ramach przygotowania raportu zostały przeanalizowane
wszystkie programy, polityki i strategie obowiązujące w Powiecie.
Raport o stanie Powiatu Nowotomyskiego zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie zaznaczono inaczej.
Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej http://bip.powiatnowotomyski.pl oraz na stronie
http://www.powiatnowotomyski.pl
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Szanowni Państwo,
z dyskusją nad wykonaniem budżetu. Ustawa
obliguje do przeprowadzenia w czasie sesji
debaty nad raportem, w której oprócz radnych mogą wziąć udział również mieszkańcy.
Zdaję sobie sprawę, że poniższe opracowanie może spotkać się z krytyką i wieloma
uwagami, dlatego będę wdzięczny za każdy
głos, każdą uwagę czy sugestię, gdyż jest
to pierwsze tego typu opracowanie.
Państwa uwagi będą bardzo pomocne przy opracowywaniu raportu w latach
następnych.
Zachęcam wszystkich Państwa do wspólnej
debaty nad Raportem, zarówno nad jego zawartością merytoryczną jak i formą, w jakiej
został on Państwu przedstawiony.

jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Nowotomyskiego przekazuję Państwu
„Raport o stanie Powiatu Nowotomyskiego za
2018 rok”. W 2019 roku po raz pierwszy organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie powiatu rocznego raportu
o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady oraz budżetu obywatelskiego. Raport będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium, a więc łącznie

Starosta Nowotomyski
/-/Andrzej Wilkoński
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1. Powiat Nowotomyski.
1.1 Wstęp.
•

Powiat ma osobowość prawną, jest
jednostką zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
Szczegółowe zadania i funkcje powiatu reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511).
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
• edukacji publicznej;
• promocji i ochrony zdrowia;
• pomocy społecznej;
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• polityki prorodzinnej;
• wspierania osób niepełnosprawnych;
• transportu zbiorowego i dróg publicznych;
• kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami;
• kultury fizycznej i turystyki;
• geodezji, kartografii i katastru;
• gospodarki nieruchomościami;
• administracji architektoniczno-budowlanej;
• gospodarki wodnej;
• ochrony środowiska i przyrody;
• rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
• porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli;

•
•
•

•
•
•

•

ochrony przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
ludzi oraz środowiska;
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
ochrony praw konsumenta;
utrzymania powiatowych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
obronności;
promocji powiatu;
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365
oraz z 2019 r. poz. 37);
działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży. Ponadto ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
Powiat może także realizować zadania z zakresu administracji rządowej.

1.2 Organy Powiatu.
1.2.1

Rada Powiatu.
•

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja rady
trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

•
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stanowienie aktów prawa miejscowego,
w tym statutu powiatu;
wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

Raport o stanie powiatu | Powiat Nowotomyski
•

•

•
•

•

•

•

powoływanie i odwoływanie na wniosek
starosty skarbnika powiatu, będącego
głównym księgowym budżetu powiatu;
stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym
z działalności finansowej;
uchwalanie budżetu powiatu;
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu
z tego tytułu;
rozpatrywanie raportu o stanie powiatu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach
określonych ustawami;
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, o ile ustawy
szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać
tych czynności wyłącznie za zgodą
rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),

•

•

•

•

•
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d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek oraz kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz
maksymalnej wysokości pożyczek i
poręczeń udzielanych przez zarząd w
roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub
występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami
i z gminami, jeżeli związane jest
to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których
mowa w art. 5;
określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
podejmowanie uchwał w sprawach
współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego;
uchwalanie powiatowego programu
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
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•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

przyjmowanie programów rozwoju
w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
podejmowanie uchwał w sprawach
herbu powiatu i flagi powiatu;
podejmowanie uchwał w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Władysław Napierała,
Krzysztof Pacholak,
Edwin Pigla,
Witold Rąbalski,
Tomasz Szczechowicz,
Andrzej Wilkoński.

Dnia 21 października 2018 r. odbyły się
wybory samorządowe, w związku z powyższym od 23 listopada nastąpiła zmiana w składzie Rady Powiatu Nowotomyskiego:
• Renata Gruszka - Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego,
• Zbigniew Markowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,
• Tomasz Szczechowicz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,
• Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski,
• Marcin Brambor - Wicestarosta Nowotomyski,
• Konrad Drąg,
• Patryk Kąkolewski,
• Edwin Pigla,
• Dariusz Chłopek,
• Adam Frąckowiak,
• Maria Galas,
• Dorota Kaczmarek,
• Sylwester Kamyszek,
• Ireneusz Kozecki,
• Władysław Napierała,
• Krzysztof Pacholak,
• Jacek Pieprzyk,
• Adam Pilc,
• Paweł Wilkoszarski.

W kadencji 2014-2018 (do dnia 23 listopada 2018r.) w skład Rady Powiatu Nowotomyskiego wchodzili:
• Maria Galas - Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego,
• Leszek Leśny - Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowotomyskiego,
• Paweł Wilkoszarski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego,
• Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski,
• Tomasz Kuczyński - Wicestarosta Nowotomyski,
• Adam Pilc,
• Lech Sadowski,
• Przemysław Tramowski,
• Grzegorz Cecuła,
• Renata Gruszka,
• Genowefa Hreczyńska,
• Patryk Kąkolewski,
• Zbigniew Markowski,

1.2.2

Zarząd Powiatu.
Zarząd powiatu jest organem
wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako
jego przewodniczący, wicestarosta i
pozostali członkowie. Rada powiatu
wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5
osób. Zgodnie ze Statutem Powiatu
Nowotomyskiego - Zarząd Powiatu liczy 5 osób.

W kadencji 2014-2018 (do dnia 23 listopada 2018r.) w skład Zarządu Powiatu Nowotomyskiego wchodzili:
• Ireneusz Kozecki – Przewodniczący Zarządu,
• Tomasz Kuczyński,
• Adam Pilc,
• Lech Sadowski,
• Przemysław Tramowski.
9
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Od dnia 23 listopada 2018r. członkami
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego są:
• Andrzej Wilkoński - Przewodniczący Zarządu,
• Marcin Brambor,
• Konrad Drąg,
• Patryk Kąkolewski,
• Edwin Pigla.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd powiatu wykonuje uchwały
rady powiatu i zadania powiatu określone
przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu
należy w szczególności: przygotowywanie
projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał
rady, opracowywanie programów rozwoju
w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu
powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
Samorząd powiatowy realizuje swoje zadania poprzez powiatowe jednostki organizacyjne. Do jednostek organizacyjnych Powiatu

Nowotomyskiego w okresie objętym raportem należały: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe
Centrum Sportu oraz Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
W Powiecie Nowotomyskim w 2018 r.
funkcjonowało 7 jednostek oświatowych:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Tomyślu,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym
Tomyślu,
• Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Nowym Tomyślu,
• Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,
• Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Trzciance,
• Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu
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1.3 Starostwo Powiatowe.
Kierownikiem Starostwa Powiatowego
oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa oraz kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu jest starosta. W stosunku do pracowników Staroście przysługuje
prawo do decydowania o zakresie i rodzaju
obowiązków. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne, które uchwalane
są przez zarząd powiatu (chyba, że przepisy
odrębne stanowią inaczej).
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
w 2018 roku funkcjonowało na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu uchwalonego
Uchwałą nr 186/AO/2016 Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyślu.
Regulamin określa zasady działania Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza,
kompetencje i obowiązki kierowników wydziałów i stanowisk samodzielnych oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także inne postanowienia związane
z pracą Starostwa.
W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu 2018 r. funkcjonowały następujące wydziały oraz samodzielne stanowiska:
• Wydział Administracyjny i Zarządzania
Kryzysowego,
• Wydział Organizacyjny,
• Wydział Kultury, Promocji i Strategii,
• Wydział Finansów,
• Wydział Komunikacji,
• Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju,
• Wydział Budownictwa i Architektury,
• Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
• Wydział Edukacji i Sportu,

•
•
•
•
•
•
•
•
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Geodeta Powiatowy,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Pełnomocnik ds. SP ZOZ,
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych z
pionem ochrony,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
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1.4 Informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli.

Zarządzeniem nr OR.120.57.2017
Starosty Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia
2017r. w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na
2018r. zostały określone terminy oraz tematy
audytu wewnętrznego.
W związku z powyższym w 2018r. przeprowadzono audyt w następujących zakresach:
• Zawieranie umów najmu i ich realizacja
za lata 2016-2017 – jednostki audytowane: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu oraz Zespół
Szkół nr 1 w Zbąszyniu;
• Realizacja dotacji dla organizacji pożytku
publicznego w 2016 i 2017r. – jednostka
audytowana: Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu;
• Realizacja nauczania indywidualnego racjonalność, oszczędność, prawidłowość wydatkowania środków – jednostki
audytowane: Zespół Szkół nr 2 w Nowym
Tomyślu, Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
• Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych – jednostka audytowana Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyślu.
Ponadto w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w 2018r. przeprowadzone zostały kontrole zewnętrzne:
• Kontrola Wojewody Wielkopolskiego
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Okres
kontrolowany: od 2004r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
• Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy,
dotycząca prawnej ochrony pracy. Okres
objęty kontrolą-2017 rok.
• Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Okres objęty kontrolą
01.01.2017-31.12.2017 r.
• Kontrola Wojewody Wielkopolskiego,
dotycząca organizacji przyjmowania

•
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i rozpatrywania skarg i wniosków
za okres od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
Kontrola Wojewody Wielkopolskiego,
dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za okres
od 01.01.2017 r. do dnia kontroli.
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1.5 Skargi, wnioski, petycje.
W roku objętym raportem do Starostwa Powiatowego wpłynęło 7 skarg i 2 wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym 5 skarg i 1 wniosek
rozpatrzono we własnym zakresie, natomiast
2 skargi i 1 wniosek przekazano do rozpatrzenia wg właściwości.

Ponadto w 2018 r. złożono 4 petycje.
Wszystkie skargi, wnioski i petycje zostały rozpatrzone przez organy właściwe w
ustawowych terminach.

1.6 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
Do Starostwa Powiatowego wpłynęło
81 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku 78 wniosków informacja została wnioskodawcy udostępniona. W
przypadku 3 wniosków została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W jednym przypadku wnioskodawca złożył
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nieudzielenia informacji
publicznej.

1.7 Strategia, polityki, programy.
W Powiecie w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
• Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na lata
2018-2028 (Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XXXIX/298/2018 z dnia
28 lutego 2018r.);
• Roczny program współpracy Powiatu
Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
rok 2018. (Uchwała nr XXXV/252/2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia
26.10.2017r.)
• Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2018-2020

•

•

•

•
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(Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XXX/256/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.);
Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2016-2026 (Uchwała
nr XVII/119/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z 27 kwietnia 2016r.;
Powiatowy Program Działania na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Nowotomyskim na lata 2016-2026
(Uchwała nr XV/106/2016 Rady Powiatu
Nowotomyskiego z dnia 24 lutego
2016r.);
3-letni program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2018 (Uchwała
nr
VI/41/2015 z dnia 26 marca 2015r.) Rady
Powiatu Nowotomyskiego;
Program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla Powiatu Nowotomyskiego
(Uchwała
nr
XXVII/201/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2009r.).
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1.8 Zamówienia publiczne.
•

usługi społeczne – 1 postępowanie.
8 postępowań unieważniono (w 3 postępowaniach - nie złożono żadnej oferty; w 5
postępowaniach - cena najkorzystniejszej
oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia). 1 postępowanie tj. „Zamówienie dotyczące udzielenia i obsługi dwóch kredytów długoterminowych dla Powiatu Nowotomyskiego” zostało przeprowadzone w procedurze unijnej, gdzie ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest Dzienniku Unii Europejskiej.
Zaznaczyć należy, iż do przeprowadzonych postępowań w trybie zamówień publicznych w 2018r. nie zostało wniesione żadne
odwołanie.
W 2018 roku Powiat Nowotomyski zrealizował zamówienia, do których nie stosuje
się procedur określonych przepisami ustawy
(art. 4 pkt 8) na łączną kwotę: 5 467 497,33 zł.

W 2018 roku kwoty udzielonych zamówień publicznych, z podziałem na poszczególne tryby przeprowadzonych postępowań,
kształtowały się następująco:
1. przetarg nieograniczony: 12 528 277,27 zł
brutto, w tym:
1) roboty budowlane – 9 257 334,07 zł
brutto,
2) dostawy – 801 934,61 zł brutto,
3) usługi – 2 469 008,59 zł brutto;
2. zamówienie z wolnej ręki: 818 126,64 zł
brutto, w tym:
1) roboty budowlane – 613 008,3 zł
brutto,
2) usługi – 205 118,51 zł brutto;
3. usługi społeczne: 259 326,10 zł brutto.
W roku objętym raportem przeprowadzono ogółem 28 postępowań:
• przetarg nieograniczony – 23 postępowania;
• z wolnej ręki – 4 postępowania;

14
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2. Finanse
2.1 Finanse powiatu.
Budżet Powiatu Nowotomyskiego został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/260/2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego z 14 grudnia
2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018.
Budżet Powiatu Nowotomyskiego w 2018
roku realizowało 13 jednostek budżetowych.
Uchwała budżetowa przewiduje
na dzień 1 stycznia 2018 roku realizację dochodów budżetu Powiatu w wysokości
60 922 452,17 zł oraz wydatków budżetu Powiatu w wysokości 69 318 812,61 zł.
Uchwalone prognozowane dochody
budżetu Powiatu na 1 stycznia 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę 6 829 978,00 zł. Plan
dochodów po wprowadzonych zmianach
uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowi
kwotę 67 752 430,17 zł. Wykonanie dochodów wynosi 66 403 143,89 zł i stanowi

98,01% planu. Plan wydatków budżetowych
na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił
83 041 769,22 zł wykonanie 71 261 248,73 zł
co stanowi 85,81 %. W wyniku zmian planowane wydatki budżetu Powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 13 722 956,61
zł. Deficyt wynosił 4 858 104,84 zł.
Na 1 stycznia 2018 roku zobowiązania
z tytułu kredytów wynosiły 15 181 430,28 zł.
W I połowie 2018 roku ogłoszono przetargi
nieograniczone na udzielenie Powiatowi Nowotomyskiemu długoterminowych kredytów
bankowych. Postępowania zostały rozstrzygnięte i w dniu 23 maja 2018 roku podpisano
umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
na ogólną kwotę 12 000 000,00 zł. Zobowiązania budżetu powiatu na 31 grudnia 2018
roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły 23 577 790,72 zł.

2.2 Projekty realizowane ze środków zewnętrznych.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki po-

chodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia 2018
roku wynosiły 3 506 254,97 zł. W ciągu 2018
roku zostały zmniejszone o kwotę 306 315,62
zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia
2018 roku wynosi 2 434 566,85 zł.

Programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz ich zmiany.
Plan wydat- Plan po zmia- Wykonanie planu
ków bieżących
nach na
wydatków na
na 1.01.2018r. 31.12.2018r.
31.12.2018r.

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług" - Zwiększenie dostępności,
15

1 798 307,00

1 046 025,10

1 012 078,04
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z tego
2.
z tego
3.

z tego
4.

z tego
5.

z tego

stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych
środki z budżetu UE
1 528 560,95
udział własny Powiatu
269 746,05
jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe
Odnowienie szlaków rowerowych
0,00
środki z budżetu UE
0,00
udział własny Powiatu
0,00
jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Cel : Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług
193 318,67
elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania
środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu
z usług elektronicznych
środki z budżetu UE
0,00
udział własny Powiatu
193 318,67
jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe
Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną
podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wy956 086,08
chowawcze, umiejętności opieki nad osobą
zależną oraz nabycie umiejętności udzielenia
pomocy w sytuacji kryzysowej
środki z budżetu UE
817 738,72
udział własny Powiatu
138 347,36
jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Rozwój i integracja systemów informatycz558 543,22
nych wspieranych komunikacją elektroniczną
środki z budżetu UE
460 591,22
udział własny Powiatu
97 952,00
jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe

Na promocję Powiatu w 2018 roku
wydano 383.152,14 zł. W ramach tych środków zakupiono różnego rodzaju materiały
promocyjne, nagrody w konkursach, zorganizowano wiele imprez promocyjnych, wydano

889 121,34
156 903,76

860 266,34
151 811,70

51 536,00
32 536,00
19 000,00

51 536,00
32 536,00
19 000,00

27 136,16

21 341,39

0,00
27 136,16

0,00
21 341,39

1 471 698,87

789 741,57

1 195 704,67
275 994,20

588 216,56
201 525,01

603 543,22

559 869,85

460 591,22
142 952,00

452 208,37
107 661,48

również kilka publikacji prasowych (wydanie
publikacji pt. „Poradnik dla seniorów” 289,00 zł, „Powiat nowotomyski na olimpijskim szlaku w latach 1912-2016”, aut. T. Si16
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wiński - 10 000,00 zł, wydanie książki Z. Kościańskiego pt. „W drodze do Niepodległości”
(z przedrukami z PPN) - 20 000 zł, druk i skład
gazety samorządowej „Przegląd Powiatu Nowotomyskiego” (9 numerów) - 41 935,50 zł.
Pod patronatem lub współorganizowanych przez Powiat Nowotomyski odbyło się
ponad 25 imprez na kwotę 137 808,00 zł.
Do najważniejszych imprez należały:
• Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej,
25.04.2018 r. ZS nr 1 w Zbąszyniu. Wydarzenie zorganizowane pod patronatem Starosty. Wsparcie finansowe:
700,00 zł;
• Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego
w Biegach Ulicznych (19.05.2018 r. godz.
13.00 - VIII Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice; 05.08.2018 godz. 13.00 - XXVII
Bieg Opalińskich Opalenica; 08.09.2018
godz. 16:00 - VIII Chyża Dziesiątka Nowy
Tomyśl; 23.09.2018 godz. 12.00 - XXXI
Bieg Zbąskich - XI Półmaraton Zbąszyń;
29.09.2018 godz. 12.00 - VIII Lwówecka
Dziesiątka - XXXIX Bieg Powstańczy Lwówek; 10.11.2018 godz. 12.00 - II Bieg
Niepodległości w Wąsowie (piknik rodzinny na zakończenie VI Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego) - budżet Powiatowego Centrum Sportu. Powiat Nowotomyski był współorganizatorem wydarzenia;

Fot. Międzynarodowa konferencja z cyklu „Arbitraż i
mediacja w teorii i w praktyce”.

•

•

I Mistrzostwa Polski w Wyplataniu
im. Jana Bartosiewicza – 31.08.2018 r.
Wydarzenie zorganizowane pod patronatem Starosty. Wsparcie finansowe:
7 000,00 zł;
Indywidualny Puchar Polski w Podnoszeniu Ciężarów Kobiet - 15.09.2018 r. Powiat Nowotomyski był współorganizatorem wydarzenia. Wsparcie finansowane
dla „LKS Budowlani – Całus”: 20 000,00
zł;

Fot. Indywidualny Puchar w Podnoszeniu Ciężarów Kobiet.

•

Szlachetna Paczka w Powiecie Nowotomyskim. Wydarzenie zorganizowane
pod patronatem Starosty. Wsparcie finansowe dla stowarzyszenia „Wiosna”:
1 000,00 zł,

•

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych
11-14.10.2018 r. w Nowym Tomyślu. Po-

Fot. Grant Prix Powiatu Nowotomyskiego w biegach
ulicznych.

•

Międzynarodowa Konferencja z cyklu
„Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”,
Nowy Tomyśl, 08.06.2019. Wsparcie finansowe: 5 000,00 zł;
17
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wiat Nowotomyski był współorganizatorem wydarzenia. Wsparcie finansowe:
5 000,00 zł;

Fot. Ogólnopolskie spotkanie Kolekcjonerów Znaczków
Turystycznych.
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3. Edukacja
3.1 Edukacja.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym (art. 4 ust 1 pkt 1), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie
edukacji publicznej. Przepisy art. 5a ust.
4 ustawy o systemie oświaty w związku z art.
264 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, zobowiązują organ wykonawczy
w terminie do dnia 31 października do przedstawienia Radzie Powiatu informacji o stanie
realizacji zadań oświatowy za miniony rok
szkolny. Dane ujęte w poniższym opracowaniu ilustrują stan realizacji zadań oświatowych na podstawie informacji za rok szkolny
2017/2018.
W zakresie organizacji szkół i placówek oświatowych plany oraz ich realizacja odbywają się w ramach roku szkolnego, który
trwał od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia
2018 r. Stąd opracowania statystyczne ujęte
w raporcie dotyczą takiego okresu bazowego,
nie zaś roku kalendarzowego. Natomiast
plany budżetu opracowywane są i realizowane w ciągu roku kalendarzowego i tak zostały przedstawione w statystyce.
Powiat Nowotomyski w 2018 roku był
organem prowadzącym 5 zespołów szkół oraz
2 placówek oświatowych, tj. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu. W roku szkolnym
2017/2018 sieć placówek edukacyjnych nie
uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego.

Typy szkół i kierunki kształcenia w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski – rok
szkolny 2017/2018:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu:
• liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
Zespół Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu:
• technikum dla młodzieży w zawodach:
mechanik, ekonomista, informatyk;
• liceum ogólnokształcące dla młodzieży;
• branżowa szkoła I stopnia w zawodzie
ślusarz.
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
im. K. Hołogi w Nowym Tomyślu:
• branżowa szkoła I stopnia – wielozawodowa;
• technikum dla młodzieży w zawodach:
mechatronik, logistyk, organizacja reklamy;
• liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu:
• liceum ogólnokształcące dla młodzieży;
• technikum dla młodzieży w zawodzie:
ekonomista;
• branżowa szkoła I stopnia – wielozawodowa.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. D. Chłapowskiego
w Trzciance:
• technikum dla młodzieży w zawodach:
rolnik, żywienie i usługi gastronomiczne,
architektura krajobrazu, weterynaria;
• kwalifikacyjne kursy zawodowe.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. K. Hołogi w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. D. Chłapowskiego w Trzciance

Na terenie powiatu funkcjonuje 5 organizacji zakładowych związków zawodowych działających w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym, zrzeszonych
w ogólnopolskich organizacjach związków zawodowych.
Dane finansowe z zakresu edukacji w
Powiecie Nowotomyskim.
W 2018 roku otrzymana subwencja
oświatowa stanowiła 22 076 814,00 zł. Dochody powiatu w związku z realizacją zadań

oświatowych wyniosły w tym okresie 3 113
811,29 zł. Dopłata z dochodów własnych powiatu wyniosła z kolei- 2 712 386,53 zł.
Wydatki na oświatę to znacząca część
budżetu niemal każdej jednostki samorządu
terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów własnych powiatu. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba
uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.

Wartość

Dochody powiatu w zwiazku z realizacją zadań oświatowych

Otrzymana subwencja oświatowa

3 113 811,29 zł

22 076 814,00 zł

Dopłata z dochodów własnych powiatu

2 712 386,53 zł
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3.2 Uczniowie i słuchacze placówek oświatowych.
W roku szkolnym 2017/2018 do szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski,
uczęszczało 2 057 uczniów i 126 słuchaczy.
Natomiast w roku szkolnym 2018/2019
do szkół i placówek oświatowych uczęszcza
2 069 uczniów i 108 słuchaczy.

W ramach rekrutacji 2017/2018
do szkół dla młodzieży prowadzonych przez
Powiat Nowotomyski zostało przyjętych 635
uczniów do 25 oddziałów klas pierwszych.
Z kolei w roku szkolnym 2018/2019 do szkół
dla młodzieży zostało przyjętych 659 uczniów
do 26 oddziałów klas pierwszych.

3.3 Wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów z przygotowania zawodowego w szkołach.
Do egzaminów maturalnych za rok
szkolny 2017/2018 przystąpiło 368 uczniów
liceum oraz technikum z 404 absolwentów
w/w placówek (91,1% uczniów przystępujących do matury). Egzamin maturalny składał
się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Z 368 uczniów przystępujących do egzaminu
maturalnego, 311 osób zdało egzamin,
w związku z czym zdawalność egzaminu maturalnego była na poziomie 84,5 %.

Wyniki egzaminu maturalnego - Liceum Ogólnokształcące
Liczba
% uczniów
Nazwa plaLiczba abuczniów przy- przystępującówki
solwentów
stępujących
cych do mado matury
tury

Liczba
uczniów, którzy zdali maturę

% uczniów,
którzy zdali
maturę

ZSOiP NT

71

70

98,6%

63

90%

ZS Nr 2 NT

53

53

100%

53

100%

ZS Nr 1 Zb

81

81

100%

72

88,9%

RAZEM

205

204

99,5%

188

92,2%

% uczniów
przystępujących do matury

Liczba
uczniów, którzy zdali maturę

% uczniów,
którzy zdali
maturę

Wyniki egzaminu maturalnego – Technikum
Liczba
Nazwa plaLiczba abuczniów przycówki
solwentów
stępujących
do matury
ZS Nr 2 NT

63

63

100%

61

96,8%

ZSZiL NT

54

46

85,2%

24

52,2%

ZS Nr 1 Zb

19

18

94,7%

8

44,4%

ZSRCKU

63

37

58,7%

30

81,1%

RAZEM

199

164

82,4%

123

75%
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3.4 Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
Na terenie powiatu funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która
udziela wsparcia dzieciom oraz młodzieży
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z doradztwem zawodowym. Ponadto poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie związanym z wychowywaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży,
a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W roku szkolnym 2017/2018 zostały
przeprowadzone 1 383 diagnozy, w tym: 648
diagnoz psychologicznych, 561 diagnoz pedagogicznych, 128 diagnoz logopedycznych
oraz 46 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania
kształcenia i kariery zawodowej.
Liczba dzieci i młodzieży objętych
bezpośrednią formą pomocy w roku 2018 wyniosła ogółem 1269 osób, w tym: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 20 osób, terapia
logopedyczna – 73 osoby, terapia psychologiczna w tym psychoterapia – 149 osób, terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej, terapia Eeg-Biofeedback, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23 osoby, zajęcia
grupowe, aktywizujące wybór kierunku i zawodu – 651 osób, interwencja kryzysowa –
9 osób, inne formy pomocy indywidualnej –
67 osób, inne formy pomocy grupowej
w szczególności zajęcia dla dzieci i młodzieży
prowadzone na terenie poradni – 10 osób, zajęcia grupowe prowadzone w szkołach oraz

placówkach – 166 osób, indywidualne porady
zawodowe – 21 osób, porady inne – 80 osób.
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018
zrealizowano następujące formy pomocy dla
nauczycieli, rodziców i wychowanków:
• terapia rodzin - 13;
• prelekcje i wykłady, w szczególności
na tematy: „Jak mówić żeby dzieci nas
słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły?”, „Po drugiej stronie lustra”,
”Adaptacja dziecka w przedszkolu”.
„Agresja w wieku przedszkolnym”, „Cyberprzestrzeń”, „Uzależnienia”, „Rodzic
jako pierwszy profesjonalny doradca zawodowy swojego dziecka”, „Gotowość
szkolna”, „Rola rodzica w wychowaniu i
wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka?”, „Jak wychować szczęśliwe dziecko?” - 91;
• inne formy pracy, w szczególności konsultacje, instruktaże, porady - 959.
Zostało wydanych 136 orzeczeń i 17
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 81;
• opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju - 17;
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego
rocznego przygotowania przedszkolnego - 1;
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania - 54.

3.5 Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu.
W Ośrodku w roku szkolnym
2017/2018 kształci się 66 osób, w tym 60 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz 6 uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Placówkę ukończyło 6 absolwentów. W skład SOSW wcho-

dziły: Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałem Gimnazjum Specjalnego, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze. Ośrodek dysponuje Internatem, w którym mieszkało
26 wychowanków.
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W ramach działalności ośrodka prowadzone były obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej,
tj.: korygowanie wad mowy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjne
wad postawy (min. hydroterapia), arteterapia, muzykoterapia. Kontynuowano wyjazdy
na basen i do Centrum Stomatologicznego
w Poznaniu, gdzie wychowankowie za darmo
mają leczone zęby. Placówka współpracowała
ze szkołami specjalnymi z Niemiec (Auerbach
oraz Bad Belzig).
Ośrodek przeprowadził cykl konkursów plastycznych o tematyce przyrodniczej.

Jeden z uczniów SOSW zdobył 1 miejsce w powiecie w konkursie „Bądźmy zdrowi – wiemy,
więc działamy”, organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Nowym Tomyślu. Praca ta reprezentowała
powiat na szczeblu wojewódzkim.
Odbyły się coroczne imprezy współfinansowane przez Powiat Nowotomyski oraz
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Przyjaciół „Radość życia” w Zbąszyniu, takie
jak Regionalny Konkurs Plastyczny „Pisanki,
kraszanki, jajka malowane”, Wojewódzki
Przegląd Zespołów Artystycznych Placówek
Kształcenia Specjalnego, Festiwal Piosenki
i Tańca.

3.6 Osiągnięcia uczniów.
Uczniowie szkół prowadzonych przez
Powiat Nowotomyski biorą udział w wielu
konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zarówno o zasięgu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Reprezentują również szkoły

i powiat podczas różnej rangi zawodów sportowych, osiągając znakomite wyniki na etapie
wojewódzkim, a nawet krajowym.
W poniższym zestawieniu ujęto najważniejsze osiągnięcia szkół z roku szkolnego
2017/2018.

Sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Szkoła

ZS Nr 2
Nowy
Tomyśl

ZSZiL
Nowy Tomyśl

Etap

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

ogólnopolski

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
„Alchemik”

Dyplom Złoty - 1,
Dyplom Srebrny - 4,
Dyplom Miedziany 10

ogólnopolski
ogólnopolski

"Hejter, hacker, e-obywatel"
„Szkoła wolna od używek”

3 finalistów
III miejsce

ogólnopolski

Ogólnopolski Program Edukacyjny
,,Twoje Dane – Twoja Sprawa”

wyróżnienie

ogólnopolski
ZSRCKU
Trzcianka

ogólnopolski
ogólnopolski
ogólnopolski

ZS Nr 1

ogólnopolski

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - produkcja roślinna
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - produkcja zwierzęca
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - weterynaria
Ogólnopolski Konkurs Historyczny IPN
„Policjanci w służbie historii”
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9 miejsce
2 miejsce
i 8 miejsce
2 miejsce
7 miejsce
Wyróżnienie
- 3 uczniów
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Zbąszyń
ogólnopolski

VI Ogólnopolski Konkurs Historyczno –
Literacki „Polskie więźniarki w Ravensbrück”.

II miejsce - 1 uczeń

Sukcesy uczniów w zawodach sportowych (wojewódzkie i ogólnopolskie)
Szkoła

Etap

Nazwa konkursu
Finał Mistrzostw Wielkopolski
w Sztafetowych Biegach
Przełajowych Dziewcząt
Finał Mistrzostw Wielkopolski
w Drużynowych Biegach
Przełajowycyh Dziewcząt
Finał Mistrzostw Wielkopolski
w Biegach Przełajowych Chłopców
Mistrzostwa Polski w Unihokeju
Mistrzostwa Wielkopolski
w Szachach

wojewódzki
ZSZiL
Nowy
Tomyśl

wojewódzki
wojewódzki

ZS Nr 1
Zbąszyń

ogólnopolskie
wojewódzkie

ZSRCKU
Trzcianka

Osiągnięcia

wojewódzki

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej LZS w
piłce ręcznej

wojewódzki

LZS – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

wojewódzki

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej LZS w
piłce siatkowej

XIX miejsce

XII miejsce
XXXI – miejsce
2 miejsce
6 miejsce
II miejsce dziewcząt, II miejsce
chłopców
II miejsce chłopcy
IV miejsce dziewcząt, II miejsce
chłopców

3.7 Nauczyciele
•

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w roku
szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 261
nauczycieli, w tym:

Nauczyciele – osoby i etaty
dyplomowani
Nazwa
Zespołu
ZSOiP Nowy
Tomyśl
ZS Nr 2
Nowy Tomyśl
ZSZiL Nowy
Tomyśl
ZS Nr 1 Zbąszyń
ZSRCKU
Trzcianka

•

mianowani

zatrudnionych w pewnym wymiarze:
191 osób;
zatrudnionych w niepełnym wymiarze:
70 osób.

kontraktowi

stażyści

Razem

Osoby

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

Etaty

Osoby

Etaty

30

21,02

3

1,31

1

0,72

2

0,67

36

23,72

27

25,72

16

14,93

9

6,87

4

2,36

56

49,88

22

19,77

10

8,83

9

7,93

1

0,35

42

36,88

20

17,36

9

8

6

4,74

3

0,31

38

30,41

21

19,79

11

9,82

4

3,59

2

1,4

38

34,6
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w tym Internat ZSRCKU
PPP Nowy
Tomyśl
SOSW Zbąszyń
w tym Internat SOSW
OGÓŁEM

5

2,87

4

3,34

0

0

0

0

9

6,21

8

8

4

4

2

2

0

0

14

14

20

18,83

13

13

3

3

1

1

37

35,83

3

3

6

6

1

1

0

0

10

10

148

130,49

66

59,89

34

28,85

13

6,09

261

225,32

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski zatrudnionych jest 71 pracowników administracji i obsługi, w tym 58 pracowników
obsługi (53,35 etatów) oraz 13 pracowników
administracji (12,5 etatów).
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4. Sprawy społeczne
4.1 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
•

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:
• prowadzenie postępowania w zakresie
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz
wskazaniach do ulg i uprawnień,

•

Skład zespołu:
Członkowie zespołu orzekającego
Przewodniczący
Sekretarz
Lekarze
Psycholodzy
Pedagodzy
Doradcy zawodowi
Pracownicy socjalni
Razem członkowie
Obsługa administracyjna
Ogółem zatrudnieni w zespole orzekającym

wydawanie legitymacji dokumentującej
niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
wydawanie kart parkingowych osobom
niepełnosprawnym oraz placówkom
uprawnionym do uzyskania karty parkingowej.

Liczba
1
1
6
1
1
3
2
12
2
14

Dane liczbowe:
• Liczba wniosków o wydanie kart parkingowych: 350,
• Liczba wydanych kart parkingowych:
350,
• Liczba wniosków o wystawienie legitymacji dla osób niepełnosprawnych: 645,
• Liczba wystawionych legitymacji : 678,
• Liczba przyjętych wniosków w sprawie
wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku
życia): 1303,

•

•

•
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Liczba wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności (dla osób powyżej
16 roku życia): 1185,
Liczba przyjętych wniosków w sprawie
wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia):
311,
Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ( dla osób poniżej 16 roku
życia): 319.
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Wydatki PZON w 2018 roku wyniosły
274 602 zł, wielkość wydatków z budżetu Wojewody wielkopolskiego – 266 983,13 zł, wielkość wydatków z budżetu samorządu –
7 619,79 zł.
W 2018 roku dotacja została wykorzystana w 99,46%, natomiast zaplanowane
środki własne zostały wykorzystane tylko w

19,27%. Spowodowane jest to przekazaniem
przez Wojewodę Wielkopolskiego środków z
rezerw celowych i tym samym zabezpieczeniem w całości paragrafów dotyczących orzekania. Niewykorzystane środki własne zostały
zwrócone na rachunek Powiatu.

4.2 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu.
Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wchodzi
w skład powiatowej administracji zespolonej.
Urząd realizuje zadania powiatu z zakresu polityki rynku pracy.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Tomyślu funkcjonował na podstawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Tomyślu, uchwalonego przez Radę
Powiatu Nowotomyskiego Uchwałą nr
XXII/157/2016 z dnia 16 października 2016r.
oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
uchwalonego Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 112/PUP/2016 z dnia 25
marca 2016r.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu utworzone zostały następujące
komórki organizacyjne:
• Samodzielne Stanowisko do spraw Ewidencji, Świadczeń i Informacji,
• Dział - Centrum Aktywizacji Zawodowej,
• Samodzielne stanowisko do spraw Administracyjno-Organizacyjnych.
W okresie od 3 kwietnia do 18 maja
2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
W związku ze stwierdzeniem licznych
uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu w skontrolowanych obszarach,
Wojewoda Wielkopolski określił w 79 punktach zalecenia pokontrolne.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy sukcesywnie wprowadza zmiany i eliminuje wskazane w protokole nieprawidłowości. W ramach czynności pokontrolnych wprowadzono między innymi w bieżącym roku nowy
statut oraz schemat organizacyjny funkcjonowania urzędu, zgodny z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W dniach 15-16.10.2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeprowadził kontrolę, dotyczącą realizacji projektu w
ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim
(III)”.
Na podstawie doboru próby do kontroli pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali, czy PUP w Nowym Tomyślu osiągnął zakładane we wniosku o dofinasowanie projektu efekty rzeczowe - produkty.
PUP w Nowym Tomyślu dostosował się
do uwag Zespołu Kontrolującego i podjął odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.
Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie powiatu nowotomyskiego na koniec 2018 roku zarejestrowanych
było 13 746 podmiotów gospodarczych. W
stosunku do miesiąca listopada odnotowano
wzrost o 0,23%. Zarejestrowanych w tym
okresie było 35 przedmiotów, a 3 zostały zamknięte.
Najwięcej ofert do PUP wpłynęło
w następujących zawodach:
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- monter wiązek elektrycznych – 300 ofert;
- pozostali pracownicy, wykonujący prace
proste – 283 oferty;

- monter podzespołów i zespołów elektronicznych – 230 ofert;
- sprzedawca – 96 ofert.

W zawodach deficytowych na rynku
pracy były również: kierowcy samochodów
ciężarowych, spedytorzy, logistycy, magazynierzy.
Od 2014 roku urzędy mają możliwość
pomocy pracodawcom poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to instrument mający
na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych w podmiotach gospodarczych poprzez kształcenie ustawiczne pracodawcy i jego pracowników.
Środki jakie zostały rozdysponowane w 2018
roku to kwota 170 900,00 zł. W ramach KFS
przeszkolono 111 osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach powiatu nowotomyskiego.
Rok objęty niniejszym raportem charakteryzuje się rekordowo niskim poziomem
bezrobocia. Powiat Nowotomyski znalazł się
na koniec roku na 6 miejscu w skali kraju ze
stopą bezrobocia wynoszącą 2,1% (688 osób
bezrobotnych). 60% zarejestrowanych osób
w Urzędzie Pracy stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Czas pozostawania tych
osób bez pracy nie przekraczał 6 miesięcy.

Bezrobotni według wieku:
• do 30 roku życia – 28% zarejestrowanych,
• powyżej 50 roku życia – 27% zarejestrowanych,
• powyżej 60 roku życia – 6% zarejestrowanych.
Ponad połowa osób bezrobotnych zarejestrowanych to kobiety:
• w wieku 18-24 lata – 20%,
• w wieku 25-34 lata – 33%,
• w wieku 35-44 lata – 20%,
• w wieku 55-59 lat – 12%.
Podział osób zarejestrowanych w grudniu
2018 roku z podziałem na gminy:
• Nowy Tomyśl – 244 osoby,
• Opalenica – 125 osób,
• Zbąszyń – 110 osób,
• Lwówek – 102 osoby,
• Miedzichowo – 49 osób,
• Kuślin – 58 osób.
Działania aktywizacyjne prowadzane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2018 r. finansowane były ze środków
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Funduszu Pracy, rezerwy Funduszu Pracy
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
w 2018 r. realizował zadania w zakresie uproszczonej procedury podejmowa-

nia pracy przez cudzoziemców na rzecz lokalnych przedsiębiorców. W okresie tym wydano:
• 5047 oświadczeń powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
• 664 zezwolenia na pracę sezonową dla
cudzoziemców.

•

Zadania zlecone Powiatowemu Urzędowi Pracy na podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w 2018r. realizował zespół w składzie 20
osób.
W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r.:
• zarejestrowano 1507 osób bezrobotnych i 30 osób poszukujących pracy;
• wydano 1625 zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
• udostępniono 904 informacje, dotyczące osób bezrobotnych uprawnionym
instytucjom;
• wydano 1167 zaświadczeń, potwierdzających status bezrobotnego, okresy
ubezpieczeń i wypłat zasiłków;
• przyznano 152 dodatki aktywizacyjne
bezrobotnym, którzy podjęli pracę przed
wyczerpaniem okresu zasiłkowego;
• prowadzono systematyczną digitalizację
dokumentacji osobowej osób bezrobotnych, powracających do rejestru a zarejestrowanych poprzednio przed 2013 rokiem;
• sporządzono 1982 Indywidualne Plany
Działania;

obsłużono bezrobotnych w ramach
13 270 wizyt;
• zarejestrowano 742 oferty pracy;
• zorganizowano 2 giełdy pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym
Tomyślu w 2018 roku kontynuował realizację
dwuletniego projektu pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
nowotomyskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowane w ramach projektu wsparcie miało charakter
przedsięwzięcia
skierowanego
do grupy 113 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowym Tomyślu. Celem
projektu były działania, wspierające osoby
młode do 29 roku życia, pozostające bez
pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
w szczególności osoby, które nie pracują, nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniach (tzw.
młodzież NEET). Odbiorcy pomocy przeszli intensywny, kompleksowy program aktywizacji
zawodowej i społecznej. Rezultatem działań
było złagodzenie problemów uczestników
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projektu, a tym samym poprawa ich sytuacji
na lokalnym rynku pracy.

o przyznanie bonu stażowego. Do zorganizowania stażu zakwalifikowano 86 wniosków
dla 86 osób),
- roboty publiczne (w 2018r. zawarto
1 umowę o organizację robót publicznych),
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji wyposażenia nowego stanowiska pracy (w roku objętym raportem Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu podpisał 22 umowy z PO WER, 12 umów z WRPO
i 3 umowy z FP z osobami bezrobotnymi
w sprawie przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizacje tych umów wydano: ze
środków Funduszy Pracy – 139 922,31 zł, PO
WER – 547 171,90 zł, WRPO – 98 399,96 zł;
na wyposażenie i doposażenie stanowisk
pracy przyznano 7 refundacji).
- refundacje minus 30 (w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował 67 umów, obejmujących refundację części wynagrodzenia
i składek ZUS. Program rozpoczęty w 2016
roku zaplanowany został na 3 lata. W prognozie urzędu efektywność zatrudnienia tej
formy wsparcia osiągnięta zostanie na niemalże 100% poziomie).
Wyzwaniem rynku pracy w Powiecie
Nowotomyskim jest zaspakajanie zapotrzebowania na kadrę potrzebną do uzupełnienia
stanowisk pracy w podmiotach, zgłaszających
oferty pracy. Działania Powiatowego Urzędu
Pracy w 2019 roku będą odpowiedzią na zidentyfikowane deficyty w zawodach i kwalifikacjach, zmierzając w kierunku zaspokojenia
potrzeb kadrowych w powiecie.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Tomyślu w zakresie aktywizacji zawodowej w 2018r. prowadzono w formach:
• usług rynku pracy:
- szkolenia (szkoleniami objęto 62 osoby,
z czego 59 uczestniczyło w 9 szkoleniach grupowych, a 3 w szkoleniach indywidualnych.
Efektywność zatrudnienia tej formy pomocy
w 2018r. wyniosła 41%),
- pośrednictwo pracy (pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
informują osoby bezrobotne o ofertach
pracy, dobierając dla nich ofertę odpowiednią i kierując bezrobotnego do zgłoszonego
przez pracodawcę miejsca pracy. W 2018r. do
Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 670
ofert pracy od pracodawców oraz 933 oferty
od innych urzędów pracy),
- doradztwo zawodowe (indywidualny plan
działania w 2018 roku opracowany został dla
1530 bezrobotnych, a z indywidualnej porady
zawodowej skorzystało 207 klientów Powiatowego Urzędu Pracy).
• instrumentów rynku pracy:
- staże (łącznie w 2018 roku do Powiatowego
Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu wpłynęło
160 wniosków o zorganizowaniu stażu, w tym
49 wniosków z WRPO dla osób po 30 roku życia, 67 wniosków z programu PO WER dla
osób do 30 roku życia oraz 44 wnioski z Funduszu Pracy, a ponadto 1 osoba wnioskowała

4.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Celem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
jest:
• pomoc osobom niepełnosprawnym
i osobom starszym;
• pomoc dziecku i rodzinie;
• pomoc cudzoziemcom;
• aktywizowanie społeczności lokalnej.

Przedmiotem działalności PCPR jest
realizacja zadań powiatu, między innymi
z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji, przemocy w rodzinie.
W skład PCPR wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
• Zespół Świadczeń i Rozliczeń; Zespół Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi;
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Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
• Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej;
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
W 2018 roku wydatki na świadczenie
udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym i niezawodowym stanowiły kwotę
794 612,00 zł, w tym 561 458,00 zł - świadczenia, a 233 154,00 zł – dodatki wychowawcze. Wydatki na świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnemu
domowi dziecka stanowiły kwotę 303 416,00
zł, w tym 206 587,00 zł – wartość przyznawanych świadczeń, 13 000,00 – wartość pozostałych wydatków, 83 829,00 zł – dodatek wychowawczy. Wydatki na świadczenia dla rodziny pomocowej stanowiły kwotę 5 907,00
zł, w tym 4 004,00 zł – wysokość przyznawanych świadczeń, 1 903,00 zł – dodatek wychowawczy.

Wysokość wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu
dziecka stanowiła kwotę 205 614,00 zł, w tym
173 782,00 zł – wysokość wynagrodzenia,
31 832,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Wydatki na świadczenia udzielane pełnoletnim wychowankom
z pieczy zastępczej/MOW/MOS stanowiły
kwotę 59 316,00 zł.
W 2018 roku Powiat Nowotomyski
zwrócił 799 754,00 zł innym powiatom za pobyt dzieci:
• w
rodzinnej
pieczy
zastępczej:
150 105,00 zł ,
• w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
625 053,00 zł ,
• zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania: 24 596,00 zł .
W ramach Programu „Dobry start” zostało
wypłacono 14 700,00 zł.

4.3.1 Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej.
Głównym celem Zespołu Wsparcia
i Pomocy Specjalistycznej jest podejmowanie
działań na rzecz osób i rodzin, będących w nagłym lub przewlekłym kryzysie. Zespół realizuje zadania w następujących formach: poradnictwo specjalistyczne, wyjazdy w środowisko rodziny, pełnienie dyżuru telefonicznego przez całą dobę , monitoring środowisk,
stała współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, policją, kuratorami sądowymi, prokuraturą rejonową, zapewnianie schronienia
osobom, doznającym przemocy w mieszkaniu
chronionym, organizowanie szkolenia dla kadry pomocy społecznej, działania profilaktyczne, itp.
W 2018 roku z pomocy specjalistów
skorzystało 678 osób, w tym 42 doznające
przemocy domowej.
W zespole pracują psycholog, starszy
specjalista pracy socjalnej oraz radca prawny.

W ramach poradnictwa prawnego
udzielono 309 porad prawnych. Kierunkowano klienta w dokonaniu wyboru sposobu
postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz – w
razie potrzeby – sporządzeniu wspólnie
z klientem planu działania, poprzez pomoc
w sprawdzaniu projektów pism procesowych
w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
ustalanie opiekunów prawnych, rodzin zastępczych), zabezpieczenia społecznego
(sprawy ZUS, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego).
W 2018 roku 120 osobom/rodzinom
udzielono poradnictwa psychologicznego,
w tym 15 osobom/rodzinom dotkniętym
przemocą wsparcia psychologicznego. Z poradnictwa korzystało 31 sprawców przemocy
domowej (dot. motywowania do udziału
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w programie korekcyjno-edukacyjnym i podjęcia terapii).
24 osoby/rodziny zostały objęte systematyczną terapią psychologiczną.

W 2018 roku pracownicy Zespołu wykonali postanowienia Sądu Rejonowego

Przez cały rok prowadzono Grupę
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (Klub Pacjenta), działającą
przy Stowarzyszeniu Wsparcia Psychicznego
„Pomocna Dłoń”. Działalność Klubu nastawiona była na wsparcie osób chorych i ich rodzin w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Psycholog PCPR jako
osoba prowadząca Klub uczestniczyła w jego
spotkaniach, podczas których prowadziła,
m.in. psychoedukację oraz udzielała wsparcia
psychologicznego poszczególnym członkom.
Psycholog brał udział w 38 spotkaniach Klubu
Pacjenta.
Poradnictwo socjalne było prowadzone przez cały 2018 rok dla osób zgłaszających się do Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej, a w szczególności do osób w kryzysie, w formie poradnictwa socjalnego, informowaniu o ulgach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych, wsparcia w postaci przeprowadzonych rozmów, monitoringu sytuacji
rodzinnej w środowisku, uczęszczania na spotkania grup roboczych w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty. Można zauważyć zwiększoną liczbę klientów/rodzin,
mających problemy związane z chorobą psychiczną, ale również borykających się z problemem zadłużenia. Łącznie z poradnictwa
socjalnego skorzystało 317 osób (niektóre
kilka razy w ciągu roku).

w Nowym Tomyślu polegające na przewiezieniu i umieszczeniu w pieczy zastępczej 12
dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie
zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej
o charakterze pogotowia rodzinnego oraz
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
15 maja 2018 roku Zespół Wsparcia
i Pomocy Specjalistycznej był współorganizatorem otwarcia wystawy „Handel ludźmi”,
która odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogiki
i Administracji (Wydział zamiejscowy w Nowym Tomyślu). Głównym inicjatorem zorganizowania wystawy był Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu – udział wzięło
29 osób.
W czerwcu 2018 roku rozpoczęła się
działalność Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Spotkania odbywają się co
wtorek w godzinach 10:00-12:00 w siedzibie
PCPR w Nowym Tomyślu.
W 2018 roku podpisano niżej wymienione porozumienia:
• Porozumienie o współpracy z dnia 19 lutego 2018 roku z Komendą Powiatową
Policji w Nowym Tomyślu, dotyczące organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Nie obrażam. Nie hejtuję. Szanuję!”
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Porozumienie o współpracy z dnia
17 grudnia 2018 roku ze Stowarzyszeniem Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej „Sieć życia”.

4.3.2 Warsztaty promujące metody wychowawcze w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą „Akademia Pomocy”.
Projekt stanowił element realizacji założeń Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, które obejmują takie
działania, jak warsztaty profilaktyczne i poradnictwo specjalistyczne. Projekt realizowany był w okresie od maja do listopada 2018
roku. W projekcie wzięło udział 56 osób. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów,
tj. psychologa, prawnika i pracownika socjalnego. Ich celem było wzmocnienie uczestniczących w nich osób w wiedzę i umiejętności

niezbędne w procesie przezwyciężania trudności wychowawczych i trudności rodzinnych. Realizacja projektu odbyła się dzięki
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Opalenicy, Komisariatami Policji z terenu
gmin Opalenicy i Miedzichowa, Uniwersytetu
III Wieku z Miedzichowa. Miejscem spotkań
była siedziba Domu Dziennego Pobytu w Opalenicy oraz Biblioteki Publicznej w Miedzichowie i Bolewicach.

4.3.3. Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy domowej.
Sprawców Przemocy w Rodzinie. Jest on
W 2018 roku w PCPR pozyskano środki fizgodny z Krajowym Programem Przeciwdzianansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojełania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,
wódzkiego w Poznaniu w wysokości 5 440,00
Powiatowym Programem Przeciwdziałania
zł na prowadzenie programu korekcyjno-eduPrzemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
kacyjnego dla sprawców przemocy w rodziPrzemocy w Rodzinie. Program wpisuje się
nie.
w założenia Strategii Rozwiązywania ProbleW dniach od 05.07.2018 r. do 27.09.2018
mów Społecznych dla Powiatu Nowotomyroku został przeprowadzony Program korekskiego na lata 2015-2025. Objęte Programem
cyjno-edukacyjny „Partner” dla osób stosująsą też osoby, które oczekują na rozpoczęcie
cych przemoc w rodzinie. Program zrealizoProgramu edukacyjno-korekcyjnego dla
wano w wymiarze 60 godzin. Odbyło się 15
sprawców przemocy domowej.
zajęć. Ponadto przeprowadzono rozmowy inW 2018 roku psycholog przeprowadywidualne w wymiarze 2 godzin z każdym
dził 31 spotkań z osobami stosującymi przeuczestnikiem.
moc.
Łącznie w 2018 roku wpłynęło 21 deklaracji udziału w programie, z czego udział w
programie rozpoczęło 15 mężczyzn, stosujących przemoc. Zaświadczenie o ukończeniu
otrzymało 6 osób.
Program Psychologiczno-Terapeutyczny
dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Od 2016 roku realizowany jest własny Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla
33

Raport o stanie powiatu | Sprawy społeczne

4.3.4 Projekt „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu realizowało w okresie
od lipca 2017 roku do 31 marca 2019 roku
projekt pt. „Powiat Nowotomyski stawia na
rodzinę”. Projekt realizowany był w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Głównym celem projektu było wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną, pod-

noszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania
pomocy w sytuacji kryzysowej.
W ramach projektu „Powiat nowotomyski
stawia na rodzinę” dyżury w siedzibie PCPR
oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji - Wydział Zamiejscowy Nowy Tomyśl
pełnili:
• mediator – wsparcie dla 46 osób,
• terapeuta ds. uzależnień – wsparcie
dla 28 osób,
• prawnik – 108 osób.

4.3.5 Projekt „Przychodzi uczeń do prawnika”.
Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora
PCPR w Nowym Tomyślu z dnia 08.03.2018
roku został opracowany i zrealizowany pro-

jekt „Przychodzi uczeń do prawnika”. Głównym celem projektu było przekazanie specjalistycznej i praktycznej wiedzy prawnej.
Projekt był realizowany wśród uczniów klas
gimnazjalnych z terenu gminy Opalenica
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w terminach 15, 16 i 23 marca 2018 roku.
W projekcie wzięło udział 114 uczniów, którzy
w czerwcu 2018 roku opuścili szkoły gimnazjalne.
Podczas przeprowadzonych przez prawnika
i pracownika socjalnego warsztatów wykorzystano opracowany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości poradnik prawny o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Poradnik

powstał w ramach projektu „Edukacja szkolna
przeciwko wykluczeniu prawnemu” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu
Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
„Budowanie potencjału instytucjonalnego i
współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

4.3.5 Szkolenia prowadzone przez kadrę Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej.
•

•

•
•

•
•

•

Warsztaty wspierające rodzinę, które
odbyły się na terenie gminy Miedzichowo i Opalenica – psycholog, prawnik,
pracownik socjalny, pedagog – liczba
osób 67.
Zawody prawnicze i podstawowa wiedza
prawna – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
w Nowym Tomyślu – 2 spotkania.
„Prawa pacjenta” – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Nowym Tomyślu.
Szkolenie przeprowadzone dla rodzin zastępczych dotyczące alimentów i spraw
związanych z dziedziczeniem.
Szkolenie wewnętrzne dla kadry PCPR
dotyczące radzenia sobie ze stresem.
Szkolenie wewnętrzne dla kadry PCPR
w zakresie rozmowy z klientem ze skłonnościami samobójczymi.

•

•

•

„Psychologiczna sytuacja ofiary handlu
ludźmi”.
Wystąpienie psychologa na konferencji
organizowanej przez PCPR w Nowym Tomyślu „Z niepełnosprawnością na Ty”,
dotyczące psychologicznych aspektów
radzenia sobie z niepełnosprawnością.
Spotkanie z członkami Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów w Opalenicy „Nie
daj się nabrać… Jak wyplątać się z niechcianych zakupów na pokazach”.
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej
z GOPS Kuślin, dotyczące możliwości pozyskania przez osoby niepełnosprawne
dofinansowania do różnego rodzaju zadań realizowanych przez powiat ze środków PFRON.

4.3.6 Wsparcie merytoryczne i szkolenie osób, pracujących z osobami w kryzysie.
•

Zorganizowano następujące szkolenia, w których brała udział kadra pomocy społecznej:
• Organizacja spotkania roboczego dot.
art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla przedstawicieli kadry pomocy społecznej z terenu powiatu
nowotomyskiego, Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Tomyślu, Komendy Powiatowej Policji, ochrony zdrowia.
• Konferencja „Z niepełnosprawnością na
Ty”, której Zespół Wsparcia i Pomocy
Specjalistycznej był współorganizatorem.

•
•

•

•
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Organizacja spotkań superwizyjnych dla
kadry pomocy społecznej z terenu powiatu nowotomyskiego.
Szkolenie kadry pomocy społecznej w temacie „Praca z osobą z demencją”.
Szkolenie dla mieszkańców gminy Opalenica w temacie „Praca z osobą z demencją”.
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej
„Rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego dzieci”.
Szkolenie współorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu dotyczące pracy z osobą
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z zaburzeniami psychicznymi dla kadry
pomocy społecznej.

4.3.7 Mieszkania chronione.
W zasobie PCPR w Nowym Tomyślu
znajduje się mieszkanie chronione przeznaczone dla osób doznających przemocy domowej oraz pełnoletnich wychowanków, opuszczających rodziny zastępcze lub placówki
opiekuńczo-wychowawcze. W 2018 roku w

mieszkaniu chronionym odbywały się widzenia rodziców biologicznych z dziećmi, przebywającymi w pieczy zastępczej, szkolenia dla
kadry pomocy społecznej (w tym spotkania
superwizji), grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

4.3.8 Zespół Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W 2018 roku wydatki Zespołu Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stanowiły kwotę 1 839 692 zł.
Zadanie
Rehabilitacja społeczna
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zlecanie zadań
Razem

Kwota (zł)
651 896
1 161 720
26 076
1 839 692

W ramach turnusów rehabilitacyjnych do Zespołu wpłynęło 170 wniosków, z
których 19 otrzymało dofinansowanie. Wypłacona kwota to 42 332 zł (dofinansowanie
przyznane osobom z niepełnosprawnościami
do 18 roku życia).
W ramach zadań dotyczących sportu, kultury,
rekreacji i turystyki, 36 wniosków organizacji
pozarządowych dostało dofinansowanie na
łączną kwotę 31 815 zł.
W ramach wsparcia finansowego na zakup
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dofinansowanie pozyskały 1 254
wnioski na łączną kwotę 417 957,73 zł.
W 2018 roku zostało zawartych 57
umów i wypłacono dofinansowanie na kwotę
145 116,27 zł w ramach wsparcia w zakresie
likwidacji
barier
dla
osób
z niepełnosprawnościami. Zrealizowane
wnioski dotyczyły: budowy podjazdu, dostosowania łazienek, zakupu sprzętu lub urzą-

dzeń takich jak: komputery, programy do komunikowania się, łóżek ortopedyczno/rehabilitacyjnych, krzeseł toaletowych, ławeczek
prysznicowych, płyty indukcyjnej, pralki automatycznej, podnośnika przysufitowego transportowego, roweru trójkołowego, wanny
pneumatycznej, poręczy ściennych do schodów, schodołazu, uchwytów dla osób niepełnosprawnych.
Zawarto 10 umów i wypłacono dofinansowanie na kwotę 4 675 zł w ramach
wsparcia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla osób fizycznych. Zrealizowane wnioski dotyczyły zakupu: rowerów stacjonarnych, rowerów trójkołowych, rotorów.
Zawarto 1 umowę i wypłacono dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł w ramach
wsparcia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla podmiotów (Nowotomyskie Centrum Rehabilitacji ROSMED otrzymało dofinansowanie na zakup urządzenia EN-Tree Explosive
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MDD, służącego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych).
Powiat Nowotomyski wspólnie z
PFRON realizował pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym
(moduł I) i dostępie do edukacji (moduł II). W
ramach modułu I przyznano dofinansowanie
w kwocie 61 958,00 zł (42 wnioski) na zadania:
• Pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
• Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
• Pomoc przy zakupie sprzętu komputerowego lub jego elementów oraz oprogramowania.
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc przy utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
Zespół Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi opracował informator
dla osób z niepełnosprawnościami i prowadził
kampanie informacyjne, dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.
W czerwcu 2018 roku Dzienny Dom
Senior-WIGOR w Zbąszyniu dostał dofinansowanie w ramach Programu „Wyrównywanie
różnic między regionami III” na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania –
74 780,00 zł.
W 2018 roku Zespół Rehabilitacji i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
rozpoczął wdrażanie e-usług – System Obsługi Wsparcia. Dzięki systemowi osoby z niepełnosprawnością będą mogły złożyć wniosek oraz rozliczyć umowę elektronicznie.
Zwiększy to dostęp do usług świadczonych
obecnie przez jednostkę.

4.3.9 Finansowanie Warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku.

Nazwa Warsztatu
WTZ
w Zbąszyniu
WTZ w Grońsku
RAZEM

Liczba uczestników

Kwota dofinansowania z PFRON

Kwota dotacji
z powiatu

Łączna kwota
działalności
Warsztatu

35

580 860,00 zł

64 540,00 zł

645 400,00 zł

35/32
70/67

561 098,00 zł
1 141 958,00 zł

62 344,00 zł
126 884,00 zł

623 442,00 zł
1 268 842,00 zł

4.3.10 Realizacja Programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na lata
2013-2017 – zlecanie zadań.
Program dotyczy lat 2013-2017, jednak nie wszystkie jego cele i założenia zostały
zrealizowane w określonych terminach.
W związku z tym w 2018 roku kontynuowano pracę nad realizacją wskaźników i

zadań w/w Programu. W ramach Programu
współpracy złożonych zostało 13 ofert na
łączną kwotę 48 020,00 zł. Zrealizowano 7
ofert na kwotę 26 720,00 zł.
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Nazwa i adres
oferenta
Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski, Koło Nowy
Tomyśl,
al. Niepodległości 29,
61-714 Poznań

Stowarzyszenie „Rodzinka”,
ul. Mickiewicza 10,
64-300 Nowy Tomyśl

Nowotomyskie Stowarzyszenie
„Amazonki”,
ul. Witosa 8,
64-300 Nowy Tomyśl

Stowarzyszenie „Rodzinka”,
ul. Mickiewicza 10,
64-300 Nowy Tomyśl

Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek
„Stokrotka”,
ul. 17 Stycznia 59/A,
64-360 Zbąszyń

Rodzaj zadania
publicznego
Organizowanie lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych
Prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęć,
które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności i niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
Organizowanie lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych wspierające ich aktywność
w tych dziedzinach
Organizowanie lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych wspierające
ich aktywność
w tych dziedzinach
Prowadzenie grupowych
i indywidualnych zajęć,
które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
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Tytuł zadania
publicznego

Wysokość przyznanych środków z PFRON

Informacja
dotycząca
rozliczenia

Aktywni niewidomi w Gołąbkach

4 900,00 zł

rozliczono

Sprawność fizyczna drogą do
samodzielności

4 000,00 zł

rozliczona

Ach jak przyjemnie – rakowi
wspak

4 850,00 zł

rozliczono

Wyprawa na
czarny ląd

3 430,00 zł

rozliczono

Organizacja systematycznych zajęć ruchowych
oraz prowadzenie drenażu informatycznego,
które mają na
celu poprawę
stanu zdrowia
oraz jakości życia

2 400,00 zł

rozliczono
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codziennego kobiet po przebytej
chorobie nowotworowej
Nowotomyskie Stowarzyszenie
„Amazonki”,
ul. Witosa 8,
64-300 Nowy Tomyśl

Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki”,
ul. Witosa 8,
64-300 Nowy Tomyśl

Radość tworzenia
– sposobem na
zdrowie

3 840,00 zł

rozliczono

Oddział Rejonowy
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Opalenicy,
os. Centrum 11,
64-330 Opalenica

Organizowanie lokalnych, regionalnych i
ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych wspierające
ich aktywność w tych
dziedzinach

Zwiedzamy
Wielkopolskę

3 300,00 zł

rozliczono

4.3.11 Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych. Wpieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
17 kwietnia 2018 roku Międzynarodowy Dzień Inwalidy połączony z XVIII Powiatową Wystawą Prac Plastycznych obchodzono pod hasłem „Niepełnosprawni ale pełnosprawni”. Wydarzenie zostało zorganizowano przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu. Obchody połączone były z XVIII
Powiatową Wystawą Prac Plastycznych osób
z niepełnosprawnościami organizowaną
przez PCPR w Nowym Tomyślu.
25 maja 2018 roku odbyła się impreza sportowa zorganizowana przez PZERiI
w Nowym Tomyślu „VIII Igrzyska Letnie dla
Osób z Niepełnosprawnością”. W imprezie
wzięło udział około 200 osób, w tym 5 drużyn
sportowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON, Powiatu Nowotomyskiego oraz Gminy Nowy Tomyśl.
4 października 2018 roku w Wyższej
Szkole Pedagogiki i Administracji w Nowym
Tomyślu odbyła się konferencja „Z Niepełnosprawnością na Ty”. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich,
PFRON oraz Starosta Nowotomyski. Celem

spotkania było zwrócenie uwagi na zabezpieczenie praw osób z niepełnosprawnościami
i osób starszych, przekazanie wiedzy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Poruszono również tematy związane z psychologicznym aspektem radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz podejściem do opieki
nad osobami zależnymi. Podczas konferencji
odbył się również pokaz audiowizualny przygotowany przez pracowników PCPR „Znaleźć
sposób na siebie”.
17 października 2018 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w Nowym Tomyślu spotkały się osoby starsze i niepełnosprawne, by świętować Międzynarodowy
Dzień Seniora. Uroczystość propagowała starzenie się jako normalny proces, który nie
musi wiązać się z niemożnością prowadzenia
aktywnego życia i samorealizacji. Mottem
spotkania były słowa: „Źle jest zmarnować
młodość, a już całkiem źle jest zmarnować
starość”.
18 października 2018 roku pracownicy PCPR w Nowym Tomyślu zorganizowali
spotkanie z organizacjami pozarządowymi,
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stowarzyszeniami oraz fundacjami, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Podczas spotkania zostały omówione między innymi: zasady składania i rozliczania wniosków, ofert na dofinansowanie działań i zadań, które mogą być finansowane ze środków
PFRON. W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli fundacji oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

7 grudnia 2018 roku w PCPR w Nowym Tomyślu odbyła się IV Zimowa Olimpiada Osób Starszych z Niepełnosprawnością.
W imprezie brali udział członkowie Kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Tomyśla, Bukowca, Kuślina,
Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu, Zarząd
Rejonowy w Zbąszyniu i stowarzyszenia
„WAMO” oraz uczestnicy Domu Dziennego
Pobytu Seniora w Nowym Tomyślu. Zadanie
otrzymało dofinansowanie ze środków
PFRON, Powiatu Nowotomyskiego oraz
Gminy Nowy Tomyśl.

4.3.12 Środowiskowy Dom Samopomocy.
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.
Na zajęcia prowadzone w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu

uczęszczało 21 osób. W 2018 roku 1 osoba
zmarła, 1 została przyjęta.
Finansowanie placówki odbywa się w
formie dotacji, która w 2018 roku wyniosła
399 255,00 zł. Dochód z odpłatności za pobyt
w ŚDS wyniósł 8 880,00 zł, w tym dochód powiatu to 444,00 zł.

4.3.13 Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Zespół funkcjonuje i wykonuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana
w przypadku niemożności zapewnienia
dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

W 2018 roku na terenie powiatu
funkcjonowało 50 rodzin, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (w tym rodziny, którym wypłacano świadczenia pieniężne po
ukończeniu przez dziecko 18 roku życia),
w których opiekę znalazło 83 dzieci.

40

Raport o stanie powiatu | Sprawy społeczne
Piecza zastępcza w 2018 roku
Nowy
OpaleGmina
Tomyśl
nica
Liczba
19
8
rodzin
Liczba
33
15
dzieci

Zbąszyń

Lwówek

Kuślin

Miedzichowo

Razem

13

1

6

3

50

14

6

9

6

83

Ogólna liczba rodzin, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - 50, w tym:
• rodziny zastępcze spokrewnione – 25,
w tym 25 dzieci i 9 pełnoletnich wychowanków,
• rodziny zastępcze niezawodowe – 20,
w tym 15 dzieci i 10 pełnoletnich wychowanków,
• rodziny zastępcze zawodowe – 2, łącznie
9 dzieci,
• rodziny zastępcze zawodowe, pełniące
funkcję pogotowania rodzinnego – 1
(w 2018 roku przebywało 7 dzieci,
z tego: powróciło do rodziny – 1 dziecko,

•

•

umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej – 1 dziecko, zgłoszone do
przysposobienia i umieszczone u kandydatów na rodzinę – 1 dziecko, przebywa
nadal – 4 dzieci - trwa postępowanie sądowe)
rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – 1, przebywa na stałe 2 dorosłych wychowanków,
rodzinny dom dziecka – 1, przebywa
8 dzieci, w 2018 roku 2 dzieci przysposobione, 1 dziecko ukończyło 18 rok życia
i trwa proces usamodzielnienia się,
1 dziecko przeszło do rodziny zastępczej
niezawodowej.

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku w 2018 roku
Rodziny
zastępcze
Rodziny
Dzieci
Rodziny
Rodziny
zawodowe
zastępcze
w pieczy
zastępcze
zastępcze
pełniące
zawodowe
zastępczej
spokrewniezawofunkcję
specjaliw wieku
nione
dowe
pogotowia
styczne
rodzinnego
Poniżej 1
roku
Od 1 roku
1
2
do 3 lat
4-6 lat
2
1
1
7-13 lat
14
7
3
14-17 lat
8
7
18-24 lat
9
10
2
Razem
34
25
6
2
W 2018 roku przez Zespół sporządzono 2 opinie do sądu (zapytanie do sądu) o
możliwości powrotu 2 dzieci do rodziców oraz
sporządzono do sądu 5 informacji

Rodzinny
dom
dziecka

Rodziny
zastępcze
zawodowe

-

-

-

2

5
2
7

2
4
1
9

o konieczności wglądu w sytuację rodziny
dwóch rodzin zastępczych.
W 5 przypadkach pracownicy PCPR
są opiekunami prawnymi dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
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Przeprowadzono 11 ocen rodzin,
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zrealizowano 14 badań psychologicznych w celu
wydania opinii o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W 2018 roku prowadzono współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi, policją, prokuraturą, Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym,
poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
szkołami, Miejską i Powiatową Biblioteka Publiczną w Nowym Tomyślu, kościołami, OHP
organizacją pozarządową, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Rodziny w Nowym Tomyślu, PCK,
lekarzami rodzinnymi.
Prowadzenie poradnictwa i terapii:
- poradnictwo psychologiczne - 6 osób;
- pomoc psychologiczna (konsultacje
z dziećmi przeżywającymi trudności, między

innymi trudności szkolne z kontrolowaniem
i wyrażaniem emocji) – 10 dzieci;
- diagnoza psychofizyczna dziecka – 9 diagnoz;
- udział psychologa podczas widzeń
dziecka/dzieci z rodziną – 14 spotkań;
- psychoterapia oraz terapia psychologiczna
indywidualna – 27 osób;
- dostęp do punktu poradnictwa specjalistycznego – mediator, terapeuta uzależnień,
prawnik.
2 rodziny zastępcze miały dostęp do
pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego (władza rodzicielska, świadczenia alimentacyjne, ustalenie miejsca pobytu
dziecka, wyznaczenie opiekuna prawnego),
prawa cywilnego (kwestie ubezwłasnowolnienia, prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin).

4.3.14 Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzona kampania, promująca rodzicielstwo zastępcze.
W 2018 roku prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego
domu dziecka poprzez następujące działania:
• ulotki, plakaty, informacje i wywiad w telewizji kablowej, artykuły w prasie, informacje na stronie internetowej PCPR i na
stronie internetowej powiatu,
• kampania promocyjna podczas „Święta
Zupy” w Borui Nowej, kampania prowadzona we współpracy ze stowarzyszeniem „Pokochaj wieś”.

PCPR posiada 2 autorskie opracowane przez
pracowników, programy do szkolenia:
• dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, program zatwierdzony przez MPiPS na okres
5 lat,
• dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, program zatwierdzony
przez MPiPS na okres 5 lat.
W 2018 roku przeprowadzono szkolenia
2 rodzin (3 osoby) – kandydatów do pełnienia
42

Raport o stanie powiatu | Sprawy społeczne
funkcji rodziny zastępczej. Uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia. Sporządzono do sądu 2 opinie o kandydatach do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

4.3.15 Pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD.
•

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka zapewniono
opiekę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zatrudnionych jest 2 koordynatorów. W 2018 roku koordynatorzy objęli swoją
opieką i wsparciem 32 rodziny, sprawujące
rodzinną pieczę zastępczą. Łączna liczba
dzieci w tych rodzinach – 61. Zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
zadań koordynatora należy w szczególności:
• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka w realizacji zadań wynikających
z pieczy zastępczej. Liczba odwiedzin
w miejscu zamieszkania – 251, sporządzono 375 notatek służbowych,
• przygotowanie planu pomocy dziecku.
Opracowano 1 plan pomocy dziecku,
4 aneksy,
• pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. Grupy
wsparcia – 12, spotkania szkoleniowo-integracyjne – 2, wyjazd szkoleniowo-integracyjny – 1 (środki EFS), kurs pierwszej
pomocy – 1 (środki EFS), kurs opieki nad
osobą zależną – 1 (środki EFS),
• zapewnienie dostępu dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą do psychoterapii – 2, do terapii psychologicznej
– 25 (środki EFS),
• zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla
dziecka, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej – 31 przypadków,

zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla
nich rodzin przysposabiających –
3 dzieci,
• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form – 6 osób;
• przestawienie corocznego sprawozdania
z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w szczególności poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie na stanowisku
pracy, konferencje i konsultacje studiów II
stopnia. W 2018 roku koordynatorzy łącznie
wzięli udział w 6 różnych formach szkolenia,
w tym w „Akademii zarządzania” realizowanej w ramach projektu „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej.
Pozyskano środki na koszty wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 34 579,00 zł z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostały w całości wykorzystane.
Prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka. Spotkania grupy odbywały się 1 raz w miesiącu
w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.
W Zespole pracuje psycholog (13 godzin tygodniowo). Do zadań psychologa należy w szczególności:
• zapewnienie rodzinom zastępczym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka
specjalistycznej pomocy psychologicznej
poprzez prowadzenie poradnictwa
w celu zachowania i wzmocnienia ich
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•

•

kompetencji oraz przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego i terapii;
przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej;
współpraca z koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, asystentem rodziny,
kuratorami, sądem, pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami mającymi
wpływ na losy dziecka w pieczy zastępczej.

W rodzinnym domu dziecka zatrudniono osoby do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich ze względu na liczbę dzieci. Zatrudniono
też osoby do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, również ze względu na liczbę umieszczonych
dzieci.

4.3.16 Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
•
•

W 2018 roku zostało zapewnione
wsparcie w postaci:
• pomocy w wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia – 3 osoby;
• pomocy w opracowaniu i wsparciu w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia – 3 osoby;
• poradnictwo specjalistyczne – prawne,
psychologiczne, socjalne – 10 osób;

•

opiekun usamodzielnienia – 5 osób;
informator „Poradnik dla osób usamodzielnionych” dla wychowanków pieczy
zastępczej i innych placówek;
udział w projekcie współfinansowanym
ze środków EFS – szkolenie z pełnienia
ról społecznych – 5 osób i gospodarowanie domowym budżetem – 7 osób.

4.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Na terenie powiatu nowotomyskiego
w roku 2018 działało łącznie ok. 299 organizacji pozarządowych, które dzielą się na stowarzyszenia i fundacje. Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
mogą prowadzić działalność gospodarczą. W
powiecie nowotomyskim takich stowarzyszeń
jest ok. 203.
Stowarzyszenia chętnie włączają się
w pomoc, a także organizację wielu przedsięwzięć kulturalnych, a także sportowych.
Wśród stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się
również Ochotnicze Straże Pożarne – ok. 50,
które zrzeszają wielu członków, co stanowi
duży kapitał społeczny, szczególnie na terenach wiejskich. Ochotnicze Straże Pożarne
oprócz działań ratowniczych działają również
na polu kulturalnym, pomagając przy organizacji, m.in. lokalnych uroczystości, festynów,

świąt narodowych czy religijnych. Wśród tych
stowarzyszeń w powiecie nowotomyskim
funkcjonuje także 39 stowarzyszeń kultury
fizycznej,
które
prężnie
działają
w dyscyplinach, takich jak podnoszenie ciężarów czy sztuki walki (np. zapasy).
Starosta prowadzi ewidencję klubów
sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, których liczba na rok 2018 wynosiła:
KS – 38, UKS- 30. Organizacje te działają głównie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej).
Wśród klubów sportowych wyróżniamy wiele
dyscyplin m.in. piłka nożna, piłka ręczna koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, brydż sportowy, unihokej, bieganie, taniec, sporty wodne (jak żeglarstwo czy nurkowanie). Ostatnio na naszym terenie dużym
powodzeniem cieszą się różnego rodzaju
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sztuki walki jak judo, karate czy jiu-jitsu. Uczniowskie Kluby Sportowe działają w podobnych obszarach – głównie lekkoatletyka. Stowarzyszeń zwykłych na terenie powiatu jest 8
o różnym profilu działalności, począwszy od
działalności na rzecz ogółu społeczeństwa,
ochrony środowiska, rozwoju fotografii artystycznej, turystyki czy integracji.
W Powiecie Nowotomyskim działa 20
fundacji. Ich celem jest działalność społeczna
lub gospodarczo użyteczna, np. ochrona
zdrowia, pomoc prawna, pomoc społeczna
i opieka, kultura i sztuka.
W 2018 roku na realizację zadań publicznych w budżecie Powiatu zaplanowano
kwotę w wysokości 345 000 zł. Wydatkowano
na ten cel 333 293,47 zł.
Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu i charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Oznacza to, że
współpracą objęte jest zadanie (projekt),
a nie instytucja (organizacja pozarządowa).
Uchwałą Nr 307/EK/2018 z dnia 15 stycznia
2018 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań publicznych
wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, uprawnione do
udziału w konkursie.
W ramach otwartego konkursu ofert do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
wpłynęły 144 oferty na łączną kwotę wnioskowaną 734 703,91 zł:
• Zadanie nr 1 - Wspieranie kultury, sztuki,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 21 ofert;
• Zadanie nr 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 47 ofert (w tym
jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych);
• Zadanie nr 3 - Turystyka i krajoznawstwo
- 13 ofert;
• Zadanie nr 4 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 2
oferty;

Zadanie nr 5 - Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym, osób starszych,
niepełnosprawnych,
kombatantów
i osób represjonowanych w środowisku
lokalnym - 14 ofert;
• Zadanie nr 6 - Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
z publicznych placówek oświatowych z
terenu Powiatu Nowotomyskiego - 47
ofert (w tym cztery oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych).
Złożone oferty opiniowała powołana przez
Zarząd Powiatu Komisja konkursowa. Łącznie
dofinansowano 139 zadań. Na wsparcie realizacji zadań publicznych zawarto 132 umowy
na łączną kwotę 333 350,00 zł (dwie organizacje pomimo przyznania w postępowaniu
konkursowym dotacji w łącznej wysokości
3 950,00zł zrezygnowały z przyznanego dofinansowania i nie przystąpiły do podpisania
umów; pięć organizacji pozarządowych zrezygnowało z przyznanych dotacji na łączną
kwotę 5 250,00 zł, w tym trzy organizacje zrezygnowały z uwagi na niższe kwoty dotacji niż
wnioskowane; jedna z organizacji ze względu
na problemy, wynikające głównie ze swojej
bieżącej działalności częściowo zrezygnowała
z przyznanego dofinansowania zadania; dwie
z organizacji nie wykorzystały dotacji w całości - dokonały zwrotów środków na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu).
Na realizację poszczególnych zadań
rozdysponowano następujące kwoty:
Zadanie nr I — 22 000,00 zł
(dofinansowano 21 zadań);
Zadanie nr 2 — 40 000,00 zł
(dofinansowano 46 zadań);
Zadanie nr 3 — 7 000,00 zł
(dofinansowano 13 zadań);
Zadanie nr 4 - 3 000,00 zł
(dofinansowano 2 zadania);
Zadanie nr 5 — 8 000,00 zł
(dofinansowano 14 zadań);
Zadanie nr 6 - 245 000,00 zł
(dofinansowano 43 zadania).
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4.4.1 Współpraca pozafinansowa.
Oprócz udzielania pomocy finansowej z budżetu Powiatu w postaci dotacji na
realizację zadań publicznych prowadzono też
współpracę z organizacjami pozarządowymi o
charakterze pozafinansowym. Organizacje
pozarządowe na poszczególnych etapach postępowania konkursowego, realizacji zadań,
a także ich rozliczania korzystały z pomocy
oraz doradztwa, które były świadczone przez
merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego. Zamieszczano na stronie portalu
internetowego Powiatu Nowotomyskiego zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez organizacje trzeciego sektora, publikowano realizacje po ich przeprowadzeniu. Starostwo
Powiatowe udzielało również wsparcia organizacjom pozarządowym w realizowanych
przez nie projektach.
Rok 2018 był drugim rokiem kalendarzowym działalności Powiatowej Rady Działal-

ności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim. Skład PRDPP w Powiecie Nowotomyskim w 2018 roku nie uległ zmianie. Przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas organizowanych
posiedzeń i spotkań poruszali istotne kwestie, dotyczące organizacji pozarządowych,
między innymi: zaopiniowali pozytywnie
„Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019”, „Strategię Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Nowotomyskiego na
lata 2018—2028”, omawiali kwestię funkcjonowania biura PRDPP. Ponadto w pracach Komisji konkursowej do spraw opiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok uczestniczył jeden
przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim.
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5. Ochrona zdrowia
5.1 Zakłady opieki zdrowotnej.
Gmina Kuślin
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„Limamed” S.C.,
ul. E. Sczanieckiej 6, 64-316 Kuślin

ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
64-330 Opalenica,
NZOZ Gabinet Lekarski poz Ewa Kupś-Kaczmarek, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64330 Opalenica,

Gmina Lwówek
Przychodnia Medyk Sp. z o.o.
Sp. komandytowa,
ul. Pniewska 53, 64-310 Lwówek

Opalenickie Centrum Zdrowia „Promedica”
Katarzyna Cecuła, Grzegorz Cecuła,
ul. Rynek 22, 64-330 Opalenica,

Gmina Nowy Tomyśl
NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum”,
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates” Barbara Szymańska i Partnerzy, ul. Powstańców Wielkopolskich 1a,
64-330 Opalenica

Medyczne Centrum Zdrovita Sp. z o.o.,
ul. Zbąszyńska 9, 6, 4-300 Nowy Tomyśl,

Gmina Zbąszyń
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Fontis”,
ul. 17 Stycznia 1920r. 59a, 64-360 Zbąszyń,

Medyczne Centrum Zdrovita Sp. z o.o.,
ul. Zbąszyńska 9, 64-300 Nowy Tomyśl

Przychodnia Lekarska „Almed” Aleksandra
Majewicz, ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń,
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„Medical-Arnica” Sp. Partnerska,
ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń

Gmina Opalenica
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, „Gabinet Lekarski Barbara Ber” w Opalenicy,

5.2 Apteki ogólnodostępne.
Gmina Kuślin
Apteka „Panaceum” Milada Biskupska, ul. E.
Sczanieckiej 4, Kuślin,
Punkt Apteczny „Pod Lipami”, ul. Lipowa 2,
Wąsowo
Gmina Lwówek
DOZ Apteka Dbam o Zdrowie - Apteka im.
Powstańców Wielkopolskich, ul. Rynek 29,
Lwówek,
Apteka MODERNA 6, ul. St. Wittmanna 19,
Lwówek,
Filia Apteki DOZ, ul. Pniewska 53a, Lwówek
Gmina Miedzichowo

Apteka „Panaceum”,
ul. Świebodzińska 36a, Bolewice
Gmina Nowy Tomyśl
Apteka „Pomarańczowa”,
os. Batorego 52, Nowy Tomyśl,
Apteka „Pomarańczowa 2”,
ul. Zbąszyńska 9, Nowy Tomyśl,
Apteka od Serca,
ul. Mickiewicza 2, Nowy Tomyśl,
Apteka „Moderna 12” Ewa Sadłowska,
ul. Poznańska 22, Nowy Tomyśl,
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ul. Rynek 22, Opalenica,
Apteka „Farmacja” Adela Adamczewska, Krystyna i Tomasz Trybuś,
ul. 3-go Stycznia 2, Nowy Tomyśl,
Apteka „Nova”,
ul. Kościuszki 54, Nowy Tomyśl,

Apteka „Centrum Zdrowia”S.C. Katarzyna
Pawlak-Łamaszewska, Leszek Łamaszewski,
ul. Reymonta 14, Opalenica,
Apteka „Centrum Leków” LEKABEL,
ul. 27-go Grudnia 1, Opalenica,

Apteka „Św. Rocha”,
os. Północ 12, Nowy Tomyśl,

Apteka „Centrum Leków” LEKABEL,
ul. Powstańca Kozaka 10, Opalenica,

Apteka od Serca,
os. St. Batorego 52, Nowy Tomyśl,

Apteka LEKABEL,
ul. Rynek 1, Opalenica

Apteka „Moderna w Galerii”,
ul. Poznańska 12, Nowy Tomyśl,
Apteka „Prima”,
ul. Poznańska 40, Nowy Tomyśl,

Gmina Zbąszyń
Apteka „Pod Orłem” Alina Kunecka,
ul. Rynek 4, Zbąszyń,

Apteka „Eliksir”,
ul. Mickiewicza 4, Nowy Tomyśl,

Apteka „Prima”,
ul. Senatorska 25/2, Zbąszyń,

Apteka od Serca,
pl. Kościelny 9A, Boruja Kościelna,

Apteka „Topfarm” Friends Pharm Sp. z o.o.,
ul. Senatorska 30, Zbąszyń,

Apteka od Serca,
ul. Kolejowa 1B, Nowy Tomyśl

Apteka „Remedia” Anna Cidyło,
ul. 17-go Stycznia 59B, Zbąszyń,

Gmina Opalenica
Apteka „Św. Józefa”,
ul. Powstańców Wlkp. 2b, Opalenica,

Apteka „ Prima”,
ul. Na Kępie 7B/2, Zbąszyń.
Apteka „Eliksir”,
ul. Mostowa 4b, Zbąszyń

Apteka „Św. Mateusza”,

5.3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym
Tomyślu Szpital Powiatowy.
•

Lecznictwo szpitalne:
• Szpitalny Oddział Ratunkowy
• Punkt Przyjęć Planowych
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Udarowy
• Oddział Neurologiczny
• Oddział Chirurgiczny
• Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

•
•
•
•
•
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Oddział
Położniczo-Ginekologiczny
(Szkoła Rodzenia)
Oddział Noworodkowy
Oddział Dziecięcy
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Okulistyka - oddział chirurgii jednego
dnia
Blok Operacyjny
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•
•
•

•

Centralna Sterylizatornia
Apteka Szpitalna
Prosektorium

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej
Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora
Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu działa
Rada Społeczna, która została powołana
Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 maja 2015 r.
Do dnia 28 grudnia 2018 roku Przewodniczącym Rady Społecznej był Starosta
Nowotomyski – Ireneusz Kozecki. Od 28 grudnia 2018 roku Radzie przewodniczył Starosta
Nowotomyski – Andrzej Wilkoński. W 2018
roku członkami Rady byli: Adam Frąckowiak,
Dariusz Chłopek, Konrad Drąg, Krzysztof
Górny, Włodzimierz Hibner, Maria KosteraKaniecka, Krzysztof Rupa, Roman Trzybiński,
Edmund Żurek.
W posiedzeniach Rady brał również
udział Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora
Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, przedstawiciele organizacji związkowych, działających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Lecznictwo ambulatoryjne:
• Pracownie diagnostyczne:
- Pracownie Badań Obrazowych
- Pracownia RTG
- Pracownia Tomografii Komputerowej
- Pracownia USG
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- Pracownia Endoskopii
- Pracownia Badań Czynnościowych
- Pracownie Badań Neurofizjologicznych
- Pracownia EEG
- Pracownia EMG i ENG
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
- Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
- Bank Krwi
- Pracownia Bakteriologii
Poradnie specjalistyczne:
• Poradnia ortopedyczna
• Poradnia chirurgiczna
• Poradnia chirurgii dla dzieci
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia endokrynologiczna
• Poradnia ginekologiczno-położnicza
• Poradnia leczenia bólu
• Gabinet zabiegowy
• Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
• Poradnia medycyny pracy
• Zespół Rehabilitacji Domowej

Do zadań Rady Społecznej należy:
• przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu
lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub
umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem
Zakładu,
• przedstawianie Dyrektorowi wniosków
i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,

Ratownictwo, pomoc doraźna i transport medyczny:
• Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
z miejscem stacjonowania, ul. Sienkiewicza 3 w Nowym Tomyślu
• Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
z miejscem stacjonowania, ul. Na Kępie
7A/1 w Zbąszyniu
• Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
z miejscem stacjonowania, ul. Powst.
Wielkopolskich 1A w Opalenicy
• Zespoły Transportu Sanitarnego
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•

•

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupów lub przejścia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego,
dokonywanie okresowych analiz skarg
i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

•
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opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
wykonywanie innych zadań określonych
w ustawie i statucie.
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6. Bezpieczeństwo publiczne
6.1 Bezpieczeństwo publiczne.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
została powołana na podstawie art. 38a ust.
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie. Głównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań Starosty Nowotomyskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Od początku 2018 roku do dnia
19 września 2018 roku Komisja działała w następującym składzie: Przewodniczący Komisji:
Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski,
Członkowie: Tomasz Kuczyński – Wicestarosta Nowotomyski, Patryk Kąkolewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Nowotomyskiego, Adam
Pilc – Przewodniczący Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Nowym Tomyślu, Magdalena
Kędzia – Kluj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
Ryszard Napierała – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Tomyślu,
Jarosław Żurek – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu, Sławomir Wenderski
– I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu, osoby powołane przez
Starostę Nowotomyskiego z głosem doradczym: Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy
PSP w Nowym Tomyślu, Walerian Silski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu, Janusz Kalemba – Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu, Janusz Nowak - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia
doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Ponadto w pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Nowym Tomyślu.
Z dniem 18 listopada 2018 roku z powodu wygaśnięcia mandatu radnego ustało
członkostwo w Komisji Pana Tomasza Kuczyńskiego i Pana Patryka Kąkolewskiego. W dniu
23 listopada 2018 roku nastąpiła zmiana na

stanowisku Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Nowym Przewodniczącym Komisji w związku z wyborem na stanowisko Starosty Nowotomyskiego został
Pan Andrzej Wilkoński. W dniu 6 grudnia
2018 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
delegowała 2 radnych: Pana Marcina Brambora i Pana Krzysztofa Pacholaka.
W roku 2018 Komisja odbyła 3 posiedzenia. Głównym tematem spotkań Komisji
była analiza i ocena stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w powiecie nowotomyskim oraz dyskusja dotycząca bieżących
problemów, mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Szczegółowo omówiono
działania związane z bioasekuracją i przygotowaniem służb weterynaryjnych do zwalczania
wirusa ASF na terenie naszego Powiatu. Komisja analizowała również sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla Powiatu Nowotomyskiego” w 2017 roku.
Powyższe działania, a także ścisła
współpraca, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych służb, inspekcji i straży w ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przyczyniła
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców naszego Powiatu.
W roku 2018 zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu
1329 spraw, a zakończono 1371, w tym:
• 479 skierowaniem do sądu aktu oskarżenia,
• 42 skierowaniem do sądu wniosku o wyrok skazujący,
• 516 umorzeniem,
• w 142 sprawach odmówiono wszczęcia
postępowania.
Na terenie powiatu nowotomyskiego
odnotowano 1939 przestępstw. Najwięcej,
bo aż 580 przestępstw popełniono przeciwko
mieniu. Dużą liczbę przestępstw, bo aż 161
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odnotowano z art. 178a §1 kk (jazda w stanie
nietrzeźwości pojazdem mechanicznym),
124 przestępstwa dotyczyły złamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
76 przestępstw z art. 177 §1 i 2 kk (wypadki
drogowe), a o groźby karalne tj. z art. 190 kk
– 52 przestępstwa.

Spośród spraw o poważniejsze przestępstwa odnotowano 10 spraw z art. 200 kk
(obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15
lat lub dopuszczenie się wobec takiej osoby
innej czynności seksualnej lub doprowadzenia jej do poddania się takim czynnościom
albo do ich wykonywania), 2 sprawy o gwałt,
1 sprawa o zabójstwo.

6.2 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu.
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu
w ramach realizacji ,,Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego dla powiatu
nowotomyskiego" w 2018 roku prowadziła
monitoring sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń oraz zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
Sprawowano nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz kontynuowano działania administracyjne w stosunku do opiekunów prawnych/rodziców,
którzy odmawiają poddania swoich małoletnich dzieci obowiązkowym szczepieniom
ochronnym zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Monitorowano jakość wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, wody surowej ze stacji dializ, wody
z pływalni, wody z kąpieliska oraz wody ciepłej w kierunku obecności bakterii Legionella.
Wydawano oceny higieniczne dla materiałów
lub wyrobów stosowanych w procesach
uzdatniania wody oraz dokonywano weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany do

dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które
w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody.
Prowadzono nadzór sanitarny nad
obiektami użyteczności publicznej, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, warunkami higieny pracy, procesami nauczania
i wychowania oraz placówkami wypoczynku
letniego i zimowego, obiektami żywności, żywienia oraz zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu materiały i wyroby do
kontaktu z żywnością. Sprawowano także
nadzór nad wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji/mieszanin chemicznych. Kontynuowano we współpracy z policją, służbą celną oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą nadzór nad środkami zastępczymi (dopalaczami). Prowadzono działalność oświatowo-zdrowotną,
wzmożono nadzór sanitarny w okresie od
czerwca do sierpnia nad obiektami produkcji
i obrotu żywności, poprzez prowadzenie kontroli sanitarnych w dni wolne od pracy, szczególnie w obiektach znajdujących się w miejscowościach wypoczynkowych oraz przy trasach turystycznych.

6.3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Tomyślu zanotowała ogółem 994 zdarzenia, tj. pożarów i innych miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, w zakresie usuwania plam olejowych, usuwania
skutków wichur i ulewnych deszczy itp.),

44 alarmy fałszywe, w tym 22 z instalacji wykrywania pożaru. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ilość zdarzeń
spadła o 429. Ilość miejscowych zagrożeń
również spadła o 529 zdarzeń. Zmniejszyła się
także ilość zdarzeń związana z anomaliami
52

Raport o stanie powiatu | Bezpieczeństwo publiczne
pogodowymi. Wzrosła natomiast ilość pożarów (wzrost o 107 zdarzeń). Wzrost ten związany był z większą ilością pożarów w budynkach użyteczności publicznej (handlowo-usługowych, obiektach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz w gospodarstwach rolnych. Szczególnie odczuwalny
wzrost nastąpił w grupie pożarów powierzchni leśnych (wzrost z 4 na 37 zdarzeń)
ze względu na dużą ilość dni suchych w okresie letnim.
Realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze, przeprowadzono ogółem 132 kontrole,
obejmujące 247 obiektów. W czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono
ogółem 310 nieprawidłowości, które mogły

stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa dla ludzi lub innych zagrożeń.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów stwierdzono nieprawidłowości w ilości:
• 124 nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej,
• 22 nieprawidłowości w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych,
• 10 nieprawidłowości w obiektach zamieszkania zbiorowego,
• 110 nieprawidłowości w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
• 30 nieprawidłowości w gospodarstwach
rolnych,
• 14 nieprawidłowości w lasach.

6.4 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
W okresie od 1.01.2018 r. do
31.12.2018 r. Wydział Kryminalny Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wszczął
706 postępowań o charakterze kryminalnym
(w roku 2017 - 400), wobec 5 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (w roku 2017 – wobec 9 osób). Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego przeprowadzili wiele działań mających na celu między innymi: zapobieganie
przestępczości około samochodowej, narkotykowej, przestępczości przeciwko mieniu,
związanej z prostytucją przydrożną i domową, handlem ludźmi, terroryzmem. Prowadzona praca operacyjna doprowadziła do

lepszego rozpoznania zjawiska narkomanii
(ujawniono i zlikwidowano 2 plantacje konopi
(razem 64 rośliny), zabezpieczono 3300,00g
netto marihuany o wartości ok. 231 000,00 zł,
6950,00g netto amfetaminy o wartości ok.
208 500,00 zł, 94,00g netto kokainy o wartości ok. 23 500,00 zł, 13 sztuk tabletek ekstazy
o wartości ok. 130,00 zł, sprzęt służący do zażywania i porcjowania narkotyków oraz
sprzęt służący do ich uprawy).
Stwierdzono dwa przypadki najcięższych gatunkowo przestępstw, tj. jedno zabójstwo
oraz jeden rozbój, które zostały wykryte bezpośrednio po ich dokonaniu.

Kategoria

Postępowania
wszczęte
2017

Postępowania
wszczęte
2018

Wykrywalność
2017

Wykrywalność
2018

Ogólnie

785

1085

91,9%

87,1%

Kryminalne

400

706

83,6%

81,6%

Bójka i pobicie

5

1

100%

-

Uszczerbek
na zdrowiu

15

14

90,9%

100%
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Kradzież i kradzież
z włamaniem
samochodu

12

17

26,7%

13,3%

Uszkodzenie
rzeczy

11

29

87,5%

57,1%

Kradzież cudzej
rzeczy

53

70

58,5%

46,8%

Kradzież
z włamaniem

21

24

30,4%

48,4%

Przestępstwa
rozbójnicze

0

1

100%

100%

Przestępczość
narkotykowa

49

29

-

-

Pion Prewencji podczas pełnienia służb obchodowych oraz patrolowych zatrzymał na
gorącym uczynku lub w bezpośrednim po-

ścigu 136 sprawców przestępstw (analogiczny okres roku poprzedniego 169 sprawców).

Zatrzymani sprawcy

Rodzaj przestępstwa

2017
0
1
14
15
46
22
5
66

- przestępstwo rozbójnicze
- kradzież z włamaniem
- kradzież
- bójka, pobicie
- przestępstwa (inne kryminalne)
- przestępstwa narkotykowe
- niszczenie cudzej rzeczy
- nietrzeźwy kierujący (art. 178a kk)
Poza tym wylegitymowano 28317
osób (w 2017 roku – 59911 osób), spośród
których dokonano zatrzymania 59 osób poszukiwanych, w tym także do ustalenia miejsca pobytu (w roku 2017 - 47 poszukiwanych).
W PDOZ KPP Nowy Tomyśl umieszczono 217 osób (w roku 2017 – 284 osoby),
w tym 49 osób do wytrzeźwienia (w roku
2017 – 76).

2018
2
2
5
8
35
19
11
54

W omawianym okresie funkcjonariusze pionu prewencji ujawnili na terenie powiatu 3481 wykroczenia (w roku 2017 –
15769), za które nałożono 2166 mandatów
karnych (w roku 2017 – 13979) oraz zastosowano 747 pouczeń (w roku 2017 – 1167),
w pozostałych przypadkach przeprowadzono
czynności wyjaśniające. Przeprowadzono
3933 interwencje publiczne oraz 466 interwencji domowych (w roku 2017 - 4063 interwencje publiczne i 409 interwencji domowych).

Podczas realizacji zadań osiągnięto następujące progi średniego czasu reakcji na zdarzenie:
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Zdarzenia

2018

2017

Zdarzenia pilne

10 min 40 s

09 min 29 s

Zdarzenia zwykłe

13 min 23 s

11 min 46 s

48 razy wszczęto procedurę sporządzenia "Niebieskiej Karty" wobec zaistniałych
przypadków przemocy w rodzinie (w roku
2017 - 27), z czego sprawcami 45 czynów byli
mężczyźni (w 2017 roku: mężczyźni – 24). Podział przypadków wszczętych procedur: na
obszarze miejskim – 22, wiejskim – 26.
W roku ubiegłym odnotowano następujący
podział: miasto – 11, wieś – 16. W 33 przypadkach zachodzi podejrzenie stosowania
przemocy pod wpływem alkoholu (w 2017 –
18).
Charakterystyka przestępczości nieletnich:
- skierowano 46 wniosków/zawiadomień do
sądów rodzinnych (rok 2017 - 57), z czego 44
(rok 2017 – 55) do sądów rodzinnych i 2 (rok
2017 - 2) do szkół i innych palcówek,
- ujawniono 3 osoby nieletnie pod wpływem
alkoholu/narkotyków ( w roku 2017 - 10 ),
- ujawniono 5 zdarzeń połączonych z ucieczką
z domów rodzinnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych ( w roku 2017 - 0).

Odbyły się 4 debaty społeczne związane
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Na drogach powiatu nowotomyskiego doszło do 69 wypadków drogowych,
w następstwie których śmierć poniosło 8
osób, a 63 osoby zostały ranne. W analizowanym okresie odnotowano także 656 kolizji.
W porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego nastąpił: wzrost wypadków drogowych o 1, spadek ilości osób zabitych o 1, spadek ilości osób rannych o 7, wzrost ilości kolizji o 55.
Najwięcej zdarzeń drogowych spowodowanych jest winą osób kierujących pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń powodowanymi przez kierowców to: niedostosowanie prędkości do panujących warunków
ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości,
nieprawidłowe cofanie, nieprawidłowe omijanie i wyprzedzanie, nieprawidłowe skręcanie.

Zestawienie zdarzeń w poszczególnych gminach w 2017 i 2018 roku.
Liczba
Liczba zdarzeń Liczba wypadków
Liczba rannych
zabitych
2017
2018
2017
2018
2017 2018 2017
2018
Kuślin
69
71
7
5
0
1
8
4
Lwówek
51
51
10
4
5
2
11
4
Nowy Tomyśl
270
293
17
27
2
3
16
28
Opalenica
103
134
16
16
2
1
18
15
Zbąszyń
92
74
10
7
0
0
13
7
Miedzichowo
84
102
8
10
0
1
9
10
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Liczba kolizji
2017
62
41
253
87
82
76

2018
66
47
266
118
67
92
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7. Infrastruktura i ochrona środowiska
7.1 Ochrona środowiska.
W 2018 roku 93% mieszkańców powiatu było objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
Wysokość wkładu samorządu powiatu w realizację programu usuwania azbestu zgodnie z Programem usuwania azbestu
i wyrobów, zawierających azbest stanowiła
kwotę 11 620 zł.
Wielkość szacowanych złóż naturalnych w powiecie w odniesieniu do koncesji
wydanych przez Starostę Nowotomyskiego
wynosiła 1 659,63 tysięcy ton: 8 złóż (informacja zgodna z danymi w uproszczonych zestawieniach zasobów złóż przedkładanych
przez przedsiębiorców).
Zostało podjętych 80 działań, dotyczących nadzoru nad zasobami leśnymi –
przeprowadzono kontrole gospodarowania
w lasach, niestanowiących własności Skarbu
Państwa – osób prywatnych i prawnych,
w tym gmin. Powierzchnia zasobów leśnych
objętych nadzorem stanowiła 3414ha, w tym

nadzór bezpośredni prowadzony przez Starostwo – 1845ha. Pozostała powierzchnia nadzorowana była w ramach porozumienia przez
Nadleśnictwa Babimost, Bolewice, Trzciel
i Wolsztyn.
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi została zrealizowana 1 inicjatywa z zakresu ochrony środowiska – introdukcja bażanta na terenach obwodów łowieckich,
w których koła łowieckie uczestniczyły w odstrzale drapieżników. W zdarzeniu wzięło
udział 5 kół łowieckich oraz uczniowie klas 13 ze szkoły podstawowej w Borui Kościelnej
oraz ZSRCKU w Trzciance.
W ramach projektu „Edukujmy siebie
i społeczeństwo” został przeprowadzony konkurs zagospodarowania odpadów w szkołach
podstawowych i przedszkolach na terenie
gminy Lwówek, konkurs zakładów drzewnych
w Chrośnicy, gdzie Powiat był jednym ze
sponsorów i fundatorów głównych nagród.
Odbyły się również 2 festyny przyrodnicze
(ekologiczne) w Pakosławiu i Chrośnicy.

W 2018 roku Powiat Nowotomyski przyznał 19 998,66 zł dotacji dla 7 Spółek Wodnych:
Beneficjent dotacji
Wartość
Cel dotacji
GSW Zlewni „Mogilnicy Zachodniej” w KuśliRemont i konserwacja rowu MD3 007,00 zł
nie
13 na dł. 1050 mb w Kuślinie
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GSW „Zlewni Mogilnic” w Opalenicy z siedzibą w Dakowach Mokrych

5 923,79 zł

Spółka Drenarska Chraplewo

706,65 zł

GSW Zlewni „Czarna Woda” w Lwówku

2 362,60 zł

GSW w Zbąszyniu

4 510,50 zł

Spółka Drenarska Głuponie

1 293,01 zł

GSW Zlewni „Szarka” w Nowym Tomyślu

2 195,11

Konserwacja rowu RM L-1 dł.
2825 mb w Dakowach Mokrych
Konserwacja rowu MZ-10 na dł.
300 mb w Chraplewie
Konserwacja rowu RMZ-O na dł.
2368 mb w Brodach
Konserwacja rowu ROB na dł.
2017 mb w Strzyżewie
Konserwacja urządzeń drenarskich na obszarze oddziaływania
ok. 30 ha w Głuponiach
Konserwacja rowu Sz-18-14 na dł.
900 mb i Sz-18-18-14/A 100 mb
w Róży

7.2 Infrastruktura.

7.2.1 Działania związane z ochroną dóbr kultury oraz obiektów zabytkowych.
Powiat Nowotomyski w ramach budżetu na rok 2018 udzielił dotacji w wysokości
50 000,00 zł na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie uchwały Nr
XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Dotacje celowe, które przyczyniają
się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego naszego powiatu, w roku 2018
przyznano w kwotach:
• 18 450,00 zł - na realizację zadania pn.
,,Wykonanie projektu budowlanego wymiany pokrycia dachowego i tynków ze-

•

•

wnętrznych oraz zagospodarowania terenu” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Wojciecha w Borui Kościelnej.
9 963,00 zł - na realizację zadania pn.
,,Rekonstrukcja witraży ornamentalnych
w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie.
20 000,00 zł - na realizację zadania pn.
,,Ekspertyza dotycząca przyczyn zawilgocenia dolnych partii krypt i kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku - etap I - badania nieniszczące” dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty w Lwówku.

7.2.2. Inwestycje.
Na początku 2018 roku plan wydatków majątkowych stanowił 12 192 806,53 zł.
W okresie sprawozdawczym plan wydatków

majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę 12 044 845,85 zł (zmianom
ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne).
57

Raport o stanie powiatu | Infrastruktura i ochrona środowiska
•

31 grudnia 2018 roku plan wydatków
majątkowych wynosił 24 237 652,38 zł. Plan
został wykonany w wysokości 16 568 136,22
zł, tj. 68,36 %.
W roku objętym raportem Powiat
Nowotomyski zrealizował lub współfinansował następujące inwestycje drogowe:
• modernizacja chodnika w Niegolewie,
• modernizacja chodnika w Róży,
• modernizacja chodnika w Sątopach,

•
•
•

przebudowa drogi powiatowej nr 2709P
Pakosław-Posadowo,
przebudowa pasa drogi powiatowej w
m. Michorzewo,
przebudowa pasa drogi w Stefanowie,
przebudowa drogi powiatowej 27114P
Sątopy-Róża,

Fot. Droga Sąpy – Róża.

•
•

przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2738P Stary Tomyśl-Wąsowo,
przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2738P w m. Głuponie,

Fot. Modernizacja chodnika w Róży.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

modernizacja chodnika w Wytomyślu,
przebudowa (modernizacja) mostu na
drodze powiatowej w Nowej Wsi Zbąskiej,
przebudowa pasa drogi powiatowej w
miejscowości Chrośnica,
przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Stary Tomyśl,
przebudowa drogi powiatowej Opalenica-Lwówek,
modernizacja chodnika w Łagwach,
przebudowa drogi powiatowej nr 2758P
w miejscowości Nowa Wieś Zbąska,
modernizacja chodnika w Bukowcu,
modernizacja chodnika w Rudnikach,

Fot. Droga Głuponie.
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•
•

•
•

•

przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1731P w m. Zębowo,
przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2747P w m. Miedzichowo (ul.
Poznańska),
modernizacja drogi powiatowej nr
2737P Trzciel-Prądówka,
przebudowa drogi powiatowej nr 2713P
Łomnica-Nowy Dwór,

budowa ścieżki rowerowej Nądnia –
Nowa Wieś Zbąska.

Fot. Pakosław - Posadowo – droga.

Ponadto realizowano inne zadania inwestycyjne:
• odnowienie szlaków turystycznych;
• wzmocnienie wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania aglomeracji poznańskiej
poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - Poznańska Kolej Metropolitarna;
• modernizacja budynków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Zbąszyniu;
• modernizacja pracowni przedmiotowych w ZSRCKU w Trzciance i ZSOiP w
Nowym Tomyślu;
• utwardzenie terenu pod parking w
ZSOiP w Nowym Tomyślu;
• dofinansowanie budowy nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu;
• dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w SPZOZ - Oddział Ortope-

Fot. Michorzewko – droga.

•

•
•
•
•

•

przebudowa drogi powiatowej nr 2713P
Łomnica-Miedzichowo (modernizacja
chodnika),
przebudowa przepustu w m. Jabłonka
Stara,
przebudowa pasa drogi powiatowej nr
2740P w miejscowości Michorzewko,
przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w
Zbąszyniu,
przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2730P z drogą powiatową nr
1731P (gm. Lwówek),
opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w
Nowym Tomyślu,
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dii i Traumatologii Narządu Ruchu, przebudowa dróg wewnętrznych, budowa
parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu, zakup karetki.
W 2018 roku rozpoczęto inwestycję:
„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu”.
W roku 2018 realizowano zadania
wieloletnie:
• tworzenie, modernizacja i aktualizacja
rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
oraz ich udostępnianie za pomocą eusług” (2016-2018). Wsparciem w ramach zadania został objęty Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
• wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych, i
miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.
• rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację
elektroniczną – Rozwój elektronicznych
systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie
administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 20162018).
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Realizacja Uchwał Rady Powiatu
REALIZACJA UCHWAŁ
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Lp.

Uchwała
XLII/323/2018 z dnia 30 maja 2018r.

1

Przedmiot uchwały
Zasady udzielania dotacji celowych
spółkom wodnym, tryb postępowania
i sposób rozliczania

Stan realizacji
W trakcie realizacji – przyznano i rozliczono dotacje w
2018r.

Przedmiot uchwały
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony usytuowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 7, na czas nieoznaczony,
usytuowanego w budynku przy ul.
Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy części
działki nr 1238/5 położonej
w Nowym Tomyślu na czas nieoznaczony
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy działki nr
234/15, na czas nieoznaczony, położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy działki nr
234/13, na czas nieoznaczony, położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej
Odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy działki nr
234/10, na czas nieoznaczony, położonej w Zbąszyniu przy ul. Topolowej
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu
w ciągu ul. Paprockiej na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Komunalnej na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu

Stan realizacji
Uchwała wykonana –
umowa z dnia 03.04.2018r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Lp.
1

Uchwała
XXXIX/296/2018 z dnia 28.02.2018r.

2

XLII/325/2018 z dnia 30.05.2018r.

3

XLIII/330/2018 z dnia 27.06.2018r.

4

XLVII/366/2018 z dnia 24.10.2018r.

5

XLVII/367/2018 z dnia 24.10.2018r.

6

XLVII/368/2018 z dnia 24.10.2018r.

7

XLVII/369/2018 z dnia 24.10.2018r.

8

XLVII/370/2018 z dnia 24.10.2018r.

9

XLVII/371/2018 z dnia 24.10.2018r.
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Uchwała wykonana –
umowa z dnia 11.12.2018r.

Uchwała w trakcie wykonywania

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 09.01.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 18.12.2018r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 20.12.2018r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.
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10

XLVII/372/2018 z dnia 24.10.2018r.

11

XLVII/373/2018 z dnia 24.10.2018r.

12

XLVII/374/2018 z dnia 24.10.2018r.

13

XLVII/375/2018 z dnia 24.10.2018r.

14

III/28/2018 z dnia 28.12.2018r.

15

III/29/2018 z dnia 28.12.2018r.

w ciągu ul. Łąkowej na rzecz Gminy
Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu
w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich na rzecz Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Polnej na rzecz Gminy Nowy
Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Jana Pawła II na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Musiała na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Ogrodowej na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Nowotomyskiego,
położonych w Nowym Tomyślu w
ciągu ul. Wypoczynkowej na rzecz
Gminy Nowy Tomyśl

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Uchwała wykonana –
umowa z dnia 04.03.2019r.

Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju
Lp.
1

Uchwała
XXXVIII/279/2018 z dnia
24.01.2018r.

2

XXXIX/300/18 z dnia 28.02.2018r.

3

XXXIX/301/18 z dnia 28.02.2018r.

4

XXXIX/302/18 z dnia 28.02.2018r.

Przedmiot uchwały
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Nowy Tomyśl w 2018 roku
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Lwówek wykonania zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego pn.
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2730P z drogą powiatową
nr 1731P”
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Lwówek wykonania zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej
nr 1731P Lwówek-Zębowo”
Uchwała w sprawie powierzenia
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Stan realizacji
Zmiana uchwały

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
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5

XXXIX/303/18 z dnia 28.02.2018r.

6

XXXIX/304/18 z dnia 28.02.2018r.

7

XLIII/331/2018 z dnia 27.06.2018r.

8

XLIII/332/2018 z dnia 27.06.2018r.

9

XLIII/333/2018 z dnia 27.06.2018r.

10

XLIII/334/2018 z dnia 27.06.2018r.

11

XLIII/329/2018 z dnia 27.06.2018r.

12

XLIV/337/2018 z dnia 12.07.2018r.

Gminie Zbąszyń wykonania zadania
własnego Powiatu Nowotomyskiego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
2731P w m. Posadowo”
Uchwała w sprawie powierzenia
Gminie Lwówek wykonania zadania
własnego Powiatu Nowotomyskiego
pn. „Przebudowa ulicy Powstańców
Wielkopolskich w Zbąszyniu”
Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Zbąszyń
Uchwała w sprawie powierzenia
Gminie Lwówek wykonania zadania
własnego Powiatu Nowotomyskiego
pn. „Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem”
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek
Uchwała zmieniająca uchwałę nr
XLIII/332/2018 z dnia 27.06.2018 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1731P na
terenie gminy Lwówek na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr 92
do skrzyżowania ulicy St. Wittmanna
z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
XXXVIII/279/2018 z dnia 24.01.2018
w sprawie udzielenia pomocy Gminie
Nowy Tomyśl w 2018 roku (zmiana
roku dotacji)

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

W trakcie wykonywania

Wydział Organizacyjny, Wydział Administracyjny i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. SP ZOZ
Lp.
1

Uchwała
XXXVIII/284/2018 z dnia
24.01.2018r.

2

XXXIX/305/2018 z dnia 28.02.2018r.

3

XLIII/328/2018 z dnia 27.06.2018r.

4

XLVI/346/2018 z dnia 14.09.2018r.

Przedmiot uchwały
Uchwała w sprawie skargi na Starostę
Nowotomyskiego Pana Ireneusza Kozeckiego
W sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego
w 2018 roku
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Nowotomyskiego oraz sposobu
dokonania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodu
osobowego niebędącego własnością
pracodawcy.
W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
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Stan realizacji
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
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5

XLVI/350/2018 z dnia 14.09.2018r.

6

XLVI/351/2018 z dnia 14.09.2018r.

7

XLVII/365/2018 z dnia 24.10.2018r.

8

XLVII/376/2018 z dnia 24.10.2018r.

9

XLVII/377/2018 z dnia 24.10.2018r.

10

I/1/2018 z dnia 23.11.2018r.

11

I/2/2018 z dnia 23.11.2018r.

12

I/3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

13

I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

14

I/5/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

15

I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018r.

16

II/9/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

17

II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

18

II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

19

II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

20

II/13/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

21

II/14/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

22

II/17/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

23

III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

i wydania opinii w sprawie skargi na
Starostę Nowotomyskiego
W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i wydania opinii w sprawie skargi
na Starostę Nowotomyskiego
W sprawie zasad przyznawania diet
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
W sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie skargi na
Starostę Nowotomyskiego Pana Ireneusza Kozeckiego
W sprawie skargi na Starostę Nowotomyskiego Pana Ireneusza Kozeckiego
W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Nowotomyskiego
W sprawie stwierdzenia wyboru
Starosty Nowotomyskiego
W sprawie stwierdzenia wyboru
Wicestarosty Nowotomyskiego
W sprawie stwierdzenia wyboru
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie ustalenia wynagrodzenia
za pracę dla Starosty Nowotomyskiego oraz sposobu dokonania
zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodu osobowego
niebędącego własnością pracodawcy
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
W sprawie powołania Komisji Rady
Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do określenia poleceń wyjazdu
służbowego Przewodniczącemu Rady
Powiatu Nowotomyskiego oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu
W sprawie delegowania radnych
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
W sprawie desygnowania delegata
Powiatu Nowotomyskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich
W sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu Nowotomyskiego
W sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Powiatu Nowotomyskiego
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24

III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

25

III/22//2018 z dnia 28 grudnia
2018r.

26

III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

27

III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

na 2019 rok
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
W sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok
W sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu nowotomyskiego
w 2019 roku
Zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2015
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Uchwała wykonana
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lp.
1

Uchwała
XXXIX/299/2018 z dnia 28.02.2018r.

2

XLV/343/2018 z dnia 22.08.2018r.

3

II/16/2018 z dnia 6.12.2018r.

4

III/24/2018 z dnia 28.12.2018r.

Przedmiot uchwały
W sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zamieszkującej na terenie Powiatu Nowotomyskiego na które zostaną przeznaczone
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2018 roku.
Zmieniająca uchwałę nr
XXXIX/299/2018 z dnia 28.02.2018r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Zmieniająca uchwałę nr
XXXIX/299/2018 z dnia 28.02.2018r.
w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
W sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2019 – 2021.
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Stan realizacji
Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana

Uchwała wykonana
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Wydział Finansów
Lp.

Uchwała

Przedmiot uchwały

Stan realizacji

1

XXXVI/259/2017 z dnia 14 grudnia
2017r.

Uchwalenie WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

2

XXXVIII/275/2018 z dnia 24 stycznia
2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

3

XXXVIII/275/2018 z dnia 24 stycznia
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

4

XXXVIII/275/2018 z dnia 24 stycznia
2018r.

Zaciągniecie kredytu długoterminowego
na spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań

Uchwała wykonana

5

XXXVIII/275/2018 z dnia 24 stycznia
2018r.

Zaciągniecie kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowanego deficytu

Uchwała wykonana

6

XXXIX/285/2018 z dnia 28 lutego
2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

7

XXXIX/286/2018 z dnia 28 lutego
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

8

XL/307/2018 z dnia 28 marca 2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

9

XL/308/2018 z dnia 28 marca 2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

10

XLI/310/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

11

XLI/311/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. Zmiany w WPF na lata 2018-2028

12

XLII/319/2018 z dnia 30 maja 2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

13

XLII/320/2018 z dnia 30 maja 2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

14

XLIII/326/2018 z dnia 27 czerwca
2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

15

XLIII/327/2018 z dnia 27 czerwca
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

16

XLIV/335/2018 z dnia 12 lipca 2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

17

XLIV/336/2018 z dnia 12 lipca 2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

18

XLV/338/2018 z dnia 22 sierpnia
2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

19

XLV/339/2018 z dnia 22 sierpnia
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

20

XLVI/344/2018 z dnia 14 września
2018r.

Zmiana budżety Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana
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21

XLVI/345/2018 z dnia 14 września
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

22

XLVII/364/2018 z dnia 24 października
2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

23

XLVII/364/2018 z dnia 24 października
2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

24

II/7/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

25

II/7/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

26

III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Zmiana budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała wykonana

27

III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Zmiany w WPF na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

Wydział Edukacji i Sportu
Lp.

Uchwała (nr oraz dzień)

Przedmiot uchwały

1.

XXXVIII/280/2018 z dnia
24.01.2018r.

2.

XXXIX/287/2018 z dnia 28.02.2018r.

3.

XXXIX/288/2018 z dnia 28.02.2018r.

4.

XXXIX/289/2018 z dnia 28.02.2018r.

5.

XXXIX/290/2018 z dnia 28.02.2018r.

6.

XXXIX/291/2018 z dnia 28.02.2018r.

7.

XXXIX/292/2018 z dnia 28.02.2018r.

8.

XXXIX/293/2018 z dnia 28.02.2018r.

9.

XXXIX/294/2018 z dnia 28.02.2018r.

W sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
W sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance
W sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance
W sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego Rolniczego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance
W sprawie wyłączenia Technikum dla
Dorosłych z Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance
W sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
W sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Rolniczego dla Dorosłych
W sprawie likwidacji Technikum
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10.

XXXIX/295/2018 z dnia 28.02.2018r.

11.

XXXIX/306/2018 z dnia 28.02.2018r.

12.

XLI/313/2018 z dnia 24.04.2018r.

13.

XLII/324/2018z dnia 30.05.2018r.

14.

III/23/2018 z dnia 28.12.2018r.

15.

III/26/2018 z dnia 28.12.2018r.

dla Dorosłych
W sprawie zamiaru likwidacji Bursy
Szkolnej
Zmieniająca uchwałę nr
XVIII/280/2018 z dnia 24 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
W sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów
i wicedyrektorów szkół i placówek
oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej.
Zmieniająca nr V/34/2011 z dnia 30
marca 2011 r. w sprawie Regulaminu
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
W sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski
W sprawie utworzenia Powiatowego
Centrum Usług Wspólnych w Nowym
Tomyślu
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jej podstawie jest udzielana
dotacja

W trakcie wykonywania –
dotyczy organizacji pracy
szkół i placówek oświatowych

W trakcie wykonywania –
dotyczy nauczycieli
W trakcie wykonywania –
na jej podstawie przydzielane są nagrody uczniom

Uchwała wykonana

Nr celu
/kierunku

Wskaźniki
Obszar strategiczny /cel szczegółowy /kierunki działań

produktu

działań

rezultatu

1. SPOŁECZNOŚĆ
1.1

1.1.1

System zapobiegania kryzysom rodziny oraz kompleksowego wsparcia osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych objętych
pomocą społeczną

świadczenie kompleksowej pomocy rodzinom w sytuacji kryzysu

liczba udzielonych świadczeń

liczba rodzin wspartych

rodzinom w sytuacji kryzysu

w sytuacji kryzysu

317

678

liczba udzielonych form
opieki i interwencji w środowisku lokalnym i ponadlokalnym
3
1.1.2.

rozwój różnych form opieki i interwencji w środowisku

liczba przebudowanych lub
zmodernizowanych obiektów
infrastruktury pomocy
społecznej

1

monitoring zagrożeń i analiza przypadków patologii w rodzi1.1.3.

nach w celu tworzenia projektów profilaktycznych z udziałem
organizacji pozarządowych

liczba utworzonych projektów
profilaktycznych

1

liczba osób
korzystających z różnych
form opieki i interwencji
w środowisku lokalnym i
ponadlokalnym
42
liczba osób korzystających
z infrastruktury pomocy
społecznej

Brak danych

liczba przeanalizowanych
przypadków patologii w rodzinach
56
liczba pracowników kadry

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

szkolenie kadry socjalnej w zakresie udzielania pomocy rodzi-

liczba szkoleń kadry socjalnej

w szkoleniach

nom dotkniętym kryzysem

rozszerzenie bazy rodzin zastępczych "zawodowych"

pomoc osobom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki
całodobowe w procesie usamodzielniania

10

157

liczba nowopowstałych miejsc

liczba udzielonych miejsc

w "zawodowych" rodzinach

w "zawodowych" rodzi-

zastępczych

nach zastępczych

0

0

wielkość udzielonej pomocy

liczba osób, które uzyskały

osobom opuszczającym ro-

wsparcie po opuszczeniu ro-

dziny zastępcze lub placówkę

dziny zastępczej lub pla-

całodobową

cówki całodobowej

59 315,80zł

11

liczba szkoleń z zakresu po1.1.7.

wsparcie rodzin poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu

socjalnej biorących udział

radnictwa rodzinnego

liczba osób uczestniczących
w szkoleniach z zakresu poradnictwa rodzinnego

poradnictwa rodzinnego
4

63

wielkość pomocy udzielonej
organizacjom pozarządowym
współpraca i finansowanie działań organizacji pozarządo1.1.8.

wych skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem spo-

skierowanym do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

łecznym

57 891,00 zł

liczba zorganizowanych
ośrodków dla osób
1.1.9.

organizacja ośrodków dla osób w podeszłym wieku na tere-

w podeszłym wieku

nie powiatu nowotomyskiego
0

1.2

liczba inicjatyw organizacji
pozarządowych skierowanych do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym

58
liczba osób korzystających
z ośrodków
dla osób w podeszłym
wieku
0

Wsparcie rozwoju usług opieki zdrowotnej i medycznej
powierzchnia rozbudowanego szpitala powiatowego
wielkość wkładu samorządu
powiatu w rozbudowę i dopo-

1.2.1.

rozbudowa i doposażenie szpitala powiatowego

-

sażenie szpitala powiatowego
liczba nowo zakupionego
sprzętu medycznego
Brak danych w rozbiciu na poszczególne lata

liczba pracowników kadry

liczba kursów/szkoleń pod-

1.2.2.

1.2.3.

noszących kwalifikacje zawo-

z kursów/szkoleń podno-

dowe kardy medycznej

szących kwalifikacje zawo-

podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej

współpraca z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w działania szkoleniowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom

dowe

40

Brak danych

liczba inicjatyw z zakresu pro-

liczba uczestników szkoleń

filaktyki zdrowotnej i przeciw-

z zakresu profilaktyki zdro-

działania uzależnieniom po-

wotnej i przeciwdziałania

dejmowanych we współpracy

uzależnieniom we współ-

z organizacjami pozarządo-

pracy z organizacjami poza-

wymi

rządowymi

0

0

liczba podpisanych umów z
niepublicznymi podmiotami

1.2.4.

medycznej korzystających

rozwój współpracy samorządu powiatowego z

świadczącymi usługi z zakresu

niepublicznymi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu

opieki zdrowotnej

liczba pacjentów korzystających z usług niepublicznych
podmiotów świadczących
usługi z zakresu opieki zdrowotnej

opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowotomyskiego
0

1.3

Brak danych

Stworzenie warunków do powszechnego dostępu do oświaty zgodnie z zainteresowaniami, zdolnościami młodzieży oraz potrzebami rynku pracy

1.3.1

rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury oświatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

wysokość wkładu samorządu

liczba rozbudowanej i zmo-

powiatu w rozbudowę i mo-

dernizowanej powiatowej

dernizację powiatowej infra-

infrastruktury oświatowej

struktury oświatowej wraz z

wraz z infrastrukturą towa-

infrastrukturą towarzyszącą

rzyszącą

1 080 000,00zł

1

liczba absolwentów nowou-

efektywny monitoring zmian społecznych i gospodarczych
1.3.2

celem dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokal-

liczba nowoutworzonych i za-

tworzonych

mkniętych profili zawodo-

i zamkniętych profili zawo-

wych w placówkach oświa-

dowych w placówkach

towo – wychowawczych

oświatowo–wychowawczych

nego rynku pracy

1

liczba nowouruchomionych
profili zawodowych w placówskuteczne zarządzanie zmianami w placówkach oświatowo –
1.3.3

wychowawczych w zakresie uruchamiania nowych profili za-

kach oświatowo – wychowawczych

wodowych oraz ograniczania kształcenia w zawodach o ni-

14

liczba uczniów uczących się
w nowo uruchomionych
profilach zawodowych w
placówkach oświatowo–
wychowawczych

kłym zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy
1

wysokość wkładu samorządu
powiatu w stworzenie systemu stypendialnego oraz po-

1.3.4

stworzenie systemu stypendialnego oraz pomocy organiza-

mocy organizacyjno–finanso-

cyjno–finansowej dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

wej dla uczniów szczególnie

uczęszczających do publicznych placówek oświatowo–wy-

uzdolnionych, uczęszczają-

chowawczych, dla których powiat nowotomyski jest organem

cych do publicznych placówek

prowadzącym

oświatowo – wychowawczych

15 000,13 zł

udział samorządu powiatu

1.3.5

11

liczba uczniów szczególnie
uzdolnionych, uczęszczających do publicznych placówek oświatowo–wychowawczych, które otrzymały
pomoc organizacyjno-finansową

29

liczba obiektów publicznych

w termomodernizacji

w placówkach oświatowo-

obiektów publicznych w

wychowawczych, które zo-

termomodernizacja obiektów w publicznych placówkach

placówkach oświatowo -

stały poddane termomoder-

oświatowo - wychowawczych, dla których powiat nowoto-

wychowawczych

nizacji

390 417,23 zł (100%)

1

myski jest organem prowadzącym

udział samorządu powiatu w
1.3.6

doposażenie bazy technicznej oraz dydaktycznej publicz-

doposażeniu bazy technicznej

nych placówek oświatowo – wychowawczych, dla których

oraz dydaktycznej publicz-

powiat nowotomyski jest organem prowadzącym

nych placówek oświatowo–
wychowawczych

liczba placówek oświatowowychowawczych, których
baza techniczna oraz dydaktyczna została doposażona

574 444,00 zł (100%)

6

liczba spotkań informacyjnych

ców zawodowych uczestni-

liczba nauczycieli – dorad-

1.3.7

dla szkolnych doradców za-

czących w spotkaniach

wodowych na temat sytuacji

informacyjnych na temat sy-

na lokalnym rynku pracy

tuacji na lokalnym rynku

wsparcie szkolnego doradztwa zawodowego

pracy

Brak danych

1.4

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie nowotomyskim
wysokość wkładu samorządu
powiatu w montaż monito-

1.4.1

montaż monitoringu wizyjnego w miejscach szczególnego

ringu wizyjnego

liczba kamer monitorujących
miejsca szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
Nie dotyczy

wysokość wkładu samorządu
powiatu w modernizację i doposażenie jednostek ochrony
1.4.2

97

modernizacja i doposażenie sprzętowe jednostek ochrony

bezpieczeństwa

Nie dotyczy

liczba jednostek ochrony bezpieczeństwa, które uzyskały
wsparcie

bezpieczeństwa w powiecie nowotomyskim
165 069,18 zł

34

wysokość wkładu samorządu

1.4.3

powiatu we wsparcie inicja-

liczba zorganizowanych akcji

tyw społecznych w zakresie

edukacyjnoszkoleniowych od-

organizacji akcji edukacyj-

noszących się do

wsparcie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji akcji

noszkoleniowych odnoszą-

bezpieczeństwa

edukacyjno-szkoleniowych odnoszących się do bezpieczeń-

cych się do bezpieczeństwa

stwa

0

1.5

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w powiecie nowotomyskim
liczba inicjatyw mających na

1.5.1

pomoc i wsparcie jednostki samorządu powiatowego na
rzecz tworzenia nowych organizacji pozarządowych

celu tworzenie nowych organizacji pozarządowych
0
wysokość wkładu samorządu

1.5.2

2

pomoc i wsparcie dla istniejących organizacji pozarządo-

powiatu we wsparcie dla ist-

wych

niejących organizacji pozarządowych

liczba nowoutworzonych organizacji pozarządowych

2

liczba organizacji pozarządowych, którym została udzielona pomoc i wsparcie

69 560,00 zł

16

liczba inicjatyw samorządu

1.5.3

powiatu mających na celu ak-

liczba inicjatyw przeprowa-

pomoc jednostek samorządu powiatowego dla aktywizacji

tywizację działań w zakresie

dzonych przy współudziale

działań w zakresie organizacji i działalności struktur wolon-

organizacji i działalności struk-

wolontariuszy

tariatu w powiecie nowotomyskim

tur wolontariatu
-

-

2. INFRASTRUKTURA
2.1

2.1.1

Budowa i modernizacja dróg wraz z ich najbliższym otoczeniem

modernizacja istniejących dróg powiatowych

wysokość wkładu samorządu

długość

powiatu w budowę i moderni-

zmodernizowanych dróg po-

zację dróg powiatowych

wiatowych

8 243 945,02zł

4,85 km

wysokość wkładu samorządu
powiatu w budowę nawierzchni asfaltowej na

2.1.2

budowa nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych
gruntowych, nieutwardzonych

nieutwardzonych drogach
powiatowych

0

wysokość wkładu samorządu
powiatu w remont i modernizację ciągów pieszych, pieszojezdnych oraz towarzyszącej
2.1.3

remont i modernizacja ciągów pieszych, pieszo-jezdnych

infrastruktury technicznej

oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej przy drogach

przy drogach powiatowych

długość dróg nieutwardzonych, które zostały zaopatrzone w nawierzchnię
asfaltową

0

długość wyremontowanych
i zmodernizowanych ciągów
pieszych, pieszo-jezdnych
oraz infrastruktury towarzyszącej

powiatowych

500 000,00 zł

wysokość wkładu samorządu
powiatu w utrzymanie prze2.1.4

utrzymanie przejazdów kolejowych

jazdów kolejowych
0

2.2

2,00 km

liczba przejazdów kolejowych,
które wymagały zmian

1

Wsparcie rozwoju infrastruktury kulturalnej i sportowej
wysokość wkładu samorządu

2.2.1

powiatu we wsparcie i orga-

liczba imprez i zawodów spor-

wsparcie organizacyjne i finansowe samorządu powiato-

nizację imprez i zawodów

towych o zasięgu krajowym i

wego dla organizatorów imprez i zawodów sportowych o

sportowych o zasięgu krajo-

międzynarodowym odbywają-

zasięgu krajowym i międzynarodowym odbywających się

wym i

cych się na

na terenie powiatu nowotomyskiego

międzynarodowym odbywają-

terenie powiatu nowotomy-

cych się na terenie powiatu

skiego

nowotomyskiego

20 000,00 zł

liczba zorganizowanych imprez i zawodów
sportowych o zasięgu powiaorganizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu po2.2.2

wiatowym rozpowszechniających kulturę fizyczną wśród

towym
rozpowszechniający kulturę fi-

1

liczba uczestników imprez i
zawodów sportowych o zasięgu powiatowym rozpowszechniające kulturę fizyczną

zyczną

mieszkańców powiatu

10

wysokość wkładu samorządu
powiatu w działania związane
z rozbudową istniejącej struk-

2.2.3

współudział finansowy samorządu powiatowego w rozbu-

tury placówek kulturalnych

dowie istniejącej infrastruktury placówek kulturalnych

oraz obiektów sportowych

Brak danych

liczba placówek kulturalnych
oraz obiektów sportowych w
których rozbudowie brał
udział samorząd powiatowy

oraz obiektów sportowych
-

2.3

Rozwój infrastruktury technicznej przeciwdziałającej wykluczeniu cyfrowemu
wysokość wkładu samorządu
powiatu w informatyzację
struktur powiatowych świadczących usługi publiczne na

2.3.1

-

rzecz mieszkańców powiatu

informatyzacja struktur powiatowych świadczących usługi

nowotomyskiego

publiczne na rzecz mieszkańców powiatu nowotomyskiego

Brak danych

liczba obiektów świadczących
usługi publiczne na rzecz
mieszkańców powiatu nowotomyskiego poddane
informatyzacji

Brak danych

3. GOSPODARKA
3.1.
3.1.1

Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej
system sprawnej obsługi urzędowej podmiotów
gospodarczych

Brak danych

Brak danych

liczba podjętych działań mają-

3.1.2

promocja lokalnych podmiotów gospodarczych

cych na celu promocję lokal-

liczba lokalnych podmiotów

nych podmiotów gospodar-

gospodarczych

czych
Brak danych

3.1.3

aktywizacja lokalnego rynku pracy w celu dostosowania do

Brak danych

liczba osób objętych aktyw-

liczba osób zatrudnionych

nymi formami przeciwdziała-

u lokalnych przedsiębiorców

nia bezrobociu

w wyniku aktywizacji

334

72

potrzeb i wymogów przedsiębiorców

liczba osób prowadzących

3.1.4

liczba przyznanych dotacji

działalność po okresie 15 mie-

na rozpoczęcie działalności

sięcy od dnia rozpoczęcia

gospodarczej

działalności gospodarczej
objętej dotacją

wsparcie samozatrudnienia

44

Brak danych

liczba osób których doskonalenie zawodowe sfinansowane zostało w ramach Krajo-

liczba utrzymanych i nowou-

wego Funduszu Szkolenio-

tworzonych miejsc

wego lub/i liczba przyznanych

pracy

refundacji wyposażenia lub
3.1.5

wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

doposażenia stanowiska pracy

133

3.2

3.2.1

7 nowoutworzonych
107 utrzymanych

Promocja i wsparcie lokalnego rolnictwa

promocja ekologicznych gospodarstw rolnych

liczba utworzonych inicjatyw

liczba rolników, grup produ-

przez powiat w zakresie two-

cenckich

rzenia i popularyzacji form

korzystających z inicjatyw

wsparcia rolników, grup pro-

utworzonych przez powiat

ducenckich

Brak danych

Brak danych

liczba działań podjętych
w kierunku promocji pod-

liczba podmiotów gospodar-

miotów gospodarczych ofe-

czych oferujących ekologiczne

rujących ekologiczne pro-

produkty regionalne

dukty regionalne
3.2.2

promocja podmiotów gospodarczych oferujących ekologiczne produkty regionalne

Brak danych

3.3

Brak danych

Wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów powiatu w zakresie działalności pozarolniczej
liczba podjętych działań mających na celu wykorzystanie
istniejących terenów leśnych

3.3.1

wykorzystanie istniejących terenów leśnych i zbiorników
wodnych dla rozwoju turystyki i agroturystyki

i zbiorników wodnych dla roz-

liczba turystów odwiedzających powiat nowotomyski

woju turystyki i agroturystyki

Brak danych

Brak danych

liczba podjętych działań mających na celu tworzenie warunków i wspieranie działalności przedsiębiorstw innotworzenie warunków i wspieranie działalności przedsię-

wacyjnych i prac badawczo-

biorstw innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych

rozwojowych

liczba podjętych działań

Brak danych

Brak danych

liczba podjętych działań mających na celu organizację i
przygotowanie terenów inwe-

-

stycyjnych w celu zwiększenia
konkurencyjności gospodar-

organizacja i przygotowanie terenów inwestycyjnych w

czej powiatu

celu zwiększenia konkurencyjności gospodarczej powiatu

Brak danych

Brak danych

4. PRZESTRZEŃ
4.1.

Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej w celu rozwoju różnych form turystyki
wysokość wkładu samorządu
powiatu w działania związane z ochroną dóbr kultury

4.1.1

wsparcie obiektów zabytkowych i ochrony dóbr kultury na

oraz obiektów zabytkowych

liczba wspartych obiektów zabytkowych
i ochrony dóbr kultury

terenie powiatu
50 000,00 zł

3

wysokość wkładu samorządu

4.1.2

budowa sieci szlaków turystycznych

powiatu w działania zwią-

długość wytyczonych szlaków

zane z budową szlaków tury-

turystycznych

stycznych
63.830,00zł

99km

wysokość wkładu samorządu

4.1.3

rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

powiatu w działania zwią-

długość nowych ścieżek rowe-

zane z budowa szlaków ro-

rowych

werowych
0

liczba wspartych inwestycji
związanych z budową lub modernizacją obiektów pełnią-

4.1.4

wsparcie inwestycji związanych z budową lub moderniza-

cych funkcje kulturalne, edu-

cją obiektów pełniących funkcje kulturalne, edukacyjne i

kacyjne i sportowe

0

liczba osób korzystających ze
wspartych obiektów pełniących funkcje kulturalne, edukacyjne i sportowe

sportowe
0

0

4.2

Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych
liczba obiektów użyteczności

4.2.1

liczba usuniętych barier archi-

publicznej przystosowanych

tektonicznych

do poruszania się osób niepeł-

likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełno-

nosprawnych

sprawnych
0

0

liczba osób

4.2.2

dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do celów

liczba obiektów dostosowa-

korzystających z obiektów do-

nych do celów rehabilitacji

stosowanych do celów rehabi-

osób niepełnosprawnych

litacji osób niepełnosprawnych

rehabilitacji osób niepełnosprawnych

0

0

5. OCHRONA ŚRODOWISKA
5.1

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości ochrony środowiska
wysokość wkładu samorządu
powiatu w działania związane
z doskonaleniem selektywnej

5.1.1

współpraca z gminami w zakresie doskonalenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych

zbiórki odpadów komunalnych

0

wysokość wkładu samorządu
powiatu w działania związane
współpraca ze służbami w zakresie prewencji oraz neutra5.1.2

lizacji zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych

5.1.3

minimalizacja emisji zanieczyszczeń i substancji szkodli-

z neutralizacją zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych

wiatu objętych selektywną
zbiórką odpadów komunalnych

93%

liczba interwencji związanych
z niewłaściwym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych

0

2

wysokość wkładu samorządu

liczba dni w których emisja za-

powiatu w działania związane

nieczyszczeń i substancji szko-

z wdrożeniem Planów

dliwych do powietrza przekra-

Gospodarki Niskoemisyjnej

czała wartość dopuszczalną

Brak danych

Brak danych

wych do powietrza

wysokość wkładu samorządu
powiatu w realizację pro5.1.4

odsetek mieszkańców po-

współpraca z gminami przy realizacji programu likwidacji

gramu usuwania azbestu

odsetek azbestu, który został
usunięty

azbestu
11 620,00 zł

0

wysokość wkładu samorządu

liczba obiektów poddanych

powiatu w termomoderniza-

termomodernizacji lub mo-

cją lub modernizację syste-

dernizacji systemów ogrzewa-

mów ogrzewania w budyn-

nia w budynkach będących

termomodernizacja obiektów oraz modernizacja syste-

kach będących własnością lub

własnością lub w zarządzie

mów ogrzewania w budynkach będących własnością lub w

w zarządzie powiatu

powiatu

0

0

wysokość wkładu samorządu

wielkość energii pozyskanej z

powiatu w pozyskanie odna-

odnawialnych

wialnych źródeł energii

źródeł energii

0

0

5.1.5

zarządzie Powiatu

5.1.6

wsparcie w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł
energii

5.2

5.2.1

Ochrona zasobów przyrodniczych

współpraca w zakresie prowadzenia racjonalnej polityki

liczba podjętych działań w kie-

wielkość szacowanych złóż

runku prowadzenia racjonal-

naturalnych w powiecie

nej polityki eksploatacji złóż

nowotomyskim

naturalnych i kopalin

eksploatacji złóż naturalnych i kopalin
0

1 659 630 ton

liczba podjętych działań w
celu ochrony zasobu wodnego powiatu nowotomy5.2.2

ochrona zasobu wodnego powiatu nowotomyskiego

skiego
7
Od 01.01.2018 – zadanie Wód

-

Polskich
liczba podjętych działań w
kierunku kontroli i ochrony

5.2.3

kontrola i ochrona zasobu wodnego przed zagrożeniami
związanymi ze zrzutem ścieków

zasobu wodnego przed zagrożeniami związanymi ze zrzutem ścieków
Od 01.01.2018 – zadanie Wód
Polskich
liczba podjętych działań w
kierunku nadzoru nad zaso-

5.2.4

bami leśnymi

nadzór nad zasobami leśnymi

80
5.3

5.3.1

-

powierzchnia zasobów leśnych objętych nadzorem

3 414 ha

Edukacja proekologiczna

edukacja i promocja działań z zakresu ochrony środowiska

liczba inicjatyw eduka-

liczba osób uczestniczących

cyjnych i promocyjnych

w inicjatywach edukacyjnych

z zakresu ochrony śro-

i promocyjnych z zakresu

dowiska

ochrony środowiska

0

0

liczba inicjatyw edukacyjnych
z zakresu ekologii w szkołach
5.3.2

w inicjatywach edukacyjnych
z zakresu ekologii w szkołach

edukacja ekologiczna w szkołach
0

liczba inicjatyw podejmowanych z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony

5.3.3

liczba osób uczestniczących

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie

środowiska

ochrony środowiska

0

liczba osób uczestniczących
w inicjatywach podejmowanych z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony
środowiska
5 kół łowieckich oraz uczniowie klas 1-3 w szkołach pod-

1

stawowych w Borui Kościelnej
w gminach Nowy Tomyśl
i Kuślin

5.3.4

organizacja akcji promujących edukację ekologiczną

liczba zorganizowanych akcji

liczba uczestników zorganizo-

promujących edukację ekolo-

wanych akcji promujących

giczną

edukację ekologiczną

0

0

liczba konkursów oraz festynów przyrodniczych, które
5.3.5

współorganizacja konkursów oraz festynów przyrodniczych

powiat współorganizował

liczba uczestników konkursów
oraz festynów przyrodniczych,
które powiat współorganizował
Mieszkańcy wsi Pakosław

2

gminy Lwówek i wsi Chrośnica
gminy Zbąszyń

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 700
starostwo@powiatnowotomyski.pl

