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STRESZCZENIE 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Istotą 

raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych 

dotyczących aktywności organu wykonawczego w danym 

roku, a przede wszystkim - przedstawienie tych danych 

organowi stanowiącemu. 
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I. WPROWADZENIE  

  

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

powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 

31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Istotą raportu jest 

zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu 

wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim - przedstawienie tych danych 

organowi stanowiącemu.  

 Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 

r. poz. 374) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu 

terytorialnego za 2019 rok został przedłużony o 60 dni.  

 Raport o stanie Powiatu jest przedstawiany Radzie Powiatu 

i rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Raport rozpatrywany jest 

w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym o stanie Powiatu raporcie przeprowadza 

się debatę. W debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą 

zabierać głos mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie zgodnie z art. 30a ust. 7 pkt 

1 ustawy o samorządzie powiatowym. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada 

Powiatu przeprowadza głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania.
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II. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATU  

 

Powiat Nowotomyski położony jest w zachodniej części województwa 

wielkopolskiego. Obejmuje obszar 1014 km2. 

 

W skład powiatu wchodzi sześć gmin, w tym: 

 cztery gminy miejsko-wiejskie: Lwówek (powierzchnia: 184 km2), Nowy Tomyśl 

(powierzchnia: 186 km2), Opalenica (powierzchnia: 149 km2), Zbąszyń 

(powierzchnia: 180 km2); 

 dwie gminy wiejskie: Kuślin (powierzchnia: 106 km2), Miedzichowo 

(powierzchnia: 209 km2). 

Siedziba władz powiatowych znajduje się w Nowym Tomyślu. 

 

Powiat Nowotomyski sąsiaduje z powiatami:  

 województwa wielkopolskiego: Powiatem Międzychodzkim, Powiatem 

Szamotulskim, Powiatem Poznańskim, Powiatem Grodziskim, Powiatem 

Wolsztyńskim; 

 województwa lubuskiego: Powiatem Zielonogórskim, Powiatem 

Świebodzińskim, Powiatem Międzyrzeckim. 

Powiat Nowotomyski działa w oparciu o ustawę o samorządzie powiatowym z dnia          

5 czerwca 1998 r. i wykonuje 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, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 
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 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; 

 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. 

 

 Powiat Nowotomyski działa również w oparciu o Statut Powiatu 

Nowotomyskiego przyjęty uchwałą nr XLVII/365/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 24 października 2019 r. zmieniony uchwałą nr VI/47/2019 Rady Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r., który jest najważniejszym dokumentem 

określającym ustrój Powiatu, w szczególności: 

 organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez 

radę, w tym Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

 organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu; 

 zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich; 

 zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Powiatu; 

 gospodarkę finansową Powiatu; 

 mienie Powiatu; 

 herb i flagę Powiatu. 

 

Organami Powiatu są Rada Powiatu i Zarząd 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: 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu; 

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego 

przewodniczącego; 

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, 

będącego głównym księgowym budżetu powiatu; 
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4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz 

rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności 

finansowej; 

5) uchwalanie budżetu powiatu; 

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla 

zarządu z tego tytułu; 

7) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego 

tytułu; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat 

w granicach określonych ustawami; 

9) 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, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i 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, 
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j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1 

ustawy; 

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy; 

11) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami 

lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych 

zrzeszeń społeczności lokalnych; 

13) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; 

14) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

15) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

16) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu; 

17) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu; 

18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów i studentów; 

19) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady powiatu. 

 

W skład Rady Powiatu Nowotomyskiego wchodzi 19 radnych: 

1) Renata Gruszka - Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego, 

2) Zbigniew Markowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego, 

3) Tomasz Szczechowicz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego, 

4) Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski, 

5) Marcin Brambor - Wicestarosta Nowotomyski, 

6) Konrad Drąg, 

7) Patryk Kąkolewski, 

8) Edwin Pigla, 

9) Dariusz Chłopek,  

10) Adam Frąckowiak,  

11) Maria Galas, 

12) Dorota Kaczmarek,  

13) Sylwester Kamyszek,  

14) Ireneusz Kozecki,  

15) Władysław Napierała,  
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16) Krzysztof Pacholak,  

17) Jacek Pieprzyk,  

18) Adam Pilc,  

19) Paweł Wilkoszarski (radny do 22 grudnia 2019 r.). 

  

 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.  

Członkami Zarządu Powiatu Nowotomyskiego są: 

1) Andrzej Wilkoński - Przewodniczący Zarządu, 

2) Marcin Brambor,  

3) Konrad Drąg, 

4) Patryk Kąkolewski, 

5) 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.
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III. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY  

W POWIECIE NOWOTOMYSKIM ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA  

  

 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, 

 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych (od 1 marca 2019 r.), 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu. 

W Powiecie Nowotomyskim w 2019 r. funkcjonowały następujące jednostki 

oświatowe: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu (do 1 września 2019 r.), 

 Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (do 1 września 

2019 r.), 

 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. 

 Od 1 września 2019 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica 

w Nowym Tomyślu kontynuują działalność jako Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. 

Służby, inspekcje i straże funkcjonujące na terenie powiatu: 

 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym 

Tomyślu; 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu; 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu; 

 Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu. 
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Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie 
Nowotomyskim za 2019 r. przedstawione zostały Radzie Powiatu Nowotomyskiego 
przez w/w służby, inspekcje i straże w miesiącu kwietniu br. 

 

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 do 31 marca 2019 roku 

funkcjonowało na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Nowym Tomyślu uchwalonego Uchwałą nr 19/OR/2018 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, natomiast od dnia 1 

kwietnia 2019 r. na podstawie regulaminu uchwalonego Uchwałą nr 65/AO/2019 

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2019 r.  

 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 w 2019 r. funkcjonowały 

następujące wydziały oraz samodzielne stanowiska: 

 Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, 

 Wydział Rozwoju i Strategii, 

 Wydział Finansów, 

 Wydział Komunikacji, 

 Wydział Infrastruktury Drogowej, 

 Wydział Budownictwa i Architektury, 

 Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Wydział Edukacji i Sportu (do 31 marca 2019 r.), 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

 Geodeta Powiatowy,  

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego, 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 
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 Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, 

 Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym, 

 Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych z pionem ochrony, 

 Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, 

 Zespół Radców Prawnych. 

 

 W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Tomyślu na dzień 01.01.2019 r. zatrudnionych było 131 

pracowników, w tym: 100 pracowników administracji, 25 pracowników obsługi, 

3 pracowników interwencyjnych oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach 

programu „30”. Na koniec 2019 roku w Starostwie zatrudnionych było 118 osób, 

z czego 89 osób na stanowiskach urzędniczych, 27 osób na stanowiskach obsługi, 

a 2 osoby na stanowisku stażystów.
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IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE POWIATU Z ROKU OBJĘTEGO RAPORTEM  

 

1) BUDŻET  

 Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów, na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr V/33/2019 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2019.  

 Budżet Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019 realizowało 14 jednostek 

budżetowych. 

 

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2019 roku realizację: 

 dochodów budżetu powiatu w wysokości    67.307.214,52 zł 

w tym: 

- dochody bieżące w kwocie      65.951.714,52 zł 

- dochody majątkowe w kwocie           1.355.500,00 zł  

 wydatków budżetu powiatu w wysokości     74.616.368,00 zł 

  w tym: 

 wydatki bieżące w wysokości     64.866.930,78 zł 

 wydatki majątkowe w wysokości     9.749.437,22 zł         

 

 W ciągu roku budżetowego 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 

dziewięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu, natomiast Zarząd Powiatu podjął 

siedemnaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu.  

 Uchwalone prognozowane dochody budżetu Powiatu w roku 2019 uległy 

zwiększeniu o kwotę 8.161.598,09 zł i po wprowadzonych zmianach plan dochodów 

budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił kwotę 75.468.812,61 zł, a jego 

wykonanie ukształtowało się na poziomie 78.018.169,73 zł, tj. 103,38 %. 

 Uchwalone prognozowane wydatki budżetu Powiatu w roku 2019 uległy 

zwiększeniu o kwotę 10.031.598,09 zł i po wprowadzonych zmianach plan dochodów 

budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił kwotę 84.647.966,09 zł, a jego 

wykonanie ukształtowało się na poziomie 73.175.486,35 zł, tj. 86,45 %. 

 Poniżej zaprezentowano dane za lata 2018-2019 w układzie porównawczym. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE POWIATU Z ROKU OBJĘTEGO RAPORTEM  

Strona | 13 

 

Roczny plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 1 stycznia. 
 

 2018 2019 

 

Dochody 

 

 

Wydatki 

 

Dochody 

 

Wydatki 

 

ogółem 

 

 

60.922.452,17 

 

69.318.812,61 

 

67.307.214,52 

 

74.616.368,00 

 

bieżące 

 

59.805.255,95 

 

57.126.006,08 

 

65.951.714,52 

 

64.866.930,78 

 

 

majątkowe 

 

1.117.196,22 

 

12.192.806,53 

 

1.355.500,00 

 

9.749.437,22 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan dochodów i wydatków - po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia. 

 2018 2019 

 

Dochody 

 

Wydatki Dochody Wydatki 

 

ogółem 

 

67.752.430,17 83.041.769,22 75.468.812,61 84.647.966,09 

bieżące 
61.041.971,29 58.804.116,84 70.967.930,79 71.970.531,47 

majątkowe 

6.710.458,88 24.237.652,38 4.500.881,82 

 

12.677.434,62 
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Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na dzień 31 grudnia. 

 

 Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach nie stwierdzono 

wydatków ponad wielkości ujęte w planie. Spełniony został wymóg określony art. 242 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od 

zrealizowanych dochodów bieżących. 

 W uchwale budżetowej na rok 2019 Rada Powiatu Nowotomyskiego 

zaplanowała deficyt na poziomie 7.309.153,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 

wystąpiła nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami, w wysokości 

4.842.683,38 zł. 

 W roku 2019 Powiat Nowotomyski zaciągnął kredyt długoterminowy na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.690.846,52 zł. 

Zadłużenie Powiatu Nowotomyskiego z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 

2019 wyniosło: 23.577.790,72 zł. 

 Powiat Nowotomyski na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadał zobowiązań 

wymagalnych. 
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66.403.143,89 

 

98,01 

 

71.261.248,73 

 

85,81 

 

78.018.169,73 

 

103,38 

 

73.175.486,35 

 

86,45 

b
ie

żą
ce

  

63.212.344,11 

 

103,56 

 

54.693.112,51 

 

93,01 

 

72.295.897,87 

 

101,87 

 

64.137.039,87 

 

 89,12 

 

m
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w
e  

3.190.799,78 

 

47,55 

 

16.568.136,22 

 

68,36 

 

5.722.271,86 

 

127,14 

 

9.038.446,48 

 

 

71,30 
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Wynik budżetu na dzień 31 grudnia (układ porównawczy) 

 

 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 

2018 2019 

 

2.501.740,48 zł 

 

 

2.782.145,10 zł 

 

Należności na dzień 31 grudnia 

         2018          2019 

 

wymagalne 

 

     

     1.403.166,05 zł 

      

      1.703.428,71 zł 

 

pozostałe  

 

       

       219.390,73 zł 

        

       165.783,41 zł 

 

OGÓŁEM 

 

     

      1.622.556,78 zł 

  

      1.869.212,12 zł 

 

2018 2019 

NADWYŻKA/ DEFICYT (dochody - wydatki) (-) 4.858.104,84 zł 4.842.683,38 zł 

Finansowanie - PRZYCHODY    18.892.978,61 zł 13.122.079,73 zł 

w tym:   

KREDYT BANKOWY    12.000.000,00 zł 2.690.846,52 zł 

WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH   6.892.978,61 zł 10.431.234,21 zł 

ROZCHODY   

Spłaty kredytów    3.603.639,56 zł 2.690.846,52 zł 

(NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI)  10.431.234,21 zł 15.273.916,59 zł 
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Dotacje unijne 
zł303 052,15 

0,48%

Pozostałe dotacje i 
pomoc finansowa jst

zł8 130 096,54 
12,86%

Subwencje
zł25 572 517,00 

40,45%Udziały w podatkach 
dochodowych

zł19 443 132,80 
30,76%

Dochody własne 
powiatu

zł9 763 545,62 
15,45%

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wg źródeł

Dotacje unijne 
zł231 586,83 

0,32%

Pozostałe dotacje i 
pomoc finansowa jst

zł9 381 250,17 
12,98%

Subwencje
zł29 353 175,00 

40,60%

Udziały w podatkach 
dochodowych

zł21 719 003,98 
30,04%

Dochody własne 
powiatu

zł11 610 881,89 
16,06%

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku 
wg źródeł
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Pozostałe
zł3 680 938,83 

5,17% Rodzina
zł2 231 992,08 

3,13%

Transport i łączność
zł11 489 772,20 

16,12%

Administracja 
publiczna 

zł13 836 460,27 
19,42%

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

zł4 436 373,62 
6,23%

Oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza 
zł27 902 637,42 

39,16%

Pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

zł3 532 405,31 
4,96%

Różne rozliczenia
zł419 281,76 

0,59%
Kultura fizyczna
zł1 075 968,16 

1,51%

Ochrona zdrowia
zł2 655 419,08 

3,73%

Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wg działów klasyfikacji budżetowej

Pozostałe
zł2 546 006,78 

3,48%

Rodzina
zł2 616 560,05 

3,58%

Transport i łączność
zł6 618 659,43 

9,04%

Administracja 
publiczna 

zł14 614 528,07 
19,97%

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

zł4 331 211,33 
5,92%

Oświata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza 
zł32 772 616,32 

44,79%

Pomoc społeczna i 
pozostałe zadania z 

zakresu polityki 
społecznej

zł4 032 832,81 
5,51%

Różne rozliczenia
zł645 143,98 

0,88%

Kultura fizyczna
zł1 098 970,64 

1,50%

Ochrona zdrowia
zł3 898 956,94 

5,33%

Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku 
wg działów klasyfikacji budżetowej
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2) INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.  

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

Grunty Wartość księgowa 

Razem 
forma         

dysponowania* 
Uwagi** pow. Wartość 

budynki i 
budowle 

Inne środki 
trwałe 

Pozostałe 
aktywa 

m2 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 

w tym: 
213 142 1 135,08 76 503,58 908,43 230,65 78 777,74 - - 

(1) Budynki Starostwa Powiatowego 

5 248 

362 

4 266 

192,87 1 330,04 653,22 230,65 2 406,78 siedziba 

udział 1/2 

udział 3/5 

 

(2) Stary Tomyśl 7 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NU – 0,3664 ha 
Karta 

Nauczyciela, 
4 umowy 
użyczenia; 

Umowa 
dzierżawy 0,1832 

ha 

- 

(3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej 
4 535 68,02 0,00 4,49 0,00 72,51 - udział 1/3 

(4) Powiat Nowotomyski – Nowy Tomyśl (Powiatowy 
Urząd Pracy) 

3 317 66,34 308,21 0,00 0,00 374,55 - - 
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(5) Wydział Infrastruktury Drogowej – Drapak 16 600 124,50 16,25 0,00 0,00 140,75 - udział ½ 

(6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Tomyślu - szpital 

32 915 513,32 1 020,55 0,00 0,00 1 533,87 NU 
Umowa 

użytkowania 

(7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Tomyślu – Oddział dla Przewlekle Chorych 

w Opalenicy 
1780 24,92 0,00 0,00 0,00 24,92 NU 

Umowa 
użytkowania 

(8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Tomyślu – przychodnia 

 

8 866 103,80 354,55 0,00 0,00 458,35 U 
umowy: 
najmu i 

użyczenia 

959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U 

Udział 
205/1000 – 
trwają prace 
przeliczenia 
udziałów na 

nieruchomośc
i 1238/6 

 

(9) Wydział Infrastruktury Drogowej – drogi 4 461 123 0,00 73 262,38 250,72 0,00 73 513,10 - - 

(10) Trzcianka, w tym: 2 712,30 41,31 149,62 0,00 0,00 190,93 - - 

- lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 11A 69,08 - - - - - 

udział w nieruchomości 232/7, 
232/8, 232/9 - 6908/262718 

 

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 23 72,33 - - - - - 

udział w nieruchomości 119/12 - 
7233/36281 

 

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 23 66,63 - - - - - 

udział w nieruchomości 232/2 - 
149/1000 

 

- garaż 36,26 - - - - - 
udział w nieruchomości 101/7 - 

3626/172620 
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- działka niezabudowana 124/1 1 344 - - - - - - 

- działka zabudowana 119/21 1 124 - - - - - - 

(11) Stary Folwark - - 61,98 0,00 0,00 61,98 - - 

2 
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu, 

ul. E. Sczanieckiej 1 
33 057 464,13 3 384,87 24,23 0,00 3 873,23 TZ Decyzja 

3 
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, Oś. 

Północ 37 
3 379 127,25 4 228,83 233,79 0,00 4 589,87 TZ 

Decyzja o 
przekazaniu 

trwałego 
zarządu 
między 

jednostkami 

4 
Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, 

ul. Powstańców Wlkp. 43 
12 499 232,21 3 911,09 114,37 0,00 4 257,67 TZ Decyzja 

5 Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 8 000 475,16 4 223,39 22,58 0,00 4 721,13 TZ Decyzja 

6 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Zbąszyniu 
5 434 48,90 696,93 393,60 0,00 1 139,43 TZ Decyzja 

7 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Trzciance - Michorzewo 

95 059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TZ Decyzja 

8 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Trzciance 
1 927 414 1 190,52 2 093,22 820,41 0,00 4 104,15 TZ 

Decyzja o 
wygaśnięciu 

trwałego 
zarządu 

9 
Poradnia Psychlogiczno–Pedagogiczna w 

Nowym Tomyślu 
- - 0,00 14,70 0,00 14,70 - - 



 

IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE POWIATU Z ROKU OBJĘTEGO RAPORTEM  

Strona | 21 

10 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Nowym Tomyślu - szpital 
- - 22 934,58 7 863,16 137,99 30 935,73 NU 

Umowa 
użytkowania 

11 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Nowym Tomyślu – Oddział dla 
Przewlekle Chorych w Opalenicy 

- - 766,83 7 176,13 0,00 7 942,96 NU 
Umowa 

użytkowania 

12 Powiat Nowotomyski - Trzcianka 12 243 78,20 0,00 0,00 0,00 78,20 - 
Działki 

budowlane 

13 Powiat Nowotomyski – Nowy Tomyśl (drogi) 8 963 0,00 226,37 0,00 0,00 226,37 - 

Do przekazania 
Gminie Nowy 
Tomyśl – ulice 
miejskie, część 
przekazana na 
podstawie aktu 

notarialnego 

14 
Powiat Nowotomyski – Nowy Tomyśl – 

użytkowanie wieczyste 
337 20,55 0,00 0,00 0,00 20,55 UW - 

15 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Tomyślu 
- - 0,00 104,97 0,00 104,97 - - 

16 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu - - 0,00 47,33 10,64 57,97 - - 

17 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Nowym Tomyślu 
- - 0,00 3,00 0,00 3,00 - - 

18 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Nowym Tomyślu 
- - 0,00 177,98 0,00 177,98 - - 

 RAZEM 
2 319 527,00 

(w m2) 
3 772,00 118 969,69 17 904,68 379,28 141 025,65 - - 

U - użytkowanie   TZ – trwały zarząd     
UW – użytkowanie wieczyste  ZN – zarząd nieodpłatny      
D – dzierżawa    NU – nieodpłatne użytkowanie         
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 Prawa do dysponowania nieruchomościami pozostałych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego kształtują się następująco: 

 nieruchomości użytkowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej zajęte pod przychodnię w Nowym Tomyślu pozostają na umowach 

najmu i użyczenia – pozycja 1(8), natomiast zajęte pod szpital – pozycja 10, 

pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu; 

 nieruchomości zajęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Nowym Tomyślu – Oddział dla Przewlekle Chorych w Opalenicy pozostają 

 w nieodpłatnym użytkowaniu – dz. 1850/2 (pozycja 11); 

 nieruchomość ujęta w pozycji 1(3) (udział 1/3) użytkowana jest przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach 

wykonywanych przez niego zadań; 

 nieruchomość ujęta w pozycji 1(5) (udział 1/2 - Drapak) użytkowana jest przez 

Wydział Infrastruktury Drogowej; 

 nieruchomość uwidoczniona w wykazie pod nr 1(4) zabudowana budynkiem 

administracyjnym nie jest objęta w chwili obecnej żadną z umów; 

 Powiat Nowotomyski jest ponadto właścicielem gruntów zajętych pod drogi. 

Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 446,1123 ha (pozycja 1(9)) nabyte 

pod pas drogi, poszerzenia dróg oraz w wyniku podziału przeprowadzonego w 

trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

 W ramach wykazanej powierzchni dróg nadal dokonywane są regulacje stanów 

prawnych gruntów pod drogami powiatowymi. 

 nieruchomości będące w wieczystym użytkowaniu wykazano w pozycji 14 (stan 

ten nie uległ zmianie); 

 w pozycji 13 uległa zmianie powierzchnia gruntów usytuowanych w Nowym 

Tomyślu zajętych pod drogi. 

 

 Powiat dysponuje obecnie 14 lokalami mieszkalnymi, z których 6 pozostaje 

w zasobie powiatowym nieruchomości, a 8 z nich gospodarują trwali zarządcy oraz 

użytkownik. Wartości tych lokali nie są znane, ponieważ oszacowanie następuje 

w trakcie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. Lokale znajdujące się na 

terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz w budynkach usytuowanych 

w Opalenicy przy ul. 27 Grudnia nie są wyodrębnione z nieruchomości.  

 W okresie objętym raportem nie nastąpiła sprzedaż mienia Powiatu 

Nowotomyskiego. 

Zawarto trzy umowy najmu: 

 najmu garażu usytuowanego w Nowym Tomyślu na czas oznaczony 3 miesiące, 

 kolejnej umowy najmu garażu usytuowanego w Nowym Tomyślu na czas 

nieoznaczony, 
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 najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku w Nowym Tomyślu przy ul. 

Poznańskiej nr 29 pod punkt kasowy na czas oznaczony.  

 

 Została rozwiązana za porozumieniem stron umowa użyczenia garażu 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. 

 Na podstawie aktu notarialnego przekazano nieodpłatnie Gminie Nowy Tomyśl 

większość działek zajętych pod drogi gminne w mieście Nowy Tomyśl. W chwili obecnej 

prowadzone są działania zmierzające do przekazania Gminie Nowy Tomyśl pozostałej 

części gruntów zajętych pod drogi gminne.  

 Tut. organ pobrał czynsz za nieruchomości lub ich części oddane w dzierżawę 

i najem. Pobrano także opłatę z tytułu trwałego zarządu gruntów (Powiatowe Centrum 

Sportu).  

 Powiat Nowotomyski wykazuje ponadto dochód z tytułu oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

 

Wartość środków trwałych w podziale na jednostki organizacyjne: 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 103.146.621,23 zł, w tym: 

- grunty – 1.233.833,56 zł,  

- budynki i budowle – 3.804.497,70 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej (m.in. drogi i chodniki) – 94.269.830,97 zł,  

- środki transportu – 710.898,65 zł,  

- pozostałe środki wraz ze sprzętem komputerowym i urządzeniami –  

2.131.007,33 zł,  

- wartości niematerialne i prawne, na które składają się licencje na programy 

komputerowe użytkowane w poszczególnych wydziałach – 996.553,02 zł.  

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 4.804.083,84 zł, w tym:  

- przyjęcie działek z trwałego zarządu w Trzciance – 41.309,50 zł,  

- modernizacja budynków Starostwa i przejęcie z trwałego zarządu garaży oraz 

lokali mieszkalnych w Trzciance – 679.332,40 zł, 

- modernizacja dróg powiatowych i chodników – 3.842.286,77 zł, 

- zakup przyczepy samochodowej – 25.318,18 zł, 

- pozostałe środki trwałe wraz ze sprzętem komputerowym i urządzeniami – 

215.836,99 zł – m.in. zakup sprzętu na potrzeby drogowe oraz sprzętu 

komputerowego. 

 Zmniejszenie wartości w 2019 r. o kwotę 1.788.003,81 zł, w tym: 

- przekazanie ulic miejskich w Nowym Tomyślu oraz ul. Stefana Wittmanna 

w Lwówku – 755.390,00 zł, 
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- likwidacja sprzętu komputerowego – 6.059,91 zł oraz przekazanie pozostałych 

środków trwałych – 953.958,90 zł, 

- sprzedaż i likwidacja sprzętu drogowego – 18.204,00 zł oraz samochodu – 

54.391,00 zł. 

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 320.274,87 zł, w tym: 

- sprzęt komputerowy oraz pozostałe środki trwałe – 264.646,87 zł, 

- samochód osobowy – 45.500,00 zł, 

- wartości niematerialne i prawne – 10.128,00 zł. 

 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 69.266,54 zł, w tym: 

- sprzęt komputerowy – 19.700,00 zł, 

- wartości niematerialne i prawne – 49.566,54 zł, na które składają się licencje 

na programy komputerowe użytkowane w jednostce. 

- Zwiększenie wartości w 2019 r. o serwer w kwocie 19.700,00 zł. 

 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu: 

 Wartość środków trwałych – 1.854.503,41 zł, w tym: 

- grunt – 48.902,00 zł,  

- budynki i budowle – 1.103.826,17 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 65.746,00 zł,  

- pozostałe środki trwałe wraz ze sprzętem komputerowym i urządzeniami –  

515.329,24 zł,  

- środki transportu – 120.700,00 zł, 

- Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 220.529,28 zł, w związku z budową 

parkingu przy szkole – 12.000,00 zł i montażem windy w szkole – 208.529,28 zł. 

 

5. Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 5.326.825,93 zł, w tym: 

- grunt – 475.160,76 zł,  

- budynki i budowle – 4.510.462,96 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 199.964,24 zł,  

- środki transportu – 98.046,52 zł,  

- pozostałe środki trwałe wraz ze sprzętem komputerowym i urządzeniami – 

43.191,45 zł.  

 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu: 
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 Wartość środków trwałych – 14.944,50 zł, w tym urządzenia techniczne –  

14.944,50 zł.  

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o zakup kopiarki w kwocie 14.944,50 zł. 

 

7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: 

 Wartość środków trwałych - 9.261.087,98 zł, w tym: 

- grunt – 1.190.522,60 zł,  

- budynki i budowle – 4.021.057,27 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 940.671,87 zł,  

- sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe środki 

trwałe – 2.083.405,84 zł,  

- środki transportu – 1.025.430,40 zł. 

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 535.869,43 zł, w związku z przebudową 

kotłowni i wymianą pokrycia dachowego w budynku mechanizacji – 465.759,43 

zł, oraz wymianą deszczowni – 70.110,00 zł.  

 Zmniejszenie wartości o kwotę 160.545,28 zł związane jest z wygaszeniem 

trwałego zarządu i przekazaniem gruntu i budynków oraz likwidacją 

samochodu osobowego.  

 

8. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu (po połączeniu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu 

i Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu): 

 Wartość środków trwałych – 7.100.193,51 zł, w tym: 

- grunt – 464.130,00 zł,  

- budynki i budowle – 5.907.338,46 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 69.888,00 zł,  

- sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne, maszyny oraz pozostałe środki 

trwałe – 658.837,05 zł. 

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 4.171.726,67 zł w związku 

z połączeniem szkół, w tym:  

- grunt – 185.550,00 zł,  

- budynki szkoły – 3.680.036,30 zł,  

- parking – 69.888,00 zł, 

- urządzenia techniczne – 236.252,37 zł.  

 

9. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu (dawniej Zespół Szkół Nr 3 im. dra K. 

Hołogi w Nowym Tomyślu): 

 Wartość środków trwałych – 5.478.152,72 zł, w tym: 

- grunt – 127.246,00 zł,  

- budynki i budowle – 5.097.580,38 zł,  
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- sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne, maszyny oraz pozostałe środki 

trwałe – 253.326,34 zł.  

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 3.137.968,84 zł – w związku 

z rozbudową szkoły i montażem windy.  

 

10. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu: 

 Wartość środków trwałych – 7.239.951,75 zł, w tym: 

- grunty – 232.212,00 zł,  

- budynki i budowle – 5.686.030,37 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 1.057.474,28 zł,  

- maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy oraz pozostałe środki trwałe – 

264.235,10 zł. 

 Zwiększenie wartości w 2019 r. o kwotę 21.648,00 zł o zakup kopiarki 

i modernizację sieci informatycznej.  

 

11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 1.246.816,80 zł, w tym: 

- urządzenia techniczne i maszyny – 540.230,31 zł,  

- środki transportu – 706.586,49 zł.  

 Zmniejszenie w 2019 r. wartości o kwotę 136.647,42 zł, w związku 

z przekazaniem do OSP zestawu ratownictwa medycznego i narzędzi 

hydraulicznych – 74.266,42 zł oraz przekazaniem samochodu do Gminy 

Opalenia – 62.381,00 zł. 

 

12. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 45.214,99 zł, w tym: 

- urządzenia techniczne, maszyny i pozostałe środki trwałe – 4.998,99 zł,  

- środki transportu – 40.216,00 zł.  

-  

13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu: 

 Wartość środków trwałych – 62.844.942,16 zł, w tym: 

- grunt – 103.259,50 zł,  

- budynki i budowle – 33.789.251,53 zł,  

- obiekty inżynierii lądowej – 144.431,28 zł,  

- urządzenia technicznie i maszyny oraz pozostałe środki trwałe – 

24.715.599,17 zł,  

- środki transportu – 2.452.395,12 zł,  

- wartości niematerialne i prawne – 1.640.005,56 zł, na które składają się 

licencje na programy komputerowe użytkowane w księgowości i szpitalu. 
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Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia (m2) Uzyskana kwota (zł) 

Sprzedaż nieruchomości: - 0,00 

w tym, 

sprzedaż lokali 
- 0,00 

Oddanie nieruchomości                
w dzierżawę i najem 

41,60 459.251,21 

Oddanie nieruchomości            
w użytkowanie wieczyste 

- 254,31 

Oddanie nieruchomości             
w użytkowanie 

- - 

Oddanie nieruchomości         
w trwały zarząd i służebność 

13.254,00 (przekazanie 
trwałego zarządu między 

jednostkami) 
145,44 

Oddanie nieruchomości         
w użyczenie 

- - 

Zamiana nieruchomości - - 

Nabycie nieruchomości - grunt 16.909 ,00 (komunalizacja) - 

Nabycie nieruchomości - budynki - - 

Sprzedaż majątku ruchomego - 2.649,92 

RAZEM 462.300,88 

 

Dochody z mienia Powiatu osiągnięte przez poszczególne jednostki organizacyjne. 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu: 

 dochody z najmu, na które składają się dochody związane z wynajmem 

powierzchni na gabinety lekarskie, czynsz za lokale mieszkalne i garaże 

w kwocie 213.181,06 zł, 

 wpływy z dzierżawy gruntów mienia Powiatu w Zbąszyniu i Przyprostyni –  

w kwocie 1.315,90 zł, 

 sprzedaż mienia ruchomego, na które składa się sprzedaż złomu, kosiarki 

bijakowej i samochodu ciężarowego w kwocie 2.649,92 zł, 

 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów mienia Powiatu  

na nieruchomości przy ul. Poznańskiej w Nowym Tomyślu w kwocie 254,31 zł,  

 wpływy za trwały zarząd od Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 

w kwocie 145,44 zł,  

 wpływy ze sprzedaży akcji w kwocie 16,12 zł, 
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 wpływy z tytułu odszkodowań za drogi w kwocie 240.357,72 zł. 

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: 

 dochody z najmu pomieszczeń gospodarskich, mieszkań, garaży w kwocie  

5.427,73 zł, 

 wpływy ze sprzedaży wyrobów – mleka i żywca wołowego w kwocie  

1.875.444,30 zł.  

2. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu: 

 dochody z najmu powierzchni do umiejscowienia maszyn do napojów oraz najem 

pomieszczeń szkolnych w kwocie 5.448,71 zł.  

3. Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu (po połączeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu i Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu): 

 dochody z najmu, na które składają się czynsz za najem mieszkań, czynsz z najmu 

części hali ślusarskiej z zapleczem, najem miejsca pod sklepik szkolny  

oraz wynajem hali gimnastycznej w kwocie 119.374,90 zł.  

4. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu (dawniej Zespół Szkół Nr 3 im. dra K. Hołogi 

w Nowym Tomyślu): 

 wpływy z najmu powierzchni pod automaty do napojów w kwocie 3.520,00 zł.  

5. Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu: 

 dochody z najmu hali sportowej w kwocie 110.397,55 zł. 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zbąszyniu: 

 dochody z wynajmu pokoi w internacie w kwocie 585,36 zł.  

 

3) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 W 2019 roku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przeprowadzono 

29 postępowań w tym: 16 na roboty budowlane, 5 na dostawy i 8 na usługi.  

 Postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

usług społecznych, zamówienia z wolnej ręki. Pięć postępowań było postępowaniami 

złożonymi tzn. dotyczyło więcej niż jednego zadania. Dwa postępowania dotyczyły 

SOSW w Zbąszyniu i jedno PCS-u w Nowy Tomyślu.  

 24 postępowania zakończyły się zawarciem umów w sprawie zamówienia 

publicznego, na łączną kwotę 18.022.174,29 zł brutto.  

 Kwoty udzielonych zamówień, z podziałem na poszczególne tryby 

przeprowadzonych postępowań, przedstawiają się następująco: 

1. przetarg nieograniczony: 17.443.766,29 zł brutto, w tym:  
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1) roboty budowlane – 15.543.521,49 zł brutto,  

2) dostawy – 723.516,93 zł brutto,  

3) usługi– 1.176.727,87 zł brutto; 

2. zamówienie z wolnej ręki - usługi: 12.408,00 zł brutto; 

3. usługi społeczne – usługi: 566.000,00 zł brutto. 

Unieważniono 5 postępowań, w tym: 

- 2 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu; 

- 3 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) - cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 W 2019 roku prowadzono również postępowania na podstawie wewnętrznej 

Procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Łączna wartość zamówień wyniosła 3.624.296,34 zł (kwota dotyczy zamówień 

udzielonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu). 

 

4) FINANSOWANIE DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DÓBR KULTURY ORAZ 

OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH  

 Powiat Nowotomyski w ramach budżetu na rok 2019 udzielił dotacji 

w wysokości 20.300,00 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 2019 przyznano w kwotach: 

- 12.300,00 zł - na realizację zadania pn. „Ekspertyza techniczna i opracowanie 

projektu budowlanego dotyczącego zabezpieczenia struktury zabytkowej 

elewacji drewnianej kościoła pw. św. Marcina w Bukowcu” dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Bukowcu, gm. Nowy Tomyśl, powiat 

nowotomyski, 

- 10.000,00 zł - na realizację zadania pn.: „Naprawy konstrukcyjne w obrębie 

więźby i wieńca wieży kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana 

Ewangelisty w Lwówku, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.
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V. OPIS ZREALIZOWNYCH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OBSZRÓW TEMATYCZNYCH  

Z ZAKRESU: 

 

1) EDUKACJI I SPORTU: 

A) DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  

 Mocą uchwały nr III/26/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 

2018 r., z dniem 1 stycznia 2019 roku utworzono samorządową jednostkę 

organizacyjną o nazwie „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu”. 

Siedzibą Centrum jest miasto Nowy Tomyśl. Organizację Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Tomyślu określa Statut, który jest załącznikiem do ww. uchwały 

Rady Powiatu. Szczegółowa struktura organizacyjna Centrum, ogólne zasady 

kierowania i kompetencje kadry, tryb pracy i zakresy działania określa Regulamin 

organizacyjny jednostki budżetowej uchwalony przez Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 

27 lutego 2019 r. Ponadto, organizację pracy w PCUW określa Regulamin pracy, będący 

załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora PCUW nr 1/2019 z 1 marca 2019 r.  

  

  Przedmiot działalności jednostki:  

 obsługa zadań własnych powiatu w zakresie oświaty: 

wraz z rozpoczęciem działalności PCUW zlikwidowano w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Tomyślu wydział ds. oświaty, zatem Centrum przejęło dotychczasowych 

pracowników merytorycznych tego wydziału i w zmienionej strukturze obsługuje organ 

prowadzący w zakresie zadań własnych powiatu. 

 obsługa szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek: 

PCUW sprawuje faktyczną centralną obsługę szkół i placówek oświatowych oraz 

Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w zakresie kadr, płac oraz 

księgowości. Obsługę zapewniają dotychczasowi pracownicy merytoryczni przejęci ze 

Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 

 Centrum jako jednostka obsługująca, zapewnia wspólną obsługę jednostek 

obsługiwanych w zakresie określonym w statucie Centrum. Od 2019 roku PCUW 

obsługuje następujące powiatowe jednostki oświatowe: 

 Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu; 

 Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu; 

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance; 

 Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu. 
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 Ponadto, PCUW obsługuje aktualnie jedną jednostkę poza oświatową jaką jest 

Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. 

 PCUW jest pracodawcą dla 11 pracowników, w tym 3 osób pełniących 

stanowiska kierownicze tj. Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz Głównej Księgowej. 

W ramach struktury, pracownicy księgowości oraz płac podlegają funkcjonalnie 

Głównej Księgowej, natomiast stanowiska ds. administracji oraz kadr podlegają 

funkcjonalnie Zastępcy Dyrektora.  

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 1 Społeczność. 

 

Cel szczegółowy 1.3. Stworzenie warunków do powszechnego dostępu do oświaty 

zgodnie z zainteresowaniami, zdolnościami młodzieży oraz potrzebami rynku pracy. 

Kierunki działania: 

1.3.1. Rozbudowa i modernizacja powiatowej infrastruktury oświatowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Rok 2019 był ważnym z punktu widzenia wydatków majątkowych Powiatu na 

rzecz infrastruktury oświatowej w prowadzonych przez Powiat szkołach i placówkach 

oświatowych. Organ prowadzący zobligowany był do przygotowania infrastruktury 

szkół na jednoczesne przyjęcie dwóch roczników młodzieży szkolnej oraz realizował 

inne ważne zadania inwestycyjne. Największym wydatkiem było ukończenie 

rozbudowy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu na os. Północ, który zyskał nową 

powierzchnię z kilkoma salami dydaktycznymi, pomieszczeniami administracji, nowym 

wejściem do szkoły oraz windą i ciągami komunikacyjnymi. W roku 2019 przeznaczono 

na ten cel ok. 2.200.000,00 zł. W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. 

Sczanieckiej dokonano z kolei modernizacji pomieszczeń szatniowo – sanitarnych przy 

sali gimnastycznej realizowanej w ramach programu „Szatnia na Medal”. W Zespole 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, celem przyjęcia 

zwiększonej liczby uczniów do internatu szkolnego, dokonano niezbędnych prac 

remontowych. Ważnym i niezbędnym przedsięwzięciem była również budowa szybu 

windowego wraz z montażem windy w głównym budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. W pozostałych jednostkach dokonano szeregu 

innych prac remontowych celem poprawy funkcjonalności obiektów oświatowych. 

 

1.3.2. Efektywny monitoring zmian społecznych i gospodarczych celem dostosowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 Rynek pracy w Powiecie Nowotomyskim w roku 2019 cechował się po raz 

kolejny rekordowo niskim bezrobociem oraz niedoborem wykwalifikowanej siły 

roboczej. Lokalne podmioty gospodarcze musiały posiłkować się w tej sytuacji 



 

V. OPIS ZREALIZOWNYCH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OBSZRÓW TEMATYCZNYCH  

Z ZAKRESU EDUKACJI I SPORTU 

Strona | 32 

pracownikami spoza kraju. Analizując ofertę edukacyjną w powiecie, wszystkie 

realizowane kierunki na poziomie szkoły branżowej stopnia I oraz na poziomie 

technikum wykazywały się znacznym popytem na rynku pracy. Zarówno zawody 

rzemieślnicze, jak i techniczne cechowały się dużym zainteresowaniem ze strony 

pracodawców. Zważywszy na jednoczesne przyjęcie w roku 2019 absolwentów 

gimnazjów oraz szkół podstawowych, Powiat dostosował adekwatną ofertę 

edukacyjną i uruchomił wszystkie planowane kierunki kształcenia. Ponadto, wobec 

dużego zapotrzebowania na kadrę specjalistyczną, odnotowano w oświacie odpływ 

kadry pedagogicznej, co w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do braku 

możliwości uruchomienia kształcenia zawodowego we wszystkich dotychczasowych 

kierunkach. 

 

1.3.3. Zarządzanie zmianami w placówkach oświatowo – wychowawczych w zakresie 

uruchamiania nowych profili zawodowych oraz ograniczenia kształcenia w zawodach 

o nikłym zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy. 

 Jak wskazano wyżej, oferta edukacyjna Powiatu w roku 2019 była adekwatna 

do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz do możliwości organizacyjno-finansowych szkół. 

Zarządzanie zmianami ograniczyło się w tym okresie do zmiany w sieci szkół, 

polegającej na połączeniu potencjałów dotychczasowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. M. Kopernika oraz Zespołu Szkół nr 2 im. S. Staszica, które 

z dniem 1 września 2019 r. kontynuują działalność jako jeden Zespół Szkół nr 1 w 

Nowym Tomyślu. Uruchomiono planowane profile zawodowe w szkołach oraz nie 

likwidowano żadnego z dotychczasowych kierunków. 

 

1.3.4. Stworzenie systemu pomocy organizacyjno-finansowej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych, uczęszczających do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 

dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym. 

 Wzorem lat ubiegłych, w październiku 2019 r. Starosta Nowotomyski wręczył 

nagrody za wysokie osiągnięcia edukacyjne dla wszystkich uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat, którzy uzyskali średnią ocen przynajmniej 5,3 i wzorowe 

zachowanie lub osiągnęli sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach 

wiedzowych. Nagrody pieniężne odebrało 34 uczniów. Dodać należy, że od roku 2019 

kryteria, które muszą spełnić uczniowie, by uzyskać nagrodę zostały podniesione, ale 

jednocześnie zobiektywizowane, gwarantując uzyskanie nagrody każdej osobie, która 

spełniła warunki. 
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1.3.5. Termomodernizacja obiektów w publicznych placówkach oświatowo – 

wychowawczych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym. 

 W roku 2019 Powiat zaplanował w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym 

Tomyślu środki na termomodernizację w kwocie 900.000,00 zł, jednakże wobec braku 

możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel, przedsięwzięcia nie udało się 

zrealizować. Inwestycja taka musiałaby wynieść kilka milionów złotych, na co Powiatu 

nie było stać. Plany izolacji cieplnej szkół zostały przełożone na rok 2020, w którym 

planowane są nabory wniosków w ramach finansowania zewnętrznego. 

 

1.3.6. Doposażenie bazy technicznej oraz dydaktycznej publicznych placówek 

oświatowo – wychowawczych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem 

prowadzącym. 

 Rok 2019 był szczególnym dla szkół i placówek w zakresie doposażenia 

w pomoce dydaktyczne i wyposażenie techniczne. Po kilku latach, w których nie 

notowano istotnych wydatków z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej, 

organ prowadzący przeznaczył dla szkół i placówek kwotę ok. 400.000,00 zł, zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególne jednostki. Ze środków zakupiono 

m.in.: zestawy komputerowe, projektory multimedialne, oprogramowanie i osprzęt do 

realizacji zajęć dydaktycznych oraz inne urządzenia właściwe ze względu na specyfikę 

jednostek oświatowych. 

 

1.3.7. Wsparcie szkolnego doradztwa zawodowego. 

 Młodzież szkolna w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

miała w roku 2019 zapewnioną właściwą pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. 

Na pierwszym poziomie, doradztwo organizowane było przez wychowawców 

szkolnych, następnie przez pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych 

w szkołach, wreszcie realizowane przy wsparciu doradców zawodowych z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu. 

 Jednakże zważywszy, że od roku 2019 do szkół ponadpodstawowych 

rekrutowani są uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, a więc o dwa lata młodsi 

niż dotychczasowi absolwenci gimnazjów, opieką z zakresu doradztwa zawodowego 

obejmować należy uczniów na poziomie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 

którzy z racji wieku nie zawsze uświadamiają sobie wagę ich wyborów związanych 

z preferowanym typem kształcenia w oświacie ponadpodstawowej. Jest to jednak 

zadanie gminnych organów prowadzących z ewentualnym wsparciem ze strony 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu jako placówki powiatowej. 
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Dane liczbowe z poszczególnych szkół i placówek oświatowych zawierające liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w podziale na szkoły 

i placówki oraz w podziale na typy kształcenia  

 

Liczba oddziałów i uczniów (rok szkolny 2019/2020) - stan na 30 września 2019 r. 

S
zk

o
ła

 Technikum LO BS I stopnia 
Razem 

młodzież 
LO dla dorosłych 

Razem 

młodzież + 

dorośli 

Zawód 
Kl

asa 

Liczba  

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Klas

a 

Liczba  

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Klas

a 

Liczba  

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Klas

a 

Liczba  

oddziałó

w 

Liczba 

ucznió

w 

Liczba 
oddziałó

w 

Liczba 
ucznió

w 

Z
S

 1
 N

T
 

Technik 

ekonomista 

I 2 46 I 10 214 I 2 47 

41 937 

   

41 937 

II 1 21 II 6 149 II 1 25 
   

III 1 29 III 6 129 III 1 31 
   

IV 1 20 
 

22 492 
 

4 103 
   

 
5 116 

         

Technik 

mechanik 

I 1 14 
         

II 1 24 
         

III 1 20 
         

IV 1 18 
         

 
4 76 

         

Technik  

informatyk 

I 2 56 
         

II 1 33 
         

III 2 40 
         

IV 1 21 
         

 
6 150 

         

Ogółem 15 342 
         

Z S
 

2
 

N T
 

I 2 61 
   

I 7 218 29 834 I 
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Technik  

mechatronik 

II 0,5 15 
   

II 4 109 II 1 31 

31 896 

III 
     

III 4 104 III 1 31 

IV 0,5 16 
    

15 431 - - - 

 
3 92 

       
2 62 

Technik 

logistyk 

I 3 82 
         

II 2 62 
         

III 2 52 
         

IV 1 35 
         

 
8 231 

         

Technik 

organizacji 

reklamy 

I 2 50 
         

II 0,5 15 
         

III 
           

IV 0,5 15 
         

 
3 80 

         

Ogółem 14 403 
         

Z
S

R
C

K
U

 

Technik 

rolnik 

I 2 42 
      

16 386 

   

16 386 

II 1 19 
         

III 0,5 14 
         

IV 0,5 12 
         

 
4 87 

         

Technik 

żywienia  

i usług gastr. 

I 1,5 37 
         

II 1 21 
         

III 1 32 
         

IV 1 24 
         

 
4,5 114 

         

Technik 

architektury 

I 1,5 36 
         

II 0,5 7 
         

III 0,5 12 
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IV 0,5 17 
         

 
3 72 

         

Technik  

weterynarii 

I 2 61 
         

II 0,5 15 
         

III 1 22 
         

IV 1 15 
         

 
4,5 113 

         

Ogółem 16 386 
         

Z
S

 1
 Z

b
ąs

zy
ń
 

Technik 

hotelarstwa 

I 
  

I 4 113 I 4 106 

20 468 

   

20 468 

II 0,5 12 II 3 68 II 2 40 
   

III 
  

III 3 64 III 2 40 
   

IV 
   

10 245 
 

8 186 
   

 
0,5 12 

         

Technik 

ekonomista 

I 
           

II 0,5 5 
         

III 
           

IV 
           

 
0,5 5 

         

T
ec

h
n

ik
 

ra
ch

u
n

k
o

w
o

śc
i I 1 20 

         

II 
           

III 
           

IV 
           

 
1 20 

         

Ogółem 2 37 
         

Ogółem szkoły 47 1168 
 

32 737 
 

27 720 106 2625 
 

2 62 108 2687 

Rok szkolny 2018/2019 * 10 260 
 

6 127 
 

6 176 22 563 
 

-2 -49 20 514 
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S
O

S
W

 

podstawowa 

I 0,3 1 
      

15 73 

   

15 73 

II 0,7 2 
         

III 1 4 
         

IV 1 4 
         

V 0,3 2 
         

VI 0,7 4 
         

VII 1 6 
         

VIII 2 10 
         

 
7 33 

         

przysposob.  

do pracy 

I 2 13 
         

II 2 10 
         

III 2 12 
         

 
6 35 

         

RW 
 

2 5 
         

 
Ogółem 15 73 

         

Rok szkolny 2018/2019 * 
        

0 6 
   

0 6 

 

Razem szkoły + SOSW 
        

121 2698 
   

123 2760 

Rok szkolny 2018/2019 * 
        

22 569 
   

20 520 

* zmiana w stosunku do roku szkolnego 2018/2019
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Placówki niepubliczne dzienne zaoczne 

LO Zb. Kowalczyk 
 

73 

OREW Sielinko 11 
 

BS Chraplewo 39 
 

 

 

Liczba zatrudnionych na dzień 01.01.2019 r. oraz 31.12.2019 r. we wszystkich 

jednostkach oświatowych organu prowadzącego 

Grupa zawodowa 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

30.12.2019 

w 

osobach 
w etatach w osobach w etatach 

Administracja 12 11,25 20 14 

Obsługa 53 48,45 59 54,95 

Stażyści 0 0 0 0 

Nauczyciele 227 202,07 304 262,02 

Razem 292 320,47 383 330,97 

 

ZS Nr 1 Nowy Tomyśl 

Grupa zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

30.12.2019 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

Administracja 2 2 2 2 2 2 4 3,2 

Obsługa 7 7 7 7 7 7 11 11 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 57 50,3 58 51,22 55 49,7 94 80,89 

Razem 66 59,3 67 60,22 64 58,7 109 95,09 
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Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 

Grupa 

zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

31.12.2019 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

Administracja 2 2 2 2 2 2 3 2,1 

Obsługa 6 5,2 6 5,2 6 5,2 7 6,2 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 44 37,86 48 38,79 48 38,79 62 49,45 

Razem 52 45,06 56 45,99 56 45,99 72 57,75 

 

ZSRCKU – Trzcianka 

Grupa zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

30.12.2019 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

Administracja 2 2 2 2 2 2 4 2,9 

Obsługa 18 17 18 17,5 18 17,5 19 18 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 39 34,8 41 37,45 36 33,42 53 44,29 

Razem 59 53,8 61 56,95 56 52,92 76 65,19 

 

ZS Nr 1 w Zbąszyniu 

Grupa 
zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

31.12.2019 

w osobach w 
etatach 

w 
osobach 

w 
etatach 

w 
osobach 

w 
etatach 

w 
osobach 

w 
etatach 

Administracja 3 2,25 3 2,5 3 2,25 4 2,6 

Obsługa 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 37 30,45 35 29,4 35 29,40 42 34,89 

Razem 45 37,7 43 36,9 43 36,65 51 42,49 
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PPP w Nowym Tomyślu 

Grupa 
zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

31.12.2019 

w osobach 
w 

etatach 
w 

osobach 
w 

etatach 
w 

osobach 
w 

etatach 
w 

osobach 
w 

etatach 

Administracja 2 2 2 2 2 2 3 2,1 

Obsługa 1 0,75 1 0,75 1 0,75 1 0,75 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 15 14,15 14 14 14 14 16 15,50 

Razem 18 16,90 17 16,75 17 16,75 20 18,35 

 

SOSW w Zbąszyniu 

Grupa 

zawodowa 

Stan na 

01.01.2018 

Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

01.01.2019 

Stan na 

31.12.2019 

w osobach 
w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

w 

osobach 

w 

etatach 

Administracja 1 1 1 1 1 1 2 1,1 

Obsługa 15 12,4 16 13 16 13 16 14 

Stażyści 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nauczyciele 37 35,82 39 36,76 39 36,76 37 37 

Razem 53 49,22 56 50,76 56 50,76 55 52,1 

 

Wydatki budżetowe jednostek oświatowych za rok 2019 z ujęciem dochodów 

i wydatków majątkowych 

 

Placówka Wydatki 2019 w tym inwestycje 2019 Dochody 2019 

ZS nr 1 Nowy Tomyśl 8 194 541,00 113 423,59 220 069,71 

ZS nr 2 Nowy Tomyśl 6 372 264,54 2 176 647,84 72 538,29 

PPP Nowy Tomyśl 1 518 849,38 74 263,81 1 523,57 

ZSRCKU Trzcianka 7 091 525,46 535 869,43 2 401 887,00 

SOSW Zbąszyń 4 558 627,55 149 323,28 81 522,75 

ZS nr 1 Zbąszyń 3 479 795,81 40 098,00 11 084,50 

Suma 31 215 603,74 3 089 625,95 2 788 625,82 
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B) DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU 

 Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu zostało powołane do życia 

Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XIII/86/2015 z dnia 25 listopada 2015 

roku. W 2019 ROKU POWIATOWE CENTRUM SPORTU W NOWYM TOMYŚLU 

FUNKCJONOWAŁO NA PODSTAWIE STATUTU POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU 

W NOWYM TOMYŚLU, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO POWYŻSZEJ UCHWAŁY 

ORAZ REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU 

W NOWYM TOMYŚLU. 

 Jednostka funkcjonuje od 1 stycznia 2016 roku, a jej Dyrektorem jest Jakub 

Skrzypczak. 

 Pozostałe stanowiska w Powiatowym Centrum Sportu: 

- specjalista: 1 etat, 

- starszy referent: 1 etat, 

- robotnik gospodarczy: 3 etaty. 

 Działalność Powiatowego Centrum Sportu, zgodnie z zapisami Statutu, 

zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności w dziedzinie aktywnego zagospodarowania 

czasu, rozwija sprawność fizyczną, szerzy idee sportu i rekreacji jako formy aktywnego 

wypoczynku. 

 Jednostka realizuje także swoje cele w oparciu o organizację wydarzeń i imprez 

sportowych dla mieszkańców powiatu nowotomyskiego. Powiatowe Centrum Sportu 

przede wszystkim współpracuje z klubami i organizacjami sportowymi. 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I IMPREZY SPORTOWE 

Lp. Nazwa wydarzenia Data Rodzaj wsparcia 

1. IV Sylwestrowy Rajd Rowerowy 29.12.2019 r. organizacja 

2. Ferie zimowe z PCS styczeń 2019 r. organizacja, wsparcie rzeczowe 

3. 

I Nocny Turniej Piłki Siatkowej 

Mężczyzn o Puchar Starosty 

Nowotomyskiego 

26.01.2019 r. 
organizacja, wsparcie rzeczowe i 

finansowe 

4. 
I Turniej Mini koszykówki o 

Puchar Dyrektora PCS 
02.02.2019 r. współorganizacja, wsparcie rzeczowe 

5. 

I Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 

o Puchar Przewodniczącej Rady 

Powiatu Nowotomyskiego 

09.03.2019 r. 
organizacja, wsparcie rzeczowe i 

finansowe 

6. 

Otwarte mistrzostwa Powiatu 

Nowotomyskiego w Tenisie 

Stołowym 

16.03.2019 r. 
współorganizacja, wsparcie finansowe i 

rzeczowe 

7. 
Integracyjny Rajd Nordic 

Walking 
30.03.2019 r. 

organizacja, wsparcie finansowe i 

rzeczowe 

8. 
Mistrzostwa Wlkp. LZS w 

podnoszeniu ciężarów 
06.04.2019 r. współorganizacja 
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9. 
Rajd Nordic Walking studentów 

UTW Nowy Tomyśl 
27.04.2019 r. współorganizacja, wsparcie rzeczowe 

10. 
II Runda Mistrzostw Polski w 

podnoszeniu ciężarów 
04.05.2019 r. współorganizacja 

11. XX Tennis Europe Opalenica 05-11.05.2019 r. wsparcie rzeczowe 

12. Ultramaraton Crossowy GWiNT 10.05.2019 r. 
współorganizacja, wsparcie rzeczowe i 

finansowe 

13. 

I Mistrzostwa o Puchar Starosty 

Nowotomyskiego w jeździe na 

rolkach do lat 14 

19.05.2019 r. współorganizacja 

14. 
Zawody wędkarskie o Puchar 

Starosty Nowotomyskiego 
01.06.2019 r. wsparcie finansowe 

15. FitMaraton 02.06.2019 r. organizacja, wsparcie finansowe 

16. Bezpieczne Wakacje z PCS 02.07.2019 r. organizacja 

17. Sportowe Wakacje z PCS okres wakacji letnich organizacja 

18. 
Grand Prix Plaża Feliksa – 

turnieje siatkówki plażowej 
okres wakacji letnich organizacja 

19. VI Święto Zupy 27.08.2019 r. współorganizacja 

20. Festyn na pożegnanie lata 27.08.2019 r. współorganizacja, wsparcie rzeczowe 

21. Duathlon Klonowy 31.08.20119 r. współorganizacja 

22. 
XVII Memoriał Jerzego 

Mleczaka „Jerzyk 2019” 
22.09.2019 r. współorganizacja, wsparcie rzeczowe 

23. 
Rajd Nordic Walking Studentów 

UTW 
28.09.2019 r. współorganizacja, wsparcie rzeczowe 

24. Noc Zawodowców 04.10.2019 r. współorganizacja, wsparcie finansowe 

25. 
Cykl Biegów Ulicznych – Grand 

Prix Powiatu Nowotomyskiego 
maj-październik 2019 r. 

współorganizacja, wsparcie finansowe i 

rzeczowe 

26. 
Puchar Polski Mężczyzn w 

podnoszeniu ciężarów 
09.11.2019 r. współorganizacja 

27. III Wieczór Sportów Walki 08.12.2019 r. współorganizacja, wsparcie finansowe 

28. 
30-lecie LKS Budowlanych 

Całus Nowy Tomyśl 
14.12.2019 r. współorganizacja 

 

 Powiatowe Centrum Sportu realizuje i współprowadzi współzawodnictwo 

sportowe szkół z terenu powiatu nowotomyskiego w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego „Wielkopolska”. Zadanie to opiera się o realizowanie kalendarza imprez 

sportowych w trzech kategoriach – Igrzyska Dzieci (dla uczniów urodzonych w roku 

2007 i młodszych), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dla uczniów ur. w latach 2005 – 2006), 

Licealiada (dla uczniów urodzonych w roku 2000 i młodszych).  
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 Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego – to 68 imprez sportowych dla 

placówek oświatowych: podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach tych imprez 

sportowych młodzież rywalizuje w takich dyscyplinach jak: 

 piłka koszykowa, streetball; 

 unihokej; 

 piłka ręczna; 

 szachy i warcaby; 

 piłka nożna halowa; 

 piłka nożna Orlik; 

 lekkoatletyka; 

 4-bój lekkoatletyczny szkół podstawowych; 

 sztafetowe biegi przełajowe; 

 indywidualne biegi przełajowe; 

 tenis stołowy; 

 piłka siatkowa; 

 piłka siatkowa plażowa; 

 badminton. 

 PCS w ramach rozgrywanych Mistrzostw Powiatu Nowotomyskiego korzysta z 

bazy sportowej na terenie całego powiatu. Zawody odbywają się m.in. w Zbąszyniu, 

Opalenicy, Bolewicku, Borui Kościelnej, Nowym Tomyślu, Trzciance. Zgodnie z zapisami 

Regulaminu Ogólnego współzawodnictwa dzieci i młodzieży, PCS jest płatnikiem opieki 

medycznej, sędziowskiej oraz funduje puchary i medale dla szkół, które zajmują 

miejsca na podium.  

 Roczne koszty realizacji szkolnych imprez powiatowych: 

 opieka medyczna: ok. 15.000,00 zł; 

 obsługa sędziowska: ok. 10.000,00 zł; 

 puchary i medale: ok. 9.100,00 zł (medale), ok. 5.000,00 zł (puchary). 

 Powiatowe Centrum Sportu wyposaża także szkoły, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Nowotomyski w nowe stroje sportowe – w 2019 roku 

wydano na ten cel z budżetu PCS 6.000,00 zł. 

 W ramach możliwości finansowych i zaoszczędzonych środków, w oparciu 

o zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli wychowania fizycznego, PCS zakupuje 

i przekazuje sprzęt sportowy – kije i bramki do unihokeja, piłki do gier zespołowych, 

sprzęt do fitnessu, liczydła, rakietki do tenisa stołowego, stopery itp.  

 Głównym wyzwaniem stojącym przed Powiatowym Centrum Sportu jest 

rozbudowa obiektu o zaplecze szatniowo – sanitarne. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego wybrano głównego wykonawcę inwestycji, którym 

została firma Budownictwo M. Całus Sp. z o.o. spółka komandytowa. 5 grudnia 

nastąpiło przekazanie placu budowy oraz rozpoczęto prace budowlane. Koszt 

inwestycji: 2.359.140,00 zł. Inwestycja jest przedmiotem aplikowania o środki 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska, 
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finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nabór i ogłaszanie list 

dofinansowania jest ciągły.          

2) SPRAW SPOŁECZNYCH: 

A) DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (PCPR) wchodzi 

w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostka została utworzona na mocy 

uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 stycznia 1999 r. 

i realizuje zadania powiatu w zakresie polityki społecznej. 

      W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu swoją 

działalność prowadziło m.in. na podstawie: 

 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, 

przyjętego uchwałą nr XXXIV/229/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 

27 września 2017 r., a następnie uchwałą nr VI/45/2019 Rady Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r., 

 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Tomyślu, przyjętego uchwałą nr 276/PCPR/2017 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 4 października 2017 r., a następnie uchwałą nr 

64/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu utworzone 

zostały następujące komórki organizacyjne: 

 Zespół Świadczeń i Administracji, 

 Zespół Finansowo-Księgowy, 

 Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

 Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej, 

 Zespół Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

 Samodzielne stanowisko pracy – radcy prawnego. 

W jednostce, w 2019 roku zatrudnionych było 18 pracowników, na łączną liczbę 

etatów 14,94. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 1 Społeczność. 

 

Cel szczegółowy 1.1: System zapobiegania kryzysom rodziny oraz kompleksowego 

wsparcia osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych objętych pomocą 

społeczną. 
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Kierunki działania: 

1.1.1 Świadczenie kompleksowej pomocy rodzinom w sytuacji kryzysu. 

 W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

funkcjonuje Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej. Głównym celem Zespołu jest 

podejmowanie działań przez specjalistów na rzecz osób i rodzin będących w nagłym 

lub przewlekłym kryzysie.  

 Zespół świadczy usługi przez cały rok w godzinach pracy jednostki, 

w następujących formach: poradnictwo specjalistyczne, monitoring rodziny 

w środowisku, schronienie dla osób doznających przemocy w mieszkaniu chronionym 

treningowym, szkolenia dla kadry pomocy społecznej, różnego rodzaju działania 

profilaktyczne. Swoje zadania zespół realizuje przy ścisłej stałej współpracy 

z ośrodkami pomocy społecznej, policją, kuratorami sądowymi, prokuraturą rejonową, 

przedstawicielami oświaty i opieki zdrowotnej. W ww. Zespole pracuje: psycholog 

i dwóch pracowników socjalnych. W ramach pracy w PCPR usługi specjalistyczne 

świadczy również radca prawny. 

 W roku 2019 r. z ww. pomocy skorzystało 627 osób, w tym 57 osób doznających 

przemocy domowej. Radca prawny udzielił 117 porad prawnych, a psycholog udzielił 

poradnictwa 65 osobom/rodzinom. 11 osobom/rodzinom dotkniętym przemocą było 

udzielone poradnictwo psychologiczne, a 25 osób/rodzin zostało objętych 

systematyczną terapią psychologiczną. 

 Przez cały rok prowadzono Grupę Wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Klubowicze spotykali się regularnie w każdy wtorek tygodnia w salce 

parafialnej na ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu. W 2019 r. zostało podpisane 

stosowne porozumienie dot. bezpłatnego udostepnienia salki przez Parafię NMP NP. 

w Nowym Tomyślu na cele związane z prowadzeniem działalności grupy. Działalność 

grupy nastawiona była na wsparcie osób chorych w powrocie do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Psycholog uczestniczył w 30 spotkaniach grupy. 

 Praca socjalna w formie poradnictwa socjalnego prowadzona była przez cały 

rok dla osób zgłaszających się do Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej, 

a w szczególności dla osób w szeroko rozumianym kryzysie. Łącznie z poradnictwa 

socjalnego skorzystało 370 osób. W porównaniu do roku 2018 zanotowano znaczny 

wzrost osób korzystających (317). Osoby doznające przemocy miały możliwość 

skorzystania z pomocy specjalistów świadczących usługi w siedzibie PCPR. Poradnictwo 

świadczone przez specjalistów przyczyniło się do szybkiej próby opanowania kryzysu 

osób korzystających. Zadania opisane poniżej były koordynowane przez pracownika 

socjalnego jako Kierownika Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej. 

 W 2019 r. pracownicy Zespołu wykonywali postanowienia Sądu Rejonowego 

w Nowym Tomyślu polegające na odebraniu od opiekunów faktycznych oraz 

w większości przypadków przewiezieniu i umieszczeniu w pieczy zastępczej 24 dzieci. 

Dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej  

o charakterze pogotowia rodzinnego oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 
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 Jako dodatkowe wsparcie dla osób doznających przemocy działała grupa 

wsparcia. W roku 2019 spotkania odbywały się w każdy wtorek w godz. 10:00 – 12:00 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. Spotkanie 

prowadził psycholog PCPR. Udział w grupie był dobrowolny. Zespół opracował i zlecił 

do druku ulotki promujące działalność grupy, które następnie zostały przekazane do 

ośrodków pomocy społecznej, Prokuratury Rejonowej, przychodni, jednostek policji na 

terenie powiatu nowotomyskiego oraz Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. 

 Kierownik Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej brał udział 

8 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Burmistrza Nowego 

Tomyśla i Wójta Gminy Kuślin. Pracownicy Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej 

brali udział w 136 spotkaniach grup roboczych organizowanych w gminie Nowy Tomyśl 

i Kuślin. 

 57 osób doznających przemocy w 2019 roku korzystało ze wsparcia specjalistów 

Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej. Głównym problemem dominującym 

w tych rodzinach jest przemoc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna jednego z członków 

rodziny. Nieodłącznym elementem tych sytuacji jest spożywany alkohol przez jednego 

z partnerów. W każdej rodzinie objętej pomocą ze strony PCPR przebywają dzieci 

(średnia wieku tych dzieci to wiek szkoły podstawowej i średniej).  

 

Mieszkanie chronione treningowe 

 W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe przeznaczone dla osób doznających 

przemocy domowej oraz pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze lub placówki opiekuńczo - wychowawcze. W dniu 30 stycznia 2019 r. została 

podjęta uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

treningowym. W dniu 29.03.2019 r. Zarządzeniem nr AO.120.19.2019 Starosty 

Nowotomyskiego ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania 

chronionego treningowego na kwotę 153,00 zł na osobę/m-c. 

 Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora PCPR w Nowym Tomyślu z dnia 30 stycznia 

2019 r. wprowadzono regulamin wewnętrzny pobytu w mieszkaniu chronionym 

treningowym.  

 Przewidywany okres pobytu wynosi do 3 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach 

pobyt może zostać przedłużony. 

 W roku 2019 zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy w formie 

umieszczenia  

w mieszkaniu chronionym treningowym. 1 osoba zrezygnowała, natomiast dla 3 osób 

decyzją Starosty Nowotomyskiego został przydzielony pobyt w następujących 

okresach: 

 pierwsza osoba: 26.08.2019 r. - 05.12.2019 r. 
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 druga osoba: 25.07.2019 r. – 25.10.2019 r. 

 trzecia osoba: 21.10.2019 r – 17.01.2020 r.  

 Dwie osoby to wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą oraz placówkę 

opiekuńczo - wychowawczą. Trzecia osoba umieszczona wymagała udzielenia 

schronienia z uwagi na występującą przemoc domową. 

 W 2019 r. w mieszkaniu chronionym treningowym odbyło się 12 spotkań grup 

wsparcia (1 spotkanie raz w miesiącu) oraz 17 widzeń rodziców z dziećmi 

umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej. Lokal mieszkalny wykorzystywany był 

również na spotkania szkoleniowe dla kadry pomocy społecznej (w tym spotkania 

superwizyjne). 

 

Porozumienia 

 W 2019 r. podpisano następujące porozumienia o współpracy: 

1. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 20 lutego 2019 r. z Polskim 

Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Miedzichowie dot. 

przeprowadzenia wykładu / szkolenia przez przedstawicieli PCPR w Nowym 

Tomyślu. 

2. Porozumienie o współpracy z dnia 30 grudnia 2019 r. z Parafią 

Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 

w Nowym Tomyślu dot. bezpłatnego udostępnienia sali na spotkania grupy 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

1.1.2 Rozwój różnych form opieki i interwencji w środowisku lokalnym. 

 Zespół Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przez cały rok 

realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, polegające na wsparciu osób 

niepełnosprawnych poprzez udzielanie dofinansowań ze środków PFRON do 

następujących zadań: 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 

 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 Osoby z niepełnosprawnością otrzymują także wsparcie poprzez korzystanie 

z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny samorząd” w 2019 

r. znacznie rozszerzył oferty pomocy o kolejne formy wsparcia, poszerzył grono 
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adresatów programu co umożliwiło udzielenie wsparcia i pomocy większej liczbie 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu nowotomyskiego. 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” 

 Edycja 2019 realizowana była po raz pierwszy na terenie powiatu 

nowotomyskiego na podstawie umowy podpisanej przez Powiat Nowotomyski 

z Wojewodą Wielkopolskim i finansowana była ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 Celem głównym Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: 

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość 

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. 

 

Tab. 1. Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 

 

Nazwa zadania 

Liczba 
uczestników 

Kwota otrzymana z 
SFWON 

(zł) 

Kwota wydatkowana 

(zł) 

Moduł III - świadczenie usług opieki 
wytchnieniowej poprzez zapewnienie 

członkom rodziny (...) możliwości 
skorzystania ze specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub 
terapeutycznego) oraz wsparcia w 

zakresie nauki pielęgnacji / 

rehabilitacji i dietetyki 

 

1 

 

7.680,00 

Środki 
Powiatu 

Środki 
SFWON 

 

1.280,00 

 

320,00 

RAZEM 1 7.680,00 1.600,00 

 

Warsztaty promujące prawidłowe metody wychowawcze w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie „My też możemy pomóc II” 

 Realizacja projektu została wprowadzona Zarządzeniem nr 22/2019 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2019 r. 

Projekt stanowił element realizacji założeń Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który obejmują takie 

działania, jak warsztaty profilaktyczne i szeroko rozumiane poradnictwo 

specjalistyczne.  
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 Projekt ten wpisywał się również w założenia Strategii Społeczno-Gospodarczej 

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2008 - 2017 oraz Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015 - 2025, a także 

w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w zakresie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego w formie terapii 

i wsparcia dla ofiar przemocy, rozwój profilaktyki przemocy w rodzinie. W ramach 

projektu była prowadzona również edukacja społeczna i promocja działań 

antyprzemocowych. 

 W związku z realizacją ww. zadania został opracowany projekt, którego celem 

było tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. 

 Projekt w formie cyklu warsztatów edukacyjno-terapeutycznych dla 

społeczności dwóch gmin powiatu nowotomyskiego tj. Kuślin oraz Lwówek, był 

realizowany w okresie od sierpnia 2019 r. do września 2019 r. (po 6 spotkań w każdej 

gminie). 

 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 innych trudnych sytuacji rodzinnych. 

 Realizacja projektu odbyła się dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej w Kuślinie i w Lwówku, Komisariatami Policji z terenu tych dwóch gmin oraz 

przychylności władz samorządowych w zakresie nieodpłatnego udostępnienia sali. 

 W projekcie brało udział łącznie 36 osób (z terenu gminy Lwówek uczestniczyło 

19 osób, natomiast z terenu gminy Kuślin 17 osób).  

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej 

 W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało środki finansowe  

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 10.880,00 zł na 

specjalistów do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dodatkowo 

przeznaczył kwotę w wysokości 120,00 zł na zakup artykułów biurowych.  

 W 2019 r. wpłynęło 20 deklaracji o uczestnictwie w ww. programie.  

W okresie od 12.09.2019 r. do dnia 12.12.2019 r. został przeprowadzony Program 

Korekcyjno- Edukacyjny „Partner” dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program 

zrealizowany w wymiarze 62 godzin. Odbyło się 15 zajęć. Ponadto przeprowadzono 

rozmowy indywidualne w wymiarze 2 godzin z każdym uczestnikiem. Zajęcia zostały 

przeprowadzone przez parę trenerską. W programie uczestniczyło 15 mężczyzn 

z czego 14 osób brało udział dobrowolnie, a 1 osoba została skierowana przez Sąd. 

Zaświadczenie o ukończeniu całego cyklu zajęć otrzymały 3 osoby.  

 W 2019 roku psycholog przeprowadził regularne spotkania z 36 osobami 

stosującymi przemoc (dot. motywowania do udziału w programie korekcyjno-
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edukacyjnym i podjęcia terapii). Pomimo szerokiej pracy informacyjno-promocyjnej ze 

strony pracowników Zespołu, znalezienie osób chętnych do udziału 

w programie sprawia wiele trudności. 

 

Program Psychologiczno - Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 

 W miesiącu kwietniu 2016 r. przyjęto do realizacji własny Program 

Psychologiczno-Terapeutyczny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Jest on zgodny z 

Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 oraz 

z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. Pogram wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015 - 2025. 

Przeznaczony jest on zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Programem tym objęte są 

też osoby, które oczekują na rozpoczęcie Programu edukacyjno-korekcyjnego dla 

sprawców przemocy domowej. W roku 2019 liczba osób uczestniczących w programie 

wyniosła 36. 

 

Projekt „Przychodzi uczeń do prawnika” 

 Zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Tomyślu z dnia 30.01.2019 r. został opracowany i zrealizowany projekt: 

„Przychodzi uczeń do prawnika II”. Ww. projekt zrealizowany został wśród uczniów klas 

gimnazjalnych w Lwówku w dniach 18 i 20 marca 2019 r. Natomiast w dniu 27.03.2019 

r. zostały przeprowadzone warsztaty dla ostatniej grupy uczniów z kl. VIII Szkoły 

Podstawowej w Lwówku.  

 W projekcie wzięło udział 119 uczniów. Z uwagi na bardzo dużą ilość uczniów 

opuszczających szkołę na poziomie gimnazjum postanowiono zorganizować warsztaty 

w 2 terminach.  

 Nieodłącznym elementem edukacji młodzieży będzie podniesienie 

świadomości zagrożeń, dotyczących nieznajomości przepisów prawa. Udział 

w warsztatach pozwolił również na poszerzenie wiedzy na temat instytucji 

pomocowych w tym zakresie. Poruszono również temat przemocy rówieśniczej 

w szkołach m.in. cyberprzemocy. Podczas przeprowadzonych warsztatów 

wykorzystano opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradnik prawny 

o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży – „Przychodzi uczeń 

do prawnika…”.  

 

1.1.3 Monitoring zagrożeń i analiza przypadków patologii w rodzinach w celu 

tworzenia projektów profilaktycznych z udziałem organizacji pozarządowych 

 Monitoring zagrożeń jest prowadzony na bieżąco zgodnie z informacją 

zamieszczoną wyżej bez udziału organizacji pozarządowych. 
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1.1.4 Dalsze szkolenie kadry socjalnej w zakresie udzielania pomocy rodzinom 

dotkniętym kryzysem 

1. Przeprowadzono szkolenie pn.: „Zadania Zespołu Wsparcia i Pomocy 

Specjalistycznej wobec dzieci i rodziny” skierowane do kadry zatrudnionej 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu – dnia 12.03.2019 r. udział 

w szkoleniu wzięło 15 osób. Szkolenie prowadzone było przez pracownika 

socjalnego i psychologa. 

2. Przeprowadzono szkolenie pn.: „Pamięć – ćwiczenia pamięci i innych funkcji 

poznawczych” w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 

7 w Miedzichowie - dnia 05.03.2019 r. udział w szkoleniu wzięło 30 osób. 

Szkolenie prowadzone było przez psychologa. 

3. Warsztaty wspierające rodzinę, które odbyły się na terenie gminy Lwówek 

i Kuślin - psycholog, prawnik, pracownik socjalny. Udział w warsztatach wzięło 

36 osób. 

4. Wystąpienie motywacyjne na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego i obchodach 20-lecia istnienia PCPR w Nowym Tomyślu 

organizowanym przez tut. Centrum. Udział w wydarzeniu wzięło ok 180 osób. 

Pracownicy Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej udzielali również poradnictwa 

merytorycznego i wsparcia rodzinom zastępczym, kadrze pomocy społecznej z terenu 

powiatu nowotomyskiego na bieżąco, wg potrzeb. Wsparcie merytoryczne 

pracowników ośrodków pomocy społecznej było udzielane telefonicznie, na 

spotkaniach grup roboczych oraz w kontakcie bezpośrednim. 

 

Wsparcie merytoryczne i szkolenie osób pracujących z osobami w kryzysie 

Zorganizowano następujące szkolenia dla kadry pomocy społecznej: 

1. Organizacja spotkania regionalnego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 

14.03.2019 r. Miejscem spotkania była Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji 

Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu. Konferencja skierowana dla 

mieszkańców powiatu nowotomyskiego. 

2. „Praca z osobą nieletnią doznającą przemocy w rodzinie i osobami stosującymi 

przemoc wobec niej: możliwości oddziaływania” – 18.11.2019 r. Liczba osób: 

27. 

3. Konferencja on-line pn.: „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą 

Alzheimera” – organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich – 30.09.2019 

r. Liczba osób: 24. 

4. „Demencja i co dalej” – szkolenie odbyło się w dwóch terminach i skierowane 

było do mieszkańców powiatu nowotomyskiego. W dniu 15.11.2019 r. udział 

wzięły 24 osoby, w dniu 22.11.2019 r. udział wzięło 21 osób. Łącznie 

przeszkolono: 45 osób. 

5. „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób 

chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji 
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psychoaktywnych. Wykorzystanie procedur leczniczych w procesie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.” – 17 czerwca 2019 r. Liczba osób 31. 

W ww. szkoleniu brali udział również przedstawiciele policji oraz kuratorskiej 

służby sądowej. 

6. Organizacja spotkań superwizyjnych dla kadry pomocy społecznej z terenu 

powiatu nowotomyskiego, które odbyło się w następujących terminach: 

06.05.2019 r., 04.06.2019 r., 07.10.2019 r. - łącznie wzięły udział 42 osoby. 

W każdym terminie brały udział II grupy. Spotkanie zorganizowane we 

współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, który 

bezpłatnie udostępnił superwizora.  

7. „Legalność zatrudnienia w Polsce” prowadzone przez Państwową Inspekcję 

Pracy w Poznaniu – 05.04.2019 r. – Liczba osób biorących udział: 11. 

8. „Nowelizacja pakietu alimentacyjnego” – 29.01.2019 r. Udział wzięło 6 osób. 

1.1.5 Rozszerzenie bazy rodzin zastępczych „zawodowych” 

 W 2019 roku prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka poprzez następujące 

działania:  

 ulotki, plakaty, informacje w telewizji kablowej, artykuły w prasie, informacje 

na stronie internetowej PCPR, portalu społecznościowym FB i na stronie 

internetowej Powiatu; 

 w maju br. zorganizowano konferencję pn. „Uzdrawiające domy dla 

skrzywdzonych dzieci.” Konferencja miała na celu promocję rodzicielstwa 

zastępczego, przedstawienie funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Nowotomyskiego oraz pokazanie kierunku polityki powiatu 

nowotomyskiego jakim jest rodzinna piecza zastępcza. Podczas konferencji 

przybliżono formy pracy z rodziną pochodzenia dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej w kierunku przywrócenia funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej (pracownik socjalny, asystent rodziny, placówki wsparcia 

dziennego, rodziny wspierające, poradnictwo specjalistyczne), przedstawiono 

również działania na rzecz rodzin zastępczych tj. realizację projektu: „Powiat 

Nowotomyski stawia na rodzinę” realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Podczas konferencji przedstawiono reportaż 

opracowany przez pracowników Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

„Nasze historie – historie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.” 

Konferencja została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

Starosty Nowotomyskiego. Efektem końcowym konferencji było wystosowanie 

postulatu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego 

zorganizowania kampanii ogólnopolskiej promującej idee rodzicielstwa 

zastępczego.  
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 W październiku 2019 r. zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu 

nowotomyskiego pn. „Mamy siebie… rodzina zastępcza kredką rysowana, farbą 

malowana.” Zorganizowanie konkursu dla dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej 

zamieszkałych na terenie powiatu nowotomyskiego miało na celu wsparcie kampanii 

promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu nowotomyskiego oraz 

propagowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Na konkurs nadesłano 11 prac plastycznych. Po dokonaniu przez komisję analizy 

prac konkursowych przyznano 11 wyróżnień. Nagrody w konkursie zostały 

sfinansowane ze środków własnych Powiatu.  

 W okresie od października do grudnia 2019 r. wyświetlany był spot reklamowy 

promujący rodzicielstwo zastępcze. Spot wyświetlany był na ekranie świetlnym 

znajdującym się przy ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu. Spot reklamowy został 

sfinansowany ze środków własnych Powiatu. 

 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada 2 autorskie programy szkolenia 

opracowane przez pracowników PCPR: 

 dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

„Program rodzinna piecza zastępcza.” Program zatwierdzony przez MRPiPS na 

okres 5 lat wraz z dodatkowym zakresem programowym szkolenia dla 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej 

funkcję pogotowia rodzinnego; 

 dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, program zatwierdzony przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat. 

 W grudniu 2019 roku rozpoczęto szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej - 3 rodziny (5 osób). Dla porównania w roku 2018 

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

ukończyły 2 rodziny (3 osoby).  

 W 2019 roku sporządzono do Sądu 6 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. Natomiast w roku 2018 sporządzono tylko 2 opinie o kandydatach 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

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 rodzinnej pieczy zastępczej. 

 W roku 2019 koordynatorzy objęli swoją opieką i wsparciem 32 rodziny 

sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach: 51. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, liczba odwiedzin 

w miejscu zamieszkania – 262, sporządzono 275 notatek służbowych, 

 przygotowanie planu pomocy dziecku (we współpracy z asystentem rodziny 

i rodziną zastępczą), opracowano 9 planów pomocy dziecku, 

 pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

w nawiązaniu wzajemnego kontaktu: grupy wsparcia – 12, spotkania 

szkoleniowo - integracyjne - 2, wyjazd szkoleniowo- integracyjny - 2 (środki 

EFS), 

 zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

dostępu  

do specjalistycznej pomocy dla dziecka, w tym psychologicznej, reedukacyjnej  

i rehabilitacyjnej - 8 przypadków, 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających - 2 

dzieci, 

 udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form – 3 osoby, 

 przedstawianie 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 i kształceniu na studiach podyplomowych. W 2019 r. koordynatorzy 

łącznie wzięli udział w 6 różnych formach szkolenia. 

 Pozostałe rodziny zastępcze są otoczone opieką organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 W roku 2019 pozyskano środki na koszty wynagrodzenia koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2019” w wysokości 34.220,00 zł.  

 W roku 2018 pozyskano z tego samego programu środki w kwocie 34.579,00 zł. 

Była to kwota nieznacznie większa niż w roku 2019. 

W 2019 roku prowadzano grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu 

dziecka. Spotkania grupy odbywały się 1 raz w miesiącu w godzinach dopołudniowych 

i popołudniowych. Były prowadzone przez psychologa Zespołu. 

 W Zespole zatrudniony jest psycholog (do dnia 31.10.2019 r. zatrudniony był 

w wymiarze 0,33 etatu, od dnia 01.11.2019 r. zatrudniony jest w wymiarze 0,4 etatu 

tj. 16 godzin tygodniowo). 

 Do zadań psychologa należy w szczególności: 
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 zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 

specjalistycznej pomocy psychologicznej poprzez konsultacje rodzicielskie 

z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą, prowadzenie poradnictwa 

w celu zachowania i wzmocnienia ich kompetencji oraz przeciwdziałaniu 

zjawisku wypalenia zawodowego i terapii, 

 konsultacje z dziećmi przeżywającymi trudności m.in. z wyrażaniem 

i kontrolowaniem emocji, 

 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 oraz w rodzinie zastępczej zawodowej zatrudniono 

osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

ze względu na liczbę dzieci. 

 Zatrudniono też osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego, ze względu na wiek dzieci i specjalne potrzeby umieszczonych dzieci. 

 

1.1.6 Pomoc osobom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki całodobowe  

w procesie usamodzielniania 

 Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2019 roku prowadził wsparcie 

usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez: 

 pomoc w wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia – 4 osoby, 

 pomoc w opracowaniu i wsparcie realizacji IPU - 3 osoby, 

 poradnictwo specjalistyczne - prawne, psychologiczne, socjalne - 2 osoby, 

 opiekun usamodzielnienia (pracownik PCPR) - 7 osób, 

 w czerwcu 2019 roku zorganizowano spotkanie dotyczące spraw związanych  

z usamodzielnieniem; Spotkanie przeznaczone było dla osób 

usamodzielniających się oraz opiekunów usamodzielnienia. Prowadzone było 

przez pracowników tut. Centrum, 

 dwoje wychowanków opuszczających pieczę zastępczą zostało umieszczonych 

w mieszkaniu chronionym treningowym tut. Centrum, 

 czworo wychowanków otrzymało pomoc na usamodzielnienie, 

 dwoje wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie. 
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1.1.7 Współpraca i finansowanie działań organizacji pozarządowych skierowanych do 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 W 2019 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na 

podstawie programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz 

organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych na lata 2018-2020, przyjętego uchwałą nr XXXVI/265/2017 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. W 2019 r. organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych uzyskały 

dotacje ze środków PFRON na realizację zadań:  

 organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, 

 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, których celem jest nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

 

 W 2019 r. kwota dotacji ze środków PFRON wyniosła 23.000,00 zł, 

a dofinansowanie uzyskało 7 organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe 

działające na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych korzystają również 

z dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki. W 2019 r. dofinansowano 35 wniosków na kwotę 29.856,00 zł, co 

umożliwiło osobom starszym i niepełnosprawnym m.in.: udział w wycieczkach 

krajoznawczych, organizowanie imprez kulturalnych oraz integracyjnych czy też udział 

w zajęciach z rehabilitantem.  

 Powiat Nowotomyski przeznacza środki własne oraz środki PFRON na 

działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu 

nowotomyskiego, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe (fundacja, 

stowarzyszenie). Wysokość środków na działalność WTZ uwarunkowana jest 

wysokością środków otrzymanych w danym roku z PFRON. 

  

Tab. 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej (stan na 31.12.2019 r.) 

Nazwa Warsztatu 
Liczba 

uczestników 

Kwota 
dofinansowania z 

PFRON 

(zł) 

Kwota dotacji z 
powiatu 

 

(zł) 

Łączna kwota 
działalności 
Warsztatu 

(zł) 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Zbąszyniu 

35 633 360,00 111 680,90 745 040,90 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Grońsku 

35 610 324,07 67 814,00 678 138,07 

RAZEM 70 1 243 684,07 179 494,90 1 423 178,97 
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 W 2019 r. po raz pierwszy Powiat Nowotomyski przystąpił do programu „Zajęcia 

klubowe w WTZ”. Program realizowany na podstawie umowy podpisanej przez Powiat 

Nowotomyski z PFRON, finansowany ze środków PFRON, którego celem jest wsparcie 

osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 

społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej 

zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W zajęciach klubowych 

udział wzięły 3 osoby, a kwota otrzymana z PFRON na realizację programu wyniosła 

7.200,00 zł. 

 Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Powiat Nowotomyski/Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu wspólnie z Fundacją Aktywności 

Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie, ul. Lipowa 6A realizowało partnerski projekt pn. 

„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”. Projekt był współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt 

skierowany był do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Powiat Nowotomyski/Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu wspólnie z Fundacją Kampus 

Akademicki z siedzibą w Poznaniu realizuje partnerski projekt pn. „Powiat 

Nowotomyski stawia na rodzinę II”. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt 

skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie ze 

względu na problemy opiekuńczo - wychowawcze. 

 Funkcjonowanie ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Nowym Tomyślu, ul. Mickiewicza 10: 

a. zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, 

b. forma finansowania: dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

c. wysokość wykorzystanej dotacji: 467.742,00 zł, 

d. umowa nr PCPR.440.3.1.2016 z dnia 29.12.2016 r. zawarta między Powiatem 

Nowotomyskim, a Stowarzyszeniem „Rodzinka” na okres od 1 stycznia 2017 r. do 

31 grudnia 2019 roku na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi”, 

e. udzielenie wsparcia: na wniosek osoby zainteresowanej, 

f. forma skierowania: decyzja Starosty Nowotomyskiego, 

g. liczba osób skierowanych w 2019 roku: 20, 

h. decyzje odmowne w 2019 r.: 1 (brak miejsca), 

i. odpłatność uczestników: 5% dochodu na osobę w rodzinie po przekroczeniu 

kryterium 1.584,00 zł lub osoby samotnie gospodarującej po przekroczeniu 

kryterium 2.103,00 zł, 

j. uzyskana odpłatność: 10.672,00 zł, w tym dla Powiatu 534,00 zł. 
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dnia 6 listopada 2019 roku na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”: 

a. liczba złożonych ofert: 1, 

b. rozstrzygnięcie: Umowa nr PCPR.440.3.44.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta 

między Powiatem Nowotomyskim, a Stowarzyszeniem „Rodzinka” na okres od 

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku na powierzenie realizacji zadania pod 

tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

 

1.1.8 Organizacja ośrodków dla osób w podeszłym wieku na terenie powiatu 

nowotomyskiego. 

 

Dom Dziennego Pobytu 

ul. Józefa Piłsudskiego 8 

64-300 Nowy Tomyśl 

 

Dzienny Dom Senior – Wigor 

ul. 17 Stycznia 69 

64-360 Zbąszyń 

 

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów 

ul. Wyzwolenia 27 

64-330 Opalenica 

 

Placówki całodobowe 

Dom Seniora Złoty Wiek 

Węgielnia 3b 

64-305 Bolewice 
(Decyzja Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie działalności gospodarczej PS-II 9423.2.6.2015.13) 

 

Dom Całodobowej Opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 

i w podeszłym wieku  

ul. Młyńska 2  

64-330 Opalenica 
(prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim) 

 

Cel szczegółowy 1.5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w powiecie 

nowotomyskim 

Kierunki działania: 

1.5.2. Pomoc i wsparcie dla istniejących organizacji pozarządowych 
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 Corocznie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Tomyślu organizują spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli fundacji 

i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu 

powiatu nowotomyskiego. Tematem spotkań jest przedstawienie możliwości 

pozyskania środków PFRON w ramach: 

 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego otwartego konkursu na 

wsparcie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych ze środków PFRON, 

 zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

 Wysokość dofinansowań w ramach ofert i wniosków dotyczących ww. zadań 

uwarunkowane jest wysokością środków otrzymanych z PFRON na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi polega również na wsparciu pracowników PCPR w przygotowaniu 

obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, obchodów Międzynarodowego Dnia 

Inwalidy oraz organizacji Igrzysk dla osób niepełnosprawnych. 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

w sposób ciągły zapewniają wsparcie merytoryczne organizacjom pozarządowym 

prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej działające na terenie powiatu 

nowotomyskiego. 

 

1.5.3. Pomoc jednostek samorządu powiatowego dla aktywizacji działań w zakresie 

organizacji i działalności struktur wolontariatu w powiecie nowotomyskim. 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy między innymi organizowanie dla 

rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy. 

 W 2019 roku przeprowadzono wśród osób prowadzących rodzinną pieczę 

zastępczą ankietę dotyczącą zorganizowania pomocy wolontariuszy. Osoby 

sprawującą rodzinną pieczę zastępczą poproszono o wskazanie, czy potrzebują 

pomocy wolontariuszy i w jakim zakresie. 

 Z analizy ankiet wynika, że rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom 

dziecka nie zgłaszają potrzeby zorganizowania dla nich pomocy wolontariuszy. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 4 Przestrzeń. 

 

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

Kierunki działania: 

1.2.1. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 
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 Dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych uwarunkowane jest 

wysokością środków otrzymanych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 W 2019 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 

architektonicznych.  

 W ramach zadania zawarto 14 umów na kwotę 71.623,00 zł a wypłacone 

dofinansowania opiewały na kwotę 48.123,00 zł. Zrealizowane umowy dotyczyły: 

dostosowania łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych mających problem 

z poruszaniem się oraz dostawę i montaż platformy pionowej dla osób 

niepełnosprawnych. 

Poniższa tabela przedstawia wydatkowanie środków PFRON w ciągu 3 ostatnich lat 

 

 

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Liczba złożonych 

wniosków: 
27 27 21 

Liczba zawartych umów: 15 16 14 

Kwota wypłaconych 

dofinansowań (zł): 
46.343,61 61.183,26 71.623,00 

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba umów jest do siebie zbliżona natomiast 
kwota wypłaconych dofinansowań corocznie jest wyższa.  

 

B) DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  

 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu (PUP) wchodzi w skład powiatowej 

administracji zespolonej. Urząd realizuje zadania powiatu w zakresie polityki rynku 

pracy. 

  W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu funkcjonował na 

podstawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, uchwalonego przez 

Radę Powiatu Nowotomyskiego: 

 Uchwałą nr XXIII/167/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. – do 29 stycznia 2019 r.,  

 Uchwałą nr V/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. – od dnia 30 stycznia 2019 r., 

oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, 

uchwalonego przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego: 
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 Uchwałą nr 112/PUP/2016 z dnia 25 marca 2016 r. – do 20 stycznia 2019 r., 

 Uchwałą nr 32/PUP/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – od 21 stycznia 2019 r. do 

5 listopada 2019 r., 

 Uchwałą nr 142/PUP/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. – od 6 listopada 2019 r. 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu utworzone zostały 

następujące komórki organizacyjne:  

 Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji, 

 Dział - Centrum Aktywizacji Zawodowej, 

 Dział Finansowo-Księgowy, 

 Samodzielne stanowisko do spraw zatrudniania cudzoziemców, 

 Samodzielne stanowisko do spraw administracyjno-organizacyjnych, obsługi 

sekretariatu oraz archiwizacji dokumentów, 

 Samodzielne stanowisko do spraw administrowania siecią Internet, 

 Samodzielne stanowisko radcy prawnego. 

 Zadania przypisane do stanowiska do spraw administrowania siecią Internet 

oraz stanowiska radcy prawnego zostały zlecone zewnętrznym podmiotom na 

podstawie stosownych umów. 

 

Dane statystyczne za 2019 rok dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Tomyślu. 

 Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie powiatu nowotomyskiego 

zarejestrowanych było na koniec 2019 roku 8857 podmiotów gospodarczych. W trzech 

kwartałach 2019 roku zarejestrowało się 490 podmiotów gospodarczych a 242 zostało 

wyrejestrowanych. 

Najwięcej ofert wpłynęło w zawodach: 

 monter podzespołów i zespołów elektronicznych – 602 oferty; 

 pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle – 370 ofert; 

 monter wiązek elektrycznych – 115 ofert; 

 monter konstrukcji aluminiowych – 80 ofert; 

 pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym – 78 ofert; 

 pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni – 72 oferty. 

 W 2019 roku pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na stanowiska deficytowe 

na rynku pracy. Były to przede wszystkim stanowiska związane z logistyką tj.: kierowca 

samochodów ciężarowych, spedytor, logistyk i magazynier. 

 W roku objętym raportem zanotowano dalszy spadek bezrobocia 

rejestrowanego na terenie naszego powiatu. Powiat nowotomyski znalazł się na 5 

miejscu w województwie wielkopolskim ze stopą bezrobocia na poziomie 2,0% (689 

osób bezrobotnych). 
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30% osób bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane 

ponad 12 miesięcy w rejestrze bezrobotnych, 9% ogółu zrejestrowanych stanowiły 

osoby niepełnosprawne. 

Bezrobotni według wieku: 

 do 30 roku życia - 181 osób (26% zarejestrowanych), w tym do 25 roku życia - 

94 osoby (52% ogółu bezrobotnych poniżej 30 roku życia); 

 powyżej 50 roku życia – 172 osoby (25% zarejestrowanych), w tym powyżej 60 

roku życia – 34 osoby (20% ogółu osób po 50 roku życia). 

Ponad połowa zarejestrowanych osób bezrobotnych to kobiety (388 osób): 

 w wieku 18-24 lata – 56 osób (15%); 

 w wieku 25-34 lata – 128 osób (33%); 

 w wieku 35-44 lata – 98 osób (25%); 

 w wieku 45-54 lata – 58 osób (15%); 

 w wieku 55-59 lat – 48 osób (12%); 

 w wieku 60 lat i więcej – 0 osób. 

Podział osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2019 roku w poszczególnych 

gminach powiatu nowotomyskiego: 

 Nowy Tomyśl – 245 osób, 

 Opalenica – 141 osób, 

 Lwówek – 108 osób, 

 Zbąszyń – 92 osoby, 

 Kuślin – 61 osób, 

 Miedzichowo – 42 osoby. 

 

Działania z zakresu ewidencji, świadczeń i informacji oraz działania aktywizacyjne 

prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu w 2019 roku. 

 Zadania zlecone na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy realizowało w 2019 roku 23 pracowników Urzędu. 

W zakresie ewidencji, świadczeń i informacji: 

 zarejestrowano 1739 osób bezrobotnych i 31 poszukujących pracy; 

 wydano 1480 zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia 

zdrowotnego; 

 udostępniono 1122 informacje dotyczące osób bezrobotnych uprawnionym 

instytucjom; 

 wydano 1112 zaświadczeń potwierdzających status bezrobotnego, okresy 

ubezpieczeń i wypłat zasiłków; 

 przyznano 138 dodatków aktywizacyjnych; 

 w dalszym ciągu prowadzono dygitalizację dokumentacji osobowej osób 

bezrobotnych, powracających do rejestru a zarejestrowanych poprzednio 

przed rokiem 2013.  
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 Działania aktywizacyjne w 2019 roku finansowane były ze środków Funduszu 

Pracy, rezerwy Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) rezerwy 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS). 

 Powiatowy Urząd Pracy zakończył w kwietniu 2019 roku realizację dwuletniego 

projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

nowotomyskim (IV) w ramach Osi Priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy – projekty pozakonkursowe. Wsparcia udzielono z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dla grupy 

113 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nowy Tomyśl. 

 Od stycznia 2019 roku rozpoczęto realizację dwuletniego projektu pn. Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (V) w ramach Osi 

Priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. 

W ramach projektu przewidziano wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w okresie od stycznia 

2019 do grudnia 2020 dla grupy 158 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

Nowy Tomyśl. 

 Celami obu projektów jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych do 

29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), 

w szczególności osób, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach 

(tzw. młodzież NEET). Uczestnicy projektów przechodzą kompleksowy program 

aktywizacji zawodowej i społecznej.  

 Rezultatami podjętych działań są poprawa sytuacji uczestników projektów na 

lokalnym rynku pracy, zwiększenie zatrudnienia, w tym samozatrudnienia wśród osób 

uczestniczących w projektach, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji.  

 Powiatowy Urząd Pracy zakończył w kwietniu 2019 roku realizację dwuletniego 

projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie nowotomyskim (IV) w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 

6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez PSZ. 

 Wsparcia udzielono z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla grupy 60 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Nowy Tomyśl. 

 Od stycznia 2019 roku rozpoczęto realizację dwuletniego projektu pn. 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

nowotomyskim (V) w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez PSZ. 
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 W ramach projektu przewidziano wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, 

w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020 dla grupy 138 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Nowy Tomyśl. 

 Celami obu projektów są działania zwiększające możliwości zatrudnienia osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy. Rezultatem podjętych działań jest 

wyrównywanie szans na rynku pracy osób należących do powyższych grup oraz 

zwiększenie zatrudnienia wśród osób uczestniczących w projekcie a tym samym 

wyprowadzenia ich z bezrobocia. 

 W 2019 roku rozdysponowano środki w kwocie 320 202zł na kształcenie 

ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS). 

 W ramach tych środków przeszkolono 25 pracodawców oraz 147 osób 

zatrudnionych na umowach o pracę w przedsiębiorstwach powiatu nowotomyskiego. 

Kształcenie ustawiczne obejmowało przede wszystkim nabycie uprawnień do obsługi 

maszyn, wózków jezdniowych, kursów językowych; podnoszenie kwalifikacji z zakresu 

księgowości i rachunkowości pracowników administracyjnych i biurowych oraz 

doskonalenie umiejętności kosmetyczek i fryzjerów. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu realizował w 2019 roku zadania 

w zakresie uproszczonej procedury podejmowania pracy przez cudzoziemców na rzecz 

lokalnych przedsiębiorców. 

W roku ubiegłym wydano: 

 5623 oświadczenia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

 902 zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. 

 W zakresie aktywizacji zawodowej w 2019 roku obsłużono bezrobotnych 

i poszukujących pracy w ramach 9 365 wizyt.  

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w 2019 roku prowadzono 

w formach: 

a) usług rynku pracy: 

 szkolenia (przeszkolono 74 osoby, w tym 69 w ramach szkoleń grupowych i 5 

w ramach szkoleń indywidualnych). Efektywność zatrudnieniowa tej formy 

pomocy wyniosła w 2019 roku 30%. Nakłady poniesione na szkolenia: Fundusz 

Pracy – 82.580,00 zł, EFS PO WER – 43.859,00 zł, EFS WRPO – 36.329,00 zł, 

 pośrednictwo pracy (w ramach pośrednictw pracy zarejestrowano 637 ofert 

pracy od pracodawców, poza tym wpłynęło 607 ofert z innych urzędów pracy), 

 doradztwo zawodowe (w ramach doradztwa zawodowego opracowano 

Indywidualny Plan działania dla 1484 bezrobotnych oraz przeprowadzono 252 

indywidualne porady zawodowe dla klientów Urzędu). 

b) instrumentów rynku pracy: 

 staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie. W ramach stażu zaktywizowano 

łącznie 84 osoby bezrobotne, w tym ze środków Funduszu Pracy – 29 osób (16 
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osób podjęło zatrudnienie) za kwotę 150.332,00 zł, ze środków EFS PO WER – 

27 osób (25 osób podjęło zatrudnienie) za kwotę 239.998,00 zł, ze środków EFS 

WRPO – 28 osób (19 osób podjęło zatrudnienie) za kwotę 219.208,00 zł. Dwie 

osoby wnioskowały o przyznanie bonu stażowego i po zakończeniu jego 

realizacji zostały zatrudnione. Sfinansowano także jeden bon na zasiedlenie 

w wyniku czego osoba bezrobotna podjęła działalność gospodarczą. Bony 

sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pracy na łączną kwotę 23.763,00 zł, 

 prace interwencyjne. W ramach prac interwencyjnych podpisano jedenaście 

umów dla 11 osób bezrobotnych z Funduszu Pracy za kwotę 41.274,00 zł, 

 roboty publiczne. W ramach robót publicznych zawarto 2 umowy, zrealizowano 

1 umowę dla jednej osoby bezrobotnej z Funduszu Pracy za kwotę 5.625,00 zł, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje). Przyznano 

łącznie 44 dotacje dla 44 osób bezrobotnych: 27 dotacji ze środków EFS PO WER 

za kwotę 658.362,00 zł i 17 dotacji ze środków EFS WRPO za kwotę 339.890,00 

zł, 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy W ramach 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy przyznano 

10 refundacji doposażeń dla 10 osób bezrobotnych, ze środków Funduszu Pracy 

za kwotę 199.815,00 zł. 

c) świadczeń dla bezrobotnych: 

 prace społecznie użyteczne. W ramach prac społecznie użytecznych zawarto 3 

porozumienia w ramach, których zaktywizowano 12 osób bezrobotnych za 

kwotę 20.189,00 zł. 

 

W 2019 roku pozyskano dodatkowe środki: 

 23.500,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy na organizację 3 staży w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biurze Powiatowym w Nowym 

Tomyślu, 

 18.000,00 zł z funduszy celowych Departamentu Informatyki Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na cykl szkoleń stacjonarnych z SI Syriusz 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, 

 14.300,00 zł z funduszy celowych Departamentu Informatyki Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na wprowadzanie, rozwój i eksploatację 

systemu informatycznego Urzędu Pracy.  

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nowym Tomyślu 

 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu nie opierają się tylko 

na ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ich aktywizacji, ale także 

poprzez współpracę m.in. z Powiatową Radą Rynku Pracy w Nowym Tomyślu, będącą 
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organem opiniodawczo-doradczym Starosty Nowotomyskiego, mogą oddziaływać na 

lokalny rynek pracy. 

 W dniu 7 listopada 2019 roku zakończyła się czteroletnia kadencja Powiatowej 

Rady Rynku Pracy powołanej przez Starostę Nowotomyskiego 

w listopadzie 2015 roku, jednocześnie na kolejną czteroletnią kadencję została 

powołana przez Starostę Nowotomyskiego nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy.  

 Rada opiniuje podział środków Funduszu Pracy dokonywany rok rocznie przez 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu. Niektórzy jej członkowie 

biorą także czynny udział przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie wybranych 

usług oraz instrumentów rynku pracy. Opiniuje tworzenie lub likwidację kierunków 

kształcenia w szkołach średniego szczebla w powiecie, a także podział środków 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

 W kwietniu 2019 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Edukacji Lubasz – podmiotu prowadzącego Branżową Szkołę I Stopnia 

w Chraplewie dotyczący utworzenia w tej szkole 18 nowych kierunków kształcenia 

zawodowego.  

 Pozytywnie zaopiniowane zostały następujące kierunki kształcenia 

zawodowego: krawiec, tapicer, kamieniarz, lakiernik, drukarz, blacharz samochodowy, 

ślusarz, elektryk, sprzedawca, cieśla, cukiernik, murarz-tynkarz, stolarz, dekarz, 

piekarz, elektromechanik, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, operator 

maszyn leśnych.  

 Wyzwaniem rynku pracy w powiecie nowotomyskim, w związku z niskim 

poziomem bezrobocia rejestrowanego, jest zaspokojenie zapotrzebowania na 

wykwalifikowaną kadrę dla podmiotów zgłaszających oferty pracy, szczególnie 

w zawodach deficytowych.  

 Dzisiejszy Urząd Pracy to nie jednostka, która zajmuje się osobami 

zarejestrowanymi i pomocą tym osobom, ale przede wszystkim to urząd służący 

pomocą pracodawcom w zaspokajaniu potrzeb kadrowych poprzez rejestrowanie 

oświadczeń dla cudzoziemców.  

 Taką pomocą jest również Krajowy Fundusz Szkoleniowy, gdzie środki z Urzędu 

pozwalają na podnoszenie kwalifikacji osób, które pracują, a co za tym idzie pozwalają 

na ich dalsze zatrudnienie lub awans w miejscu pracy.  

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 1 Społeczność. 

 

Cel szczegółowy 1.3: Stworzenie warunków do powszechnego dostępu do oświaty 

zgodnie z zainteresowaniami, zdolnościami młodzieży oraz potrzebami rynku pracy.  
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Kierunki działania: 

1.3.3. zarządzanie zmianami w placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie 

uruchamiania nowych profili zawodowych oraz ograniczania kształcenia w zawodach 

o nikłym zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy. 

 Pozytywne zaopiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy wniosku 

o utworzenie w Branżowej Szkole I Stopnia w Chraplewie 18 nowych kierunków 

kształcenia w zawodach: krawiec, tapicer, kamieniarz, lakiernik, drukarz, blacharz 

samochodowy, ślusarz, elektryk, sprzedawca, cieśla, cukiernik, murarz-tynkarz, stolarz, 

dekarz, piekarz, elektromechanik, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, 

operator maszyn leśnych. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 3 Gospodarka. 

 

Cel szczegółowy 3.1: Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej. 

Kierunki działania: 

3.1.1  system sprawnej obsługi urzędowej podmiotów gospodarczych.  

 Zwiększenie kontroli i nadzoru świadczonych usług w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Nowym Tomyślu, poprzez zmianę struktury i podległości w Urzędzie. 

Wyodrębniono nowe komórki organizacyjne a zadania już istniejących przeniesiono do 

nowoutworzonych działów lub poszerzono.  

 Nowe działy i stanowiska: Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji, Dział 

Finansowo-Księgowy, stanowiska: Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, 

Kierownika Działu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Kierownika Działu Centrum 

Aktywizacji Zawodowej, Samodzielne stanowisko do spraw zatrudniania 

cudzoziemców, Samodzielne stanowisko do spraw administrowania siecią Internet, 

Samodzielne stanowisko radcy prawnego.  

 Stanowiska przeniesione lub poszerzone: samodzielne stanowisko do spraw 

Administracyjno-Organizacyjnych przekształcone zostało w Samodzielne stanowisko 

do spraw administracyjno-organizacyjnych, obsługi sekretariatu oraz archiwizacji 

dokumentów; samodzielne stanowisko do spraw Ewidencji, Świadczeń i Informacji 

zostało zlikwidowane a jego zadania przeniesione do nowoutworzonego Działu 

Ewidencji Świadczeń i Informacji. 

3.1.3  aktywizacja lokalnego rynku pracy w celu dostosowania do potrzeb 

i wymogów przedsiębiorców. 

 Szkolenia dla 74 osób bezrobotnych, w tym 69 w ramach szkoleń grupowych 

i 5 w ramach szkoleń indywidualnych. 22 osoby podjęły zatrudnienie po szkoleniach. 

Staże dla 84 osób bezrobotnych. 60 osób podjęło zatrudnienie po stażach. Bony 

stażowe dla 2 osób bezrobotnych, obie podjęły zatrudnienie. Doskonalenie zawodowe 

w ramach KFS – 25 pracodawców i 147 pracowników odbyło przeszkolenie. 
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3.1.4  wsparcie samozatrudnienia. 

 Jednorazowe środki na działalność gospodarczą (dotacje) przyznano dla 44 

osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej.  

 Przyznano jeden bon na zasiedlenie. Osoba, która go otrzymała podjęła 

działalność gospodarczą. 

 

3.1.5  wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Prace interwencyjne dla 11 osób bezrobotnych w ramach 11 umów. Umowy 

w trakcie realizacji. 

 Roboty publiczne – podpisano dwie umowy, zrealizowano 1 umowę dla 1 osoby 

bezrobotnej.  

 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - przyznano 

refundację kosztów wyposażenia dla 10 osób bezrobotnych w ramach 10 zawartych 

umów. Umowy w trakcie realizacji. 

 Prace społecznie użyteczne realizowano dla 12 osób bezrobotnych w ramach 

3 porozumień zawartych z gminami. 

 

C) DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa na 

podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 Do podstawowych zadań zespołu należy w szczególności: 

 prowadzenie postępowania w zakresie wydawania orzeczeń 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg 

i uprawnień, 

 wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności, 

 wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom 

uprawnionym do uzyskania karty parkingowej. 
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Dane liczbowe obrazujące działalność zespołu w latach 2017-2019: 
 

Lata 2017  2018 2019 

Liczba przyjętych 

do zespołu 

wniosków w 

sprawie wydania 

orzeczenia 

1507  1615 1743 

Liczba wydanych 

orzeczeń 
1510  1504 1651 

Liczba wydanych 

legitymacji 
510  678 611 

Liczba wydanych 

kart parkingowych 
342  350 524* 

*Nagły wzrost liczby wydanych kart parkingowych w 2019 roku spowodowany był 
wymianą kart parkingowych po upływie 5 lat od daty wydania, związany ze zmianą 
przepisów obowiązujących od 1 lipca 2014 r. 

 

 Dynamika wzrostu lub spadku poszczególnych wskaźników ma miejsce 

najczęściej w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów (dot. ulg i uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych). 

 

Wydatki Zespołu 

 Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

finansowane są głównie z budżetu wojewody, jednak mogą być również finansowane 

z budżetu samorządu. 

 

Wydatki związane z działalnością zespołu w latach 2017-2019 

 

Lata 2017 2018 2019 

Wydatki z budżetu 

wojewody 
262.261,00 266.983,00 279.503,00 

Wydatki z budżetu 

samorządu 
0,00 7.619,00 0,00 

 

Skład zespołu 

 Członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 

powołuje i odwołuje starosta na wniosek przewodniczącego zespołu. 
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Dane liczbowe dotyczące liczby członków posiadających ważne zaświadczenia   

uprawniające do pełnienia określonych funkcji w 2019 roku 

Lp. Członkowie zespołu orzekającego Liczba 

1 
Przewodniczący 1 

2 
Sekretarz 1 

3 
Lekarze 6 

4 
Psycholodzy 1 

5 
Pedagodzy 1 

6 
Doradcy zawodowi 3 

7 
Pracownicy socjalni 2 

 
Razem członkowie 15 

8 
Obsługa administracyjna 3 

 Ogółem zatrudnieni w zespole 

orzekającym 

18 

 

 

D) WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 Na terenie powiatu nowotomyskiego w roku 2019 działało łącznie ok. 300 

organizacji pozarządowych, dzielą się one na stowarzyszenia i fundacje. 

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą prowadzić 

działalność gospodarczą. W powiecie nowotomyskim jest takich stowarzyszeń 203. To 

co łączy stowarzyszenia to ich wspólne cele, które pozwalają działać na wielu 

obszarach. Stowarzyszenia chętnie włączają się w pomoc, organizację wielu 

przedsięwzięć kulturalnych, a także sportowych. Wśród stowarzyszeń 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się również Ochotnicze 

Straże Pożarne - 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 również 39 stowarzyszeń 

kultury fizycznej, które prężnie działają w dyscyplinach, takich jak podnoszenie 

ciężarów czy sztuki walki, jak np. zapasy. 

 Starosta prowadzi ewidencję klubów sportowych oraz uczniowskich klubów 

sportowych, których liczba na rok 2019 wynosiła: KS - 39, UKS - 28. 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 sztuki 



 

V. OPIS ZREALIZOWNYCH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OBSZRÓW TEMATYCZNYCH  

Z ZAKRESU SPRAW SPOŁECZNYCH 

Strona | 71 

walki jak judo, karate czy jiu-jitsu. Uczniowskie Kluby Sportowe działają na podobnych 

obszarach z przewagą na lekkoatletykę, a wśród nich można znaleźć również sporty, 

w których ważne są umiejętności intelektualne takie jak np. szachy. Dokonując analizy 

aktywności zauważono, że 13 klubów sportowych i 11 uczniowskich klubów 

sportowych posiada nieaktualny skład zarządu oraz nie wykazuje aktywności.  

 Na terenie powiatu nowotomyskiego istnieje 11 stowarzyszeń zwykłych 

o różnym profilu działalności, począwszy od działalności na rzecz ogółu społeczeństwa 

czy osób z niepełnosprawnościami, ochrony środowiska, rozwoju fotografii 

artystycznej, turystyki czy integracji. 

 Wśród organizacji pozarządowych można wyróżnić także fundacje, których na 

naszym terenie działa 20. Ich celem jest działanie społeczne lub gospodarczo 

użyteczne, takie jak np. ochrona zdrowia, pomoc prawna, pomoc społeczna i opieka, 

kultura i sztuka. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się głównie poprzez 

wspieranie zadań publicznych poprzez Otwarty Konkurs Ofert na podstawie zapisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

i Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2019. 

 W roku 2019 na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury, sportu, 

turystyki, nauki przeznaczono z budżetu Powiatu Nowotomyskiego kwotę 335.000,00 

zł. Wsparcie organizacyjne - techniczne zapewniało również Powiatowe Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(zwanej dalej ustawą) kierunki współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2019 roku wyznaczał Roczny Program Współpracy Powiatu 

Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej Programem), przyjęty 

uchwałą nr XLVII/378/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 października 

2018 r. Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, na podstawie 

uchwały nr 384/EK/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Propozycje 

i uwagi do programu organizacje pozarządowe mogły zgłaszać (listownie bądź 

elektronicznie) na przeznaczonym do tego formularzu zamieszczanym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Konsultacje 

prowadzone były w terminie od 7 do 24 września 2018 r. W wyniku przeprowadzonych 

konsultacji nie wniesiono uwag i propozycji zmian do Programu. 

 W Programie uwzględniono następujące priorytetowe zadania publiczne 

przeznaczone do realizacji: 

1) wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

3) turystyka i krajoznawstwo, 



 

V. OPIS ZREALIZOWNYCH ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OBSZRÓW TEMATYCZNYCH  

Z ZAKRESU SPRAW SPOŁECZNYCH 

Strona | 72 

4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

6) działalność na rzecz kombatantów, 

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 Zgodnie z ustawą i w/w programem uchwałą nr 16/EK/2018 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku, 

uwzględniając zadania określone w przyjętym uchwałą Rady Powiatu Programie. 

Zarówno Program, jak i realizacja ogłoszenia otwartego konkursu ofert konsultowane 

były z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim. 

 Po ogłoszeniu Konkursu, w dniu 27 grudnia Starosta Nowotomyski ogłosił nabór 

kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi 

na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Nowotomyskiego w 2019 roku. Nie wpłynęła żadna kandydatura. 

 Na podstawie uchwały nr 28/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 9 stycznia powołano 5-osobową Komisję Konkursową, której zadaniem było 

opiniowanie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Komisja pełniła rolę 

opiniodawczo-doradczą, a jej decyzja nie była wiążąca dla Zarządu Powiatu. 

 Uchwałą nr 44/WR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 

2019 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku. Z organizacjami pozarządowymi, 

które otrzymały dotacje zawarto umowy. 

 Sposób współpracy z organizacjami pozarządowymi w pełni realizuje zapisy 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2019 roku realizując jego cele. Organizacje pozarządowe, realizując 

zapisane w ofercie przedsięwzięcia związane często z zaspokajaniem potrzeb lokalnej 

społeczności (z zakresu organizacji m.in. festynów, zmagań sportowych, sportowych 

zajęć pozalekcyjnych) aktywizują ją, budują społeczeństwo obywatelskie i umacniają 

poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 1 Społeczność. 

 

Cel szczegółowy 1.5 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w powiecie 

nowotomyskim  

Kierunki działania: 

1.5.1 pomoc i wsparcie jednostek samorządu powiatowego na rzecz tworzenia nowych 

organizacji pozarządowych.
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 Realizowany poprzez wsparcie merytoryczne pracowników Starostwa 

i udzielanie porad osobom zainteresowanym założeniem stowarzyszenia. 

 

1.5.2 pomoc i wsparcie dla istniejących organizacji pozarządowych. 

 realizacja poprzez zorganizowanie dwóch spotkań szkoleniowych z zakresu 

składania i rozliczania wniosków w ramach Otwartego Konkursu Ofert. 

Odbyły się one 6 i 14 listopada 2019 r. w Powiatowym Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, 

 wsparcia z zakresu udostępniania lokalu, miejsca na dokumentację 

udzielało Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

 pomoc poprzez wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe, bądź 

współorganizację, m.in. następujących przedsięwzięć: 

- VI Święto Zupy realizowane wspólnie z Gminą Opalenica 

i Stowarzyszeniem Pokochaj Wieś, 

- IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa realizowany wspólnie 

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy, 

- Spotkanie Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego, wsparcie 

dla Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Nowotomyskiego, 

- 13 Spotkania Motocyklowe, 90 urodziny Lecha, wsparcie 

dla stowarzyszenia Lech 1929 Opalenica - Klub Motocyklowy.  

3) PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu jest jednostką sektora finansów publicznych. Podstawą 

funkcjonowania jednostki są: 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 tj.), 

 Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu stanowiący załącznik do Uchwały nr 

XXIII/187/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 maja 2013 r., 

 Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu stanowiący 

załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2018 z dn. 26.07.2018 r. 

 Strukturę organizacyjną SPZOZ tworzy pion działalności podstawowej oraz pion 

administracyjny. Zakład wykonuje działalność leczniczą w następujących rodzajach 

zakładów leczniczych: 

 stacjonarne świadczenia zdrowotne, w ramach których funkcjonuje szpital 

powiatowy, 

 stacjonarne świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w ramach, których 

funkcjonuje Zakład Opiekuńczo –Leczniczy, 

 ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w ramach których funkcjonuje Zespół 

Lecznictwa Ambulatoryjnego. 
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Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 1 Społeczność. 

 

Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie rozwoju usług opieki zdrowotnej i medycznej. 

Kierunki działania: 

1.2.1 doposażenie szpitala powiatowego. 

 Projekt EDM, tj.: „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" – 

86.092,71 zł. Udział własny podmiotu tworzącego: 15% całego projektu ,,Szpitale 

Wielkopolskie” opiewającego na sumę ok. 2.000.000,00 zł. W ramach całego projektu 

szpital otrzymał między innymi: 132 komputerowe stacje robocze, serwery, macierz 

dyskową, szafa serwerowi. 

 Projekt SOR, tj.: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl” – 456.443,04 zł. 

 Modernizacja pomieszczeń serwerowni – 70.000,00 zł: środki ze Starostwa 

Powiatowego w Nowym Tomyślu, 1.885,75 zł - środki własne, 19.830,00 zł montaż 

klimatyzatorów w pomieszczeniach szpitalnych. 

 

1.2.2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej. 

 W roku 2019r. udzielono 210 zwolnień od pracy dla 47 osób, w celu odbycia 

szkoleń i staży specjalizacyjnych oraz w celu zrealizowania innych form szkoleń 

(krótkoterminowe szkolenia i kursy). 

 

Pracownicy wzięli udział w następujących formach szkoleń: 

 kilkudniowe szkolenia zewnętrzne i kursy oraz staże do specjalizacji, zjazdy, 

seminaria, zebrania towarzystw naukowych, konferencje i sympozja. 

W ramach realizacji szkoleń ujętych w ,,Planie szkoleń zewnętrznych na rok 2019": 

 zakończone zostało szkolenie specjalizacyjne 3 pielęgniarek: 2 specjalizacje 

neonatologiczne, 1 specjalizacja internistyczna, 

 10 ratowników medycznych ukończyło kurs doskonalący, 

 1 osoba uzyskała kwalifikacje w zakresie wykonywania badań EEG. 

Kontynuowane są wszystkie zaplanowane pozostałe szkolenia długoterminowe: 

 7 lekarzy - specjalizacje (5 - pediatria, 1- ortopedia, 1- hipertensjologia), 

 9 pielęgniarek i położnych - specjalizacje (4 pielęgniarstwo ginekoIogiczno-

położnicze, 4 - pielęgniarstwo pediatryczne, 1 - pielęgniarstwo 

neonatologiczne), 

 1 psycholog - specjalizacja Psychologia kliniczna, 
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 3 diagnostów laboratoryjnych - specjalizacja Laboratoryjna diagnostyka 

medyczna. 

W trakcie roku realizowane są również szkolenia krótkoterminowe wynikające 

z bieżących potrzeb oraz z konieczności zapoznania się ze zmianami przepisów w danej 

dziedzinie. Dodatkowo, średnio co 2 miesiące realizowane są również szkolenia 

wewnątrzoddziałowe. Z każdego odbytego szkolenia sporządzany jest protokół 

z załączoną listą obecności uczestników szkolenia. 

 Środki na szkolenia zewnętrzne zabezpieczone są w planie finansowym. Na rok 

2019 zaplanowano wydanie na szkolenia kwoty 40.000,00 zł. 

Wydano: 

1) w ramach szkoleń współfinansowanych: 

 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 6.421,32 zł, 

 ze środków SP ZOZ (20% dopłaty do szkoleń finansowanych w 80% z KFS) - 

1.605,33 zł, 

 z grantu otrzymanego z Aesculap Chifa – 4.600,00 zł (kwota grantu łącznie 

z kosztami zakwaterowania i dojazdu 5.440,00). 

2) pozostałe: 15.255,05 zł. 

 Łącznie: 27.881,70 zł. (kwota nie obejmuje kosztów dojazdów na 

szkolenia). 

 

Dane statystyczne w odniesieniu do oddziałów szpitala 
 

Oddział Liczba 

łóżek 

Liczba Wsk. średn. 

pobytu chorego leczonych leczonych z 

przesunięciami do lecz. 

bez 

przes. 

do lecz. 

z 

przes. 

Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii (OAIT) 

6 23 115 66,13 13,23 

Oddział Chirurgiczny (ODCH) 27 1220 1733 5,77 4,06 

Oddział Dziecięcy (ODDZ) 20 939 1051 3,90 3,49 

Oddział Noworodkowy (ODN) 10 436 436 3,84 3,84 

Oddział Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu (ODO) 

17 576 823 7,05 4,93 

Oddział 

Położniczo-Ginekologiczny (ODPG) 

23 1498 1530 2,98 2,91 

Oddział 

Chorób Wewnętrznych (ODW) 

36 415 1524 26,60 7,24 

Oddział 

Neurologiczny (ONEU) 

12 385 640 11,03 6,64 

Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego 

Dnia (OOK) 

3 939 939 1,00 1,00 
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Oddział Udarowy (OUDA) 16 74 414 57,64 10,30 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) 10 10775 10775 0,07 0,07 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) 34 88 88 142,73 142,73 

Ogółem 214 17368 20068 3,23 2,80 

 
 

Struktura zatrudnienia w SP ZOZ - pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę 

oraz umów cywilnoprawnych (kontrakty i zlecenia) – stan na 31 grudnia 2019 r. 

Grupa zawodowa Pracownicy zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę 

Współpracujący na podstawie 

umów cywilnoprawnych 

osoby etaty osoby etaty 

Lekarze 14 13,27 123 64,04 

Inny z wyższym (fizjoterapeuci, 

diagności laboratoryjni, kapelan 

szpitalny) 

14 12,30 7 3,84 

Pielęgniarki i położne 127 124,00 68 59,67 

Technicy medyczni (rtg, 

analityki med., farmacji) 

13 12,30 12 8,98 

Średni personel medyczny 

(ratownicy medyczni, statystycy 

medyczni, sekretarki med., 

terapeuci, opiekunki) 

69 69,00 29 27,96 

Obsługa gospodarcza (warsztat, 

punkt wymiany pościeli, 

sprzątaczki) 

19 18,90 2 1,39 

Administracja 26 25,80 - - 

Transport – kierowcy 3 3,00 1 0,79 

Salowe, sanitariusze 67 66,31 2 1,11 

Ogółem 352 344,88 244 167,78 

 

Liczba osób ogółem: 596 

Liczba etatów ogółem: 512,66 

Liczba zatrudnionych kobiet: 441 

Liczba zatrudnionych mężczyzn: 155 

 

Osoby niepełnosprawne: 

niepełnosprawność w stopniu znacznym – 1 osoba 

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym – 35 osób 

niepełnosprawność w stopniu lekkim – 10 osób 

Razem: 47 osób zatrudnionych w łącznym wymiarze etatów – 43,55
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Informacja na temat działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy 

 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Opalenicy jest zakładem stacjonarnym, 

stanowiącym wydzieloną komórkę organizacyjną SP ZOZ. Udziela całodobowych 

świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę lekarską, pielęgnację i rehabilitację osób, 

które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, jednak ze względu na stan zdrowia 

i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, pielęgnacyjnego 

i rehabilitacji. 

 Podstawą skierowania pacjenta do zakładu opiekuńczo - leczniczego jest 

wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego 

z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu. 

 Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ponosi koszty 

wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% 

najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 

70% miesięcznego dochodu.  

 W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym chory może przebywać czasowo. Do 

Zakładu nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie 

choroby nowotworowej. 

  

Sytuacja finansowa SP ZOZ 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. to: 

936.885,05 zł. 

Zapasy magazynowe wyniosły: 974.693,40 zł. 

Należności ogółem: 3.834.560,82 zł., w tym wymagalne 64.722,62 zł. 

Zobowiązania ogółem: 12.050.954,10 zł., w tym wymagalne 1.301.326,97 zł. 

 

4) INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA:  

Wykonane inwestycje drogowe z podziałem na Gminy 

1. Gmina Kuślin kwota – 428.739,62 zł 

 Droga nr 2738P Nowy Tomyśl – Śliwno – Duszniki - inwestycja pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2738P na odcinku Stary Tomyśl – Wąsowo” – wykonano 

600 m.b. nakładki bitumicznej ze środków własnych tj.: kwota – 218.981,82 zł;  

 Droga 2710P Brody – Wąsowo - inwestycja pn. „Przebudowa chodnika w 

Chraplewie” – wykonano 336 m.b. ze środków własnych tj.: kwota – 73.596,80 

zł; 

 Droga 2709P Lwówek – Opalenica – remont - nakładka bitumiczna na wiadukcie 

w m. Michorzewo, wykonano 550 m.b. ze środków własnych tj.: kwota 

136.161,00 zł.   
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2. Gmina Miedzichowo – 1.056.283,80 zł 

 Drogi 2707P Grudna – Węgielnia – Sępolno i 2733P Lewiczynek – Grudna – 

Grońsko - inwestycja pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2707P Grudna - 

Węgielnia” - wykonano 998 m.b. drogi z płyt betonowych ze środków własnych 

tj.: kwota – 357.116,56 zł; 

 2774P Miedzichowo - inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P 

w Miedzichowie – ul. Poznańska – Etap II” - wykonano 280 m.b. ze środków 

własnych tj.: kwota – 699.167,24 zł. 

 

3. Gmina Opalenica – 579.327,35 zł  

 Droga 2709P Lwówek - Opalenica - inwestycja pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek” – Etap II - wykonano 550 m.b. 

wymiany podbudowy na szerokości 1,5 m wraz z ułożeniem masy bitumicznej, 

ze środków własnych tj.: kwota – 452.929,05 zł; 

 Droga 2739P – remont - nakładka bitumiczna na odcinku Turkowo – Niegolewo 

- wykonano 450 m.b. ze środków własnych tj.: kwota 126.398,30 zł.  
 

4. Gmina Nowy Tomyśl - 97.113,86 zł 

 Droga 2714P Sątopy – Róża - inwestycja pn. „Przebudowa chodnika w 

Sątopach” -wykonano 190 m.b. ze środków własnych tj.: kwota 35.319,16 zł; 

 Droga 2714P Sątopy – Róża – remont - nakładka bitumiczna na odcinku 220 

m.b. ze środków własnych tj.: kwota 61.794,70 zł. 

 

 

5. Gmina Zbąszyń – 1.676.036,65 zł 

 Drogi 2753P Przyprostynia – Stefanowo i 2728P Chrośnica – Stefanowo – 

Belęcin - inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Stefanowie” -  

wykonano 810 m.b. przebudowy chodników ze środków własnych tj.: kwota – 

297.853,90 zł; 

 Droga 2713P Miedzichowo – Nowy Dwór - inwestycja pn. „Przebudowa 

chodnika w Łomnicy” - wykonano 155 m.b. ze środków własnych tj.: kwota 

24.607,13 zł; 

 Droga 2726P – remont - nakładka bitumiczna na odcinku 250 m.b. ze środków 

własnych tj.: kwota 70.221,25 zł; 

 Droga 2719P - Zbąszyń – Trzciel - inwestycja pn. „Przebudowa pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń – Strzyżewo” - wykonano 1900 m.b. ścieżki 

pieszo – rowerowej ze środków własnych tj.: kwota 1.283.354,37 zł. 
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6. Gmina Lwówek – 60.390,28 zł 

 Droga 1881P w m. Brody - remont - nakładka bitumiczna na odcinku 105 m.b. 

ze środków własnych tj.: kwota 29.492,93 zł; 

 Droga 1731P w m. Zębowo – remont - nakładka bitumiczna na odcinku 110 m.b. 

ze środków własnych tj.: kwota 30.897,35 zł. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 4 Przestrzeń. 

 

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Kierunki działania:  

4.2.1 likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

 zadanie pn. „Przebudowa i remont sanitariatu dla niepełnosprawnych na 

parterze budynku C”. Na inwestycję przeznaczono kwotę 33.503,23 zł; 

 zadanie pn. „Przebudowa i remont sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych wraz z wymianą grzejników w wyznaczonych 

pomieszczeniach na parterze budynku „E”. Wartość inwestycji wyniosła 

96.704,60 zł. 

W/w inwestycje zrealizowane zostały z środków własnych Powiatu.  

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 5 Ochrona 

Środowiska. 

 

Cel szczegółowy 5.1: Poprawa jakości ochrony środowiska.  

Kierunki działania:  

5.1.5 termomodernizacja obiektów oraz modernizacja systemów ogrzewania 

w budynkach będących własnością lub w zarządzie Powiatu. 

 Zadanie pn. „Modernizacja oraz przebudowa kotłowi w budynku przy ul. 

Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą kotła na dwa kotły w systemie 

kaskadowym o łącznej mocy 180 kW”. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 

170.732,00 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Powiatu.  

 

5.1.2 współpraca ze służbami w zakresie prewencji oraz neutralizacji zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych, 

przemysłowych i niebezpiecznych. 

 Przeprowadzonych zostało 9 kontroli podmiotów gospodarujących odpadami, 

dwie z nich wykonano w związku z wygaszaniem zezwoleń na gospodarowanie 

odpadami, pozostałe w ramach kontroli realizacji decyzji posiadanych przez 
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przedsiębiorców. Cztery kontrole przeprowadzono na terenie gminy Nowy Tomyśl, 3 

na terenie gminy Kuślin i 2 na terenie gminy Opalenica. Dwie z tych kontroli odbyły się 

u przedsiębiorców działających w zakresie wulkanizacji/wymiany opon.  

 

5.1.3 minimalizacja emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych do powietrza.  

 Wydano 10 decyzji, w tym 5 zmieniających warunki wprowadzania gazów i 

pyłów do powietrza, 4 pozwolenia dla nowych instalacji, a w jednym przypadku 

odmówiono pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. 

 Analizowano i sprawdzano zgodność z przepisami prawa 35 zgłoszeń instalacji 

wprowadzających substancje do środowiska, w tym m.in. stanowisk spawalniczych. 

 

Cel szczegółowy 5.2. Ochrona zasobów przyrodniczych. 

Kierunki działania:  

5.2.1 współpraca w zakresie prowadzenia racjonalnej polityki eksploatacji złóż 

naturalnych i kopalin. 

 Wydano 1 nową koncesję na wydobycie kopalin ze złóż, w 2 przypadkach 

stwierdzono wygaśnięcie koncesji. W 1 przypadku mimo wezwania przedsiębiorca nie 

uzupełnił dokumentacji – sprawy nie rozpoznawano. 

 Zatwierdzonych zostało 6 dokumentacji hydrogeologicznych ustalających 

zasoby ujęć wód podziemnych. Wszystkie zatwierdzone dokumentacje dotyczyły 

poboru wód z jednego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie Powiatu, 

do Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Ujęcia realizowane będą w związku z ujmowaniem 

wód do zraszania upraw rolnych na gruntach rolników indywidualnych. 

 W związku z wydawaniem tych decyzji współpracowano z Burmistrzami 

i Wójtami gmin z terenu powiatu, właściwym miejscowo urzędem marszałkowskim czy 

Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu. 

  

5.2.2 ochrona zasobu wodnego powiatu nowotomyskiego. 

 Powiat udzielił w ubiegłym roku dotacji 7 spółkom wodnym – gminnym 

i drenarskim do realizacji ich zadań statutowych w zakresie utrzymania w dobrym 

stanie urządzeń melioracji wodnych. Dotacje otrzymały SD Chraplewo, Głuponie, GSW 

w Opalenicy, w Lwówku i w Zbąszyniu. Była to kwota 20.000,00zł. Wykorzystane 

zostały wraz z innymi środkami, którymi dysponowały spółki, do przeprowadzenia prac 

na 15.710 m.b. rowów, a także konserwacji urządzeń drenarskich oddziałujących na 30 

ha gruntu. Jest to kontynuacja działań z lat poprzednich. 
 

 

5.2.4 nadzór nad zasobami leśnymi. 

 Nadzór sprawowany jest przez Starostę na powierzchni 3414ha. Nadzór 

bezpośredni prowadzony przez pracowników Starostwa - powierzchnia 1845ha, 

pozostała powierzchnia leśna - nadzorowana w ramach porozumień przez 
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Nadleśnictwa Babimost - 440,43 ha, Bolewice – 485,97 ha, Trzciel – 63,14 ha i Wolsztyn 

– 577,17 ha.  Na podstawie porozumień, za prowadzenie nadzoru w roku 2019, 

nadleśnictwa otrzymały zapłatę w wysokości: Nadleśnictwo Babimost - 16.278,29 zł, 

Nadleśnictwo Bolewice - 15.716,27 zł, Nadleśnictwo Trzciel - 1.921,98 zł i Nadleśnictwo 

Wolsztyn - 21.332,20 zł. Zadanie jest kontynuacją rozwiązania przyjętego w latach 

poprzednich. 

 

Cel szczegółowy 5.3. Edukacja proekologiczna 

Kierunki działania: 

5.3.1 edukacja i promocja działań z zakresu ochrony środowiska. 

 Przeprowadzono 2 konkursy – „Najpiękniejszy Jesienny Ogród w Powiecie 

Nowotomyskim” oraz „Las w obiektywie”, w których udział wzięło 56 uczestników. 

Konkursy były organizowane pierwszy raz. 

 W ramach edukacji ekologicznej rozprowadzono w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych na terenie powiatu książeczki edukacyjne dot. ochrony wód, 

gospodarowania odpadami – segregacja odpadów, sprzątanie świata oraz dbałości 

o środowiska przyrodnicze - nasadzenia drzew. Tą formą działalności objętych było ok. 

3048 dzieci w przedszkolach. Zadanie realizowane po raz pierwszy. 

 Zakupiono i zamontowano w najbliższym otoczeniu Jeziora Zbąszyńskiego, 

w Zbąszyniu, Nądni, Perzynach i Przyprostyni tablice ostrzegawcze dotyczące zakazu 

używania sprzętu pływającego napędzanego silnikami spalinowymi na Jeziorach 

Zbąszyńskim i Nowowiejskim oraz odcinku rzeki Obry łączącym oba jeziora jako 

przypomnienie konieczności respektowania zapisów Uchwały Rady Powiatu 

Nowotomyskiego z 2005 r. Informacja skierowana jest do mieszkańców 

i przedsiębiorców gminy Zbąszyń, ich gości oraz turystów, w tym motorowodniaków. 

Zakup i montaż tablic nad Jeziorem Zbąszyńskim był pokłosiem narady zorganizowanej 

przez Starostę w siedzibie Gminy Zbąszyń ze wszystkimi podmiotami (rybakami, 

wędkarzami, Gminą, policją, WOPRem) zainteresowanymi możliwością korzystania 

z wód jezior i rzeki, przy jednoczesnym zapewnieniu porządku, a także bezpieczeństwa 

wszystkim użytkownikom wód.                                                                                                                        

 

5.3.2 edukacja ekologiczna w szkołach. 

 Rozprowadzono we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Powiatu 

rękawice i worki oraz plakaty związane z akcją „Sprzątania Świata”. Młodzież objęta tą 

formą edukacji to ok. 2625 uczniów szkół ponadpodstawowych. W dwóch szkołach, w 

Zbąszyniu i Opalenicy, uczniowie uczestniczyli w przeprowadzanym przez Powiat 

konkursie „Las w obiektywie”.  

 

5.3.3 współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony środowiska: 

 Wsiedlanie bażantów i kuropatw na terenach wiejskich powiatu - 3 Koła 

Łowieckie "Daniel", "Szarak" i "Wycinek" oraz 24 uczniów z opiekunami ze Szkoły 
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Podstawowej w Sątopach w gm. Nowy Tomyśl. Wsiedlanie ptaków było kontynuacją 

działań z lat poprzednich. W ub. roku tylko jedno Koło Łowieckie "Daniel" zdecydowało 

się na wsiedlanie ptaków z udziałem młodzieży. W roku 2018 w akcji wspólnego 

wsiedlania ptaków brały udział dwa Koła Łowieckie i uczniowie szkół w Borui Kościelnej 

i Centrum Kształcenia Ustawicznego z Trzcianki. 

 

5.3.5 współorganizacja konkursów oraz festynów przyrodniczych. 

 Jeden konkurs dotyczący zagospodarowania odpadów w szkołach 

podstawowych i przedszkolach Gminy Lwówek, 1 festyn ekologiczny w Pakosławiu, 

w którym wzięli udział mieszkańcy wsi Pakosław i ich goście. 

 

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2018 -2028 w Obszarze strategicznym: 2 Infrastruktura. 

 

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój infrastruktury technicznej przeciwdziałającej 

wykluczeniu cyfrowemu. 

Kierunki działania:  

2.3.1. informatyzacja struktur powiatowych świadczących usługi publiczne na rzecz 

mieszkańców powiatu nowotomyskiego. 

 W ramach w/w działania kontynuowano realizację wieloletniego zadania pn., 

„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”.



 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W ROKU OBJĘTYM RAPORTEM  

Strona | 83 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W ROKU OBJĘTYM 

RAPORTEM 

 

Lp. Numer uchwały 

z dnia 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

(krótki komentarz) 

1 IV/31/2019 

16 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 

im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

2 V/32/3019 

30 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 

2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 31 stycznia 2019 roku           
za pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. 

Pismem z dnia 04 lutego 2019 
roku jednostki organizacyjne 
zostały poinformowane 
o podjętej uchwale. 

W trakcie roku 2019 Rada 
Powiatu Nowotomyskiego 
podejmowała uchwały w sprawie 
uchwalenia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

3 V/33/2019 

30 stycznia 2019 r. 

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego 

na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 31 stycznia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej -za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Pismem z dnia 04 lutego 2019 
roku jednostki organizacyjne 
zostały poinformowane 
o podjętej uchwale. 

W trakcie roku 2019 Rada 
Powiatu Nowotomyskiego 
podejmowała uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Powiatu 
Nowotomyskiego na rok 2019. 

4 V/34/2019 

30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2017 

Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 

stycznia 2017 r. w sprawie wyboru 

przedstawicieli Rady Powiatu 

Nowotomyskiego na członków Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Uchwała wykonana. 

(uchwała dotyczyła zmiany 
w składzie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
w związku z wyborami 
samorządowymi zmienili się 
przedstawiciele Rady Powiatu 
Nowotomyskiego) 

5 V/35/2019 

30 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2019 

rok 

Uchwała zrealizowana. 

Przeniesiono punkt pn. 
„Informacja o stanie 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w Powiecie 
Nowotomyskim w 2018 roku” na 
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miesiąc marzec 2019 roku. 
Z planu pracy usunięto 
sprawozdanie z wykonywania 
Programów Ochrony Środowiska, 
z uwagi na to, że „Program 
Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Nowotomyskiego na lata 2018 – 
2021 z perspektywą do 2025 
roku” został przyjęty na sesji w 
lutym uchwałą nr 
XXXIX/297/2018, a sprawozdania 
sporządza się po upływie dwóch 
lat od obowiązywania programu. 

6 V/36/2019 

30 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr III/22/2018 z dnia 28 

grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji Rady Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

Dokonano zmiany w porządku 
obrad Komisji Bezpieczeństwa, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
planowanej w miesiącu lutym 
poprzez przeniesienie punktu 
pierwszego pn. „Ocena stanu 
bezpieczeństwa na terenie 
powiatu nowotomyskiego 
w 2018r (Straż Pożarna, Sanepid, 
Weterynaria, Nadzór Budowlany, 
Policja)” do porządku obrad 
Komisji planowanej w miesiącu 
marcu. Ponadto, z porządku 
obrad ww. Komisji planowanej w 
miesiącu lutym usunięto punkt 
trzeci pn. „Sprawozdanie 
z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Nowotomyskiego na lata 2015-
2018 z perspektywą do roku 
2022”. W związku ze zmianą 
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu, uchwalonego 
uchwałą nr 19/OR/2018 Zarządu 
Powiatu Nowotomyskiego z dnia 
31 grudnia 2018 r., należało 
zmienić nazwy wydziałów 
Starostwa Powiatowego. 

7 V/37/2019 

30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym treningowym 

Stosowany, nadal obowiązujący 
akt prawa miejscowego. 

Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp.  
z dnia 1 lutego 2019 r., poz. 1141 

8 V/38/2019 

30 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu 

Dostosowanie do wymogów 
ustawowych działań 
i kompetencji jednostki zgodnych 
z treścią wystąpienia 
pokontrolnego Wojewody 
Wielkopolskiego PS-
V.863.2.2018.2,3 z dnia 7 czerwca 
2018 roku. Powołanie stanowisk: 
Zastępcy Dyrektora, kierowników 
działów, stworzenie 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
księgowości i kadr. 

9 V/39/2019 

30 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr IV/29/2015 z dnia 28 

stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

stowarzyszenia „KOLD” z siedzibą w 

Dusznikach, woj. wielkopolskie 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała wywołana koniecznością 
wprowadzenia zmian w związku 
z nową kadencją Rady Powiatu 
Nowotomyskiego oraz zmianą 
siedziby stowarzyszenia. 

10 V/40/2019 w sprawie powołania skarbnika powiatu Uchwała zrealizowana 
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30 stycznia 2019 r. Powołano nowego skarbnika 
Powiatu. 

11 VI/41/2019 

27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 01 marca 2019 roku           
za pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o zmianach 
dokonanych              w budżecie. 

12 VI/42/2019 

27 lutego 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 01 marca 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana           do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

13 VI/43/2019 

27 lutego 2019 r. 

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 2019 roku 

Uchwała obowiązywała od dnia 
podjęcia do 31.12.2019 roku ze 
zm. tj.: 

uchwała Nr IX/77/2019 

uchwała Nr X/102/2019 

uchwały Nr XIII/127/2019 

uchwała Nr XIV/147/2019 

 

14 VI/44/2019 

27 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Nowotomyskiego, położonej 

w Lwówku w ciągu ul. Witmanna, na rzecz 

Gminy Lwówek 

Uchwała wykonana. 

Zawarto akt notarialny w dniu 
18.03.2019r. (darowizna na rzecz 
Gminy Lwówek). 

15 VI/45/2019 

27 lutego 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu 

Akt stosowany, nadal 
obowiązujący. 

 

16 VI/46/2019 

27 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr V/38/2019 z dnia 30 

stycznia 2019r. w sprawie nadania Statutu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu 

Zmiana zapisu dot. momentu 
wejścia w życie Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

17 VI/47/2019 

27 lutego 2019 r. 

zmieniającej uchwałę nr XLVII/365/2018 z dnia 

24 października 2018r. w sprawie 

ustanowienia Statutu Powiatu 

Nowotomyskiego 

Uchwałę wraz z załącznikiem 
zamieszczono w BIP oraz wysłano 
do publikacji w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. 

 

18 VII/48/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 25 marca 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
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operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o zmianach 
dokonanych 

w budżecie. 

19 VII/49/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 26 marca 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej          w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

20 VII/50/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu z dnia 14 stycznia 2019r. 

Uchwała zrealizowana. 

Odpowiedź na petycję wraz 
z kopią uchwały nr VII/50/2019 r. 
z dn. 22.03.2019 r. została 
wysłana do podmiotu 
wnoszącego petycję. Informacja o 
sposobie rozpatrzenia petycji 
została zamieszczona w BIP. 

21 VII/51/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu z dnia 20 marca 2019r. 

Uchwała zrealizowana. 

Odpowiedź na petycję wraz 
z kopią uchwały nr VII/51/2019 r. 
z dn. 22.03.2019 r. została 
wysłana do podmiotu 
wnoszącego petycję. Informacja o 
sposobie rozpatrzenia petycji 
została zamieszczona w BIP. 

22 VII/52/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu z dnia 20 marca 2019r. 

Uchwała zrealizowana. 

Odpowiedź na petycję wraz 
z kopią uchwały nr VII/52/2019 r. 
z dn. 22.03.2019 r. została 
wysłana do podmiotu 
wnoszącego petycję. Informacja o 
sposobie rozpatrzenia petycji 
została zamieszczona w BIP. 

23 VII/53/2019 

22 marca 2019 r. 

wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego nr 2 z 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w 

Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

24 VII/54/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 

im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

25 VII/55/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie wyłączenia Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Tomyślu i włączenia do 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w 

Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 
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26 VII/56/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie wyłączenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zaoczne z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

27 VII/57/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

28 VII/58/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla 

Młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w 

Nowym Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

29 VII/59/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie wyłączenia Bursy Szkolnej z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu i 

włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława 

Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

30 VII/60/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

31 VII/61/2019 

22 marca 2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi z 

dnia 1 marca 2019 roku Prokuratora 

Rejonowego w Nowym Tomyślu na uchwałę 

Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 

grudnia 2018 roku nr II/15/2018 w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz 

wysokość kosztów z tym związanych wraz z 

odpowiedzią na skargę 

Uchwała zrealizowana. 

Przekazano do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu. 

32 VIII/62/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 25 kwietnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o zmianach 
dokonanych 

w budżecie. 
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33 VIII/63/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 24 kwietnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej   w Poznaniu. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

34 VIII/64/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2019 

rok 

Uchwała zrealizowana. 

Przeniesiono tematy planów 
pracy Rady Powiatu z miesiąca 
maj na miesiąc czerwiec, a tematy 
czerwcowe zrealizowano 
w miesiącu maju. 

35 VIII/65/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr III/22/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy komisji Rady Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Przeniesiono tematy planów 
pracy Rady Powiatu z miesiąca 
maj na miesiąc czerwiec, a tematy 
czerwcowe zrealizowano 
w miesiącu maju. Jednocześnie 
dostosowano zapisy dotyczące 
rozpatrzenia raportu o stanie 
powiatu w planach pracy Komisji 
Rady Powiatu, zgodnie z zapisem 
ujętym w planie pracy Rady. 

36 VIII/66/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 z dnia 6 

grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rady Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała w trakcie realizacji 
w kadencji 2018 – 2023. 

Dokonano zmian w składach 
Komisji z uwagi na rezygnacją 
radnego Konrada Drąga z udziału 
w pracach Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego oraz 
zgłoszeniem swojego akcesu do 
prac w Komisji Bezpieczeństwa, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
przez radnego Marcina 
Brambora, radnego Konrada 
Drąga, radnego Zbigniewa 
Markowskiego oraz radnego 
Tomasza Szczechowicza. 

37 VIII/67/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Nowotomyskiego do 

przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu 

Uchwała zrealizowana. 

Na podstawie upoważnienia 
Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę 
w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. 
Kazimierza Hołogi w Nowym 
Tomyślu 

 

38 VIII/68/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjmowania zadań w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 

39 VIII/69/2019 

24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Zrealizowano wszystkie założenia 
w ramach projektu WRPO 
„Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych w powiecie 
nowotomyskim V” 

Programem objętych zostało 57 
osób z czego 28 osób ukończyło 
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ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020 

staż, 15 osób ukończyło szkolenie 
oraz 14 osób otrzymało środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej. 

40 IX/70/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 31 maja 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o zmianach   
dokonanych             w budżecie. 

41 IX/71/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 30 maja 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

42 IX/72/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Powiat 

Nowotomyski kredytu długoterminowego 

Uchwała wykonana (dnia 17 
października z Bankiem 
Spółdzielczym w Nowym Tomyślu 
zawarto umowę kredytową          nr 
7272-3003-81000 na spłatę 
wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów). 

43 IX/73/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Powiat 

Nowotomyski kredytu długoterminowego 

Dnia 18 grudnia 2019 roku Rada 
Powiatu Nowotomyskiego 
podjęła uchwałę nr 
XIV/140/2019, na mocy, której 
zrezygnowano z postanowień 
uchwały nr IX/73/2019 z dnia 
29.05.2019 r. 

44 IX/74/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie współpracy przy realizacji zadania 

polegającego na przeprowadzeniu badania 

potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku 

Wikliny i sporządzeniu raportu z 

przeprowadzonego badania 

Powiat we współpracy z Gminą 
Miedzichowo i innymi partnerami 
podjął się realizacji zadania dot. 
badania potencjału turystyczno-
kulturowego Szlaku Wikliny 
i sporządzeniu raportu 
z przeprowadzonego badania. 
Badanie przeprowadzono 
i sporządzono raport. 

45 IX/75/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Miedzichowo 

Uchwała wykonana. 

Przekazania dotacji na działania 
związane z realizacją wspólnego 
zadania jakim było badanie 
potencjału turystyczno-
kulturowego Szlaku Wikliny 

46 IX/76/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie powołania Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Uchwała w trakcie realizacji (lata 
2019 – 2023). 

Powołano nową Radę Społeczną 
składającą się z 10 osób, w tym 
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Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu 

jako przewodniczący: Starosta 
Nowotomyski oraz jako 
członkowie: przedstawiciel 
Wojewody Wielkopolskiego oraz 
przedstawiciele wybrani przez 
Radę Powiatu. 

47 IX/77/2019 

29 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr VI/43/2019 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 

2019r. 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 2019 roku 

Akt zmieniający uchwałę Nr 
VI/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 
r. 

Obowiązywał od dnia podjęcia do 
25 czerwca 2019 r. 

 

 

48 IX/78/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie podniesienia wysokości 

wynagrodzenia rodzinie zastępczej 

zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

Stosowany, nadal obowiązujący 
akt prawa miejscowego. 

Ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z dnia 12 czerwca 2019 r., poz. 
5800. 

49 IX/79/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

50 IX/80/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 w Nowym Tomyślu, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

51 IX/81/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zaoczne w 

Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

52 IX/82/2019 

29 maj 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 2 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

53 IX/83/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Technikum w Nowym 

Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 1 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

54 IX/84/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

55 IX/85/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Technikum w Nowym 

Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 2 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

56 IX/86/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w 

skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 
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57 IX/87/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

nr 2 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

58 IX/88/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Trzciance 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

59 IX/89/2019 

29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Technikum w 

Trzciance, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Trzciance 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

60 X/90/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Nowotomyskiego wotum zaufania 

W dniu 02 lipca 2020 roku 
uchwała została przekazana 
w wersji papierowej - za 
pośrednictwem operatora 
pocztowego do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej      w Poznaniu – 
Zespołu Zamiejscowego 
w Lesznie. 

61 X/91/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2018 rok 

W dniu 02 lipca 2020 roku 
uchwała została przekazana w 
wersji papierowej - za 
pośrednictwem operatora 
pocztowego do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu – 
Zespołu Zamiejscowego 
w Lesznie. 

62 X/92/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 

za 2018 rok 

W dniu 02 lipca 2020 roku 
uchwała została przekazana w 
wersji papierowej - za 
pośrednictwem operatora 
pocztowego do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu – 
Zespołu Zamiejscowego 
w Lesznie. 

63 X/93/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 28 czerwca 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o zmianach   
dokonanych             w budżecie. 

64 X/94/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 28 czerwca 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej      w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

65 X/95/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Zbąszyń 

wykonania zadania własnego Powiatu 

Nowotomyskiego pn.: "Przebudowa 

chodników w części ulicy Powstańców 

Wielkopolskich w Zbąszyniu" 

Uchwała zrealizowana. 

Na jej podstawie dnia 19 sierpnia 
2019 r. podpisano Porozumienie 
w sprawie przekazania przez 
Powiat Nowotomyski Gminie 
Zbąszyń do realizacji zadanie 
inwestycyjne pn.: „Przebudowa 
chodników w części ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 
w Zbąszyniu”. 

W ramach zadania wykonano: 

- około 60 m.b. chodnika, 

- zakupiono elementy małej 
architektury. Zakres zadania 
powierzonego Gminie w/w 
porozumieniem został wykonany. 

Strony porozumienia dokonały 
odbioru końcowego na 
podstawie: 

- protokołu odbioru końcowego 
sporządzonego dnia 29.10.2019r. 
dla zadania pn.: „Przebudowa 
chodników w części ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 
w Zbąszyniu”, 

- protokołu odbioru końcowego 
sporządzonego dnia 07.11.2019r. 
dla zadania pn.: „Zakup i dostawa 
elementów małej architektury w 
ramach zadania „Przebudowa 
chodników w części ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 
w Zbąszyniu”. 

Zadanie zostało rozliczone przez 
Gminę Zbąszyń w terminie. 

66 X/96/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

(dotacji celowej) Gminie Zbąszyń 

Uchwała zrealizowana. 

Na jej podstawie pomiędzy Gminą 
Zbąszyń i Powiatem 
Nowotomyskim w dniu 1 lipca 
2019 r. została zawarta umowa o 
dotację. Zgodnie z w/w umową 
dotowany 

(Gm. Zbąszyń) zobowiązany był 
wykorzystać dotację do dnia 20 
grudnia 2019 r. 

Dotacja została przekazana na 
konto Gminy Zbąszyń w pierwszej 
połowie lipca 2019 r. 

Gmina Zbąszyń wykonała zadanie 
zgodnie z umową oraz rozliczyła 
je w terminie. 

67 X/97/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

(dotacji celowej) Gminie Miedzichowo 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała została podjęta w celu 
przekazania dotacji celowej dla 
Gminy Miedzichowo 
z przeznaczeniem na przebudowę 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych – Trzciel Odbudowa. 

Na wniosek Wójta Gminy 
Miedzichowo z dnia 11 września 
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2020 r. z prośbą o wycofanie 
realizacji uchwały Rady Powiatu 
Nowotomyskiego nr X/97/2019 

26 czerwiec 2019 r. uchwała ta 
została uchylona uchwałą Rady 
Powiatu Nowotomyskiego nr 
XII/112/2019 z dnia 25 września 
2019 r. 

68 X/98/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze 

Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała zrealizowana. 

Dotacja nie została przekazana – 
beneficjent nie zrealizował 
zadania 

69 X/99/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze 

Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała zrealizowana. 

Dotacja została przekazana 
i wykorzystana zgodnie z umową. 

70 X/100/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyznania dotacji w roku 2019 na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze 

Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała zrealizowana. 

Dotacja została przekazana 
i wykorzystana zgodnie z umową. 

71 X/101/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu 

Nowotomyskiego, od dnia 1 września 2019 

roku 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 

72 X/102/2019 

26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr VI/43/2019 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 

2019 r. 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 2019 roku 

Akt zmieniający uchwałę Nr 
VI/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 
r. 

Obowiązywał od dnia podjęcia do 
29 października 2019 r. 

 

 

73 X/103/2019 

26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla 

Powiatu Nowotomyskiego" 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyznała tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu 
Nowotomyskiego” p. Dorocie 
Michalczak 

74 X/104/2019 

26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd 

Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała została podjęta 
w związku z koniecznością zmiany 
stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Uchwała ta została 
zmieniona uchwałą nr 
XIV/157/2019 z dnia 18 grudnia 
2019 r. 
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75 XI/105/2019 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 29 sierpnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane             o 
dokonanych w budżecie 
zmianach. 

76 XI/106/2019 

26 sierpnia 2019 r. 

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, nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 

77 XI/107/2019 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Nowotomyski 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 

78 XI/108/2019 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania 

nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Nowotomyski 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 

79 XI/109/2019 

26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, 

liczby punktów oraz rodzajów dokumentów 

niezbędnych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego do internatów 

zorganizowanych w szkołach 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i ma status 
obowiązujący. 
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ponadpodstawowych prowadzonych przez 

Powiat Nowotomyski 

80 XII/110/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 27 września 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o dokonanych 
w budżecie zmianach. 

81 XII/111/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 27 września 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

82 XII/112/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej (dotacji 

celowej) Gminie Miedzichowo 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała została podjęta 
w związku z wnioskiem Wójta 
Gminy Miedzichowo z dnia 11 
września 2020 r. wyrażającego 
prośbę o wycofanie realizacji 
uchwały nr X/97/2019 

Rady Powiatu Nowotomyskiego z 
dnia 26 czerwca 2019 r. 

83 XII/113/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy części działki nr 1238/5, 

położonej w Nowym Tomyślu, na czas 

nieoznaczony 

Uchwała wykonana. 

Nastąpiła zmiana decyzji Zarządu 
Powiatu Nowotomyskiego co do 
lokalizacji garażu. 

84 XII/114/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

garażu na czas nieoznaczony 

Uchwała wykonana. 

Zawarto umowę najmu w dniu 
07.11.2019r. 

85 XII/115/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla 

Powiatu Nowotomyskiego" 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyznała tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu 
Nowotomyskiego” p. Emilii 
Michalczak 

86 XII/116/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla 

Powiatu Nowotomyskiego" 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyznała tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu 
Nowotomyskiego” p. Bogumiłowi 
Wojcieszakowi 
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87 XII/117/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 2738P na terenie gminy Nowy 

Tomyśl 

Uchwała została podjęta  
w związku ze zmianą kategorii 
drogi z powiatowej na gminną. 

88 XII/118/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała jest uszczegółowieniem 
przepisów ustawowych i ma 
charakter obowiązujący. 

Zamieszczono w BIP oraz wysłano 
do publikacji w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. 

89 XII/119/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała jest uszczegółowieniem 
przepisów ustawowych i ma 
charakter obowiązujący. 

Zamieszczono w BIP oraz wysłano 
do publikacji w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. 

90 XII/120/2019 

25 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

 

91 XII/121/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 

31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 

życie Polityki Zarządzenia Konfliktem 

Interesów, wyznaczenia osoby 

odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 

wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń 

wspomnianej polityki oraz ustanowienia 

konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki 

Uchwała zrealizowana. 

Odpowiedź na petycję wraz 
z kopią uchwały nr XII/121/2019 
z dn. 25.09.2019 r. została 
wysłana do podmiotu 
wnoszącego petycję. Informacja o 
sposobie rozpatrzenia petycji 
została zamieszczona w BIP. 

92 XII/122/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski 

porozumienia z Powiatem Poznańskim 

dotyczącego powierzenia Powiatowi 

Poznańskiemu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego w 

powiatowych przewozach pasażerskich 

Uchwała zrealizowana. 

Porozumienie w sprawie 
powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu zadania 
organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego 
w powiatowych przewozach 
pasażerskich zostało zawarte 
w dniu 26.09.2019 r. 
Porozumienie w trakcie realizacji. 

93 XII/123/2019 

25 września 2019 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

połączenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu z 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Wolsztynie 

Uchwała zrealizowana. 

W wyniku przeprowadzonych 
przez dyrekcje szpitali analiz oraz 
rozmów prowadzonych z NFZ, 
odstąpiono od zamiaru 
połączenia szpitali z uwagi na brak 
uregulowań prawnych. 

94 XIII/124/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 04 listopada 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
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Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o dokonanych 
w budżecie zmianach. 

95 XIII/125/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 31 października 2019 roku 
za pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

96 XIII/126/2019 

30 października 2019 

r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z 

dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 

2018 roku 

Uchwała została podjęta na 
wniosek Burmistrza Nowego 
Tomyśla w związku 
z koniecznością przedłużenia 
realizacji zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Celnej 
w Nowym Tomyślu wraz 
z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej” oraz 
koniecznością przesunięcia 
środków finansowych 
zaplanowanych do przekazania 
Gminie Nowy Tomyśl przez 
Powiat Nowotomyski w ramach 
dotacji na rok 2020. 

97 XIII/127/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 

2019 r. 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 2019 roku 

Akt zmieniający uchwałę Nr 
VI/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 
r. 

Obowiązywał od dnia podjęcia do 
17 grudnia 2019 r. 

 

98 XIII/128/2019 

30 października 2019 

r. 

W sprawie przyjęcia "Rocznego programu 

współpracy Powiatu Nowotomyskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 

Uchwała wykonana. 

Przeprowadzono konsultacje 
społeczne, program został 
przyjęty w wymaganym 
ustawowym terminie. 

99 XIII/129/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Garczyńskiego 

w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole 

Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

100 XIII/130/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum w 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 



 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W ROKU OBJĘTYM RAPORTEM  

Strona | 98 

30 października 2019 

r. 

Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w 

pięcioletnie Technikum w Zbąszyniu w Zespole 

Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

101 XIII/131/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu 

w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w 

Zbąszyniu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

102 XIII/132/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w 

Nowym Tomyślu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w 

Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w 

Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

103 XIII/133/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum 

nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w 

pięcioletnie Technikum nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 

1 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

104 XIII/134/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym 

Tomyślu w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym 

Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

105 XIII/135/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum 

nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu w pięcioletnie Technikum nr 2 im. dra 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w 

Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

106 XIII/136/2019 

30 października 2019 

r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 
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Tomyślu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu 

107 XIII/137/2019 

30 października  

2019 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum 

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w 

Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w 

pięcioletnie Technikum im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Trzciance w Zespole Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Trzciance 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i została wykonana. 

108 XIV/138/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019 

Uchwała wykonana. 

W dniu 20 grudnia 2019 roku         
za pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej, za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o dokonanych 
w budżecie zmianach. 

109 XIV/139/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 

Uchwała wykonana. 

W dniu 18 grudnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej    w Poznaniu. 

Następnie jednostki 
organizacyjne zostały 
poinformowane o zmianach 
dokonanych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 
2019-2029. 

110 XIV/140/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Powiat 

Nowotomyski kredytu długoterminowego 

Uchwała wykonana (rezygnacja         
z zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu w wysokości       
7.309.153,48 zł). 

W dniu 20 grudnia 2019 roku         
uchwała w formie papierowej, 
za pośrednictwem operatora 
pocztowego została przekazana 
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu – 
Zespołu Zamiejscowego 
w Lesznie. 

111 XIV/141/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 

18 listopada br. złożonej w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono odpowiedzi. 
Przekazano petycję do 
podmiotów właściwych. 
Informacja o sposobie 
rozpatrzenia petycji została 
zamieszczona w BIP. 

112 XIV/142/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok 

Uchwała w trakcie realizacji 
w 2020 roku. 
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113 XIV/143/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok 

Uchwała w trakcie realizacji 
w 2020 roku. 

114 XIV/144/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok 

Uchwała w trakcie realizacji 
w 2020 roku. 

115 XIV/145/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowotomyskiego w 2020 roku 

Uchwała w trakcie realizacji 
w 2020 roku. 

116 XIV/146/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

Uchwała zrealizowana. 

Zatwierdzony Program znalazł 
swoje odzwierciedlenie 
w realizacji planu finansowego 
SPZOZ za rok 2019. Zakładane 
pozycje przychodów i kosztów, a 
także stanu środków pieniężnych, 
należności i zobowiązań 
uwzględniają wszystkie wymierne 
skutki realizowanych działań 
począwszy od początku roku, tj. 
rozpoczęcia jego realizacji. 
Wartości wynikające 
z wdrażanych procesów i zadań są 
wyodrębnione w strukturze 
planu. 

117 XIV/147/2019 

18 grudnia 2019 r. 

Zmieniająca uchwałę 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 2019 

roku 

Akt zmieniający uchwałę Nr 
VI/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 
r. 

Obowiązywał od dnia podjęcia do 
31 grudnia 2019 r. 

 

 

118 XIV/148/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących raportu o stanie powiatu 

Uchwała zrealizowana. 

Zamieszczono w BIP, przekazano 
do wydziałów Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych celem 
stosowania przy 
przygotowywaniu materiałów do 
raportu. 

119 XIV/149/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Starosty Nowotomyskiego 

Uchwała zrealizowana. 

Poinformowano skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi. 

120 XIV/150/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 

Uchwała zrealizowana. 

Poinformowano skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi. 

121 XIV/151/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i jest w trakcie 
realizacji. 

122 XIV/152/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i jest w trakcie 
realizacji. 
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123 XIV/153/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i jest w trakcie 
realizacji. 

124 XIV/154/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 

dla Młodzieży w Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i jest w trakcie 
realizacji. 

125 XIV/155/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w 

Nowym Tomyślu 

Uchwała jest dopełnieniem 
obligatoryjnego obowiązku 
ustawowego i jest w trakcie 
realizacji. 

126 XIV/156/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym 

związanych 

Uchwała do realizacji w roku 
2020. 

127 XIV/157/2019 

18 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd 

Powiatu Nowotomyskiego 

Uchwała została podjęta 
w związku z koniecznością 
dostosowania dotychczas 
obowiązujących wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego do obowiązującego 
prawa. Z dniem 25 października 
2019 r. weszły w życie zmiany 
niektórych postanowień ustawy o 
drogach publicznych, które objęły 
m.in. obniżenie maksymalnych 
stawek za zajęcie pasa 
drogowego w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

128 XIV/158/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających w roku 2020 

Uchwała do realizacji w roku 
2020. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 
starostwa i umieszczono na BIP 
Powiatu 

129 XIV/159/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy użyczenia 

Uchwała zrealizowana w 2020r. 

Zawarto umowę użyczenia w dniu 
22.01.2020r. 

130 XIV/160/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 2727P na terenie gminy Zbąszyń 

(tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 

301506_4.0001 Zbąszyń) 

Na podstawie podjętej uchwały 
droga powiatowa nr 2727P na 
terenie gminy Zbąszyń zmieni 
swoją kategorię z powiatowej na 
gminna z dniem 1 stycznia 2021 
roku. 

131 XIV/161/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 

0,000 do +0,925 km na terenie gminy 

Miedzichowo (tj. działki o nr ewid. 75 i części 

działki 88, obręb 301503_2.0002 Piotry) 

Na podstawie podjętej uchwały 
droga powiatowa nr 2759P na 
terenie gminy Miedzichowo 
zmieni swoją kategorię 
z powiatowej na gminna z dniem 
1 stycznia 2021 roku. 

132 XIV/162/2019 

18 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla 

Powiatu Nowotomyskiego” 

Uchwała wykonana. 

Rada Powiatu przyznała tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu 
Nowotomyskiego” p. Jerzemu 
Nowakowi 
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133 XV/163/2019 

30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 

2020 – 2030 

Uchwała realizowana w roku 
2020 (w trakcie roku istnieje 
możliwość podejmowania uchwał 
zmieniających). 

W dniu 31 grudnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@" uchwała została 
przekazana do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. 

134 XV/164/2019 

30 grudnia 2019 r. 

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego 

na rok 2020 

Uchwała realizowana w roku 
2020 (w trakcie roku istnieje 
możliwość podejmowania uchwał 
zmieniających). 

W dniu 31grudnia 2019 roku za 
pośrednictwem systemu 
"BeSTi@", a następnie w formie 
papierowej -    za pośrednictwem 
operatora pocztowego uchwała 
została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
Pismem z dnia 03 stycznia 2020 
roku jednostki organizacyjne 
zostały poinformowane 
o podjętej uchwale. 

135 XV/165/2019 

30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019 

Uchwała realizowana w roku 
2020 (ostateczny termin realizacji          
30 czerwca 2020 roku). 

Uchwała w dniu 02 stycznia 2020 
roku została przekazana w wersji 
papierowej, za pośrednictwem 
operatora pocztowego do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu – Zespołu 
Zamiejscowego w Lesznie. 
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VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  POWIATU W ROKU OBJĘTYM 

RAPORTEM. 

 

Lp. Numer posiedzenia i 
data 

Informacja z posiedzenia 

1 7/2019 

2 styczeń 2019 r. 

1. Zarząd dokonał analizy budżetu na 2019 rok, w szczególności wydatków 

inwestycyjnych. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, 

informującym o konieczności naprawy elewacji budynku szkoły. Zarząd 

postanowił, aby Dyrektor dostarczył kosztorys w zakresie niezbędnych 

napraw. 

3. Zarząd wyraził zgodę na zakup programu do obliczania tzw. dodatku 

uzupełniającego dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu 

zawodowego. 

2 8/2019 

9 styczeń 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z harmonogramem przygotowań do realizacji zadań 

przez jednostkę organizacyjną pn. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 

w Nowym Tomyślu. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu 

w sprawie sieci szkół i placówek oświatowych dla Powiatu 

Nowotomyskiego jako organu prowadzącego. Zarząd pozytywnie odniósł 

się do projektu połączenia Zespołu Szkół  Nr 2 w Nowym Tomyślu 

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu. 

Jednocześnie Zarząd skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu wniosek  

o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym oraz przyjął na sesję projekt uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole 

Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica  w Nowym Tomyślu. 

3. Zarząd po zapoznaniu się z pismem P.U. Kopernik s.c. - Poznańska, 

Zaremba, Kujawa o zweryfikowanie czynszu dzierżawnego wynikającego 

z treści umowy zawartej pomiędzy Spółką, a Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu i obniżenie czynszu 

o 30% postanowił, aby przekazać sprawę do Radcy Prawnego celem 

dokonania analizy zapisów umowy i wypracowania stanowiska w sprawie. 

4. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą możliwości zagospodarowania 

działek nr: 119/12, 124/1, 232/2, 119/21, 232/7, 232/8, 232/9, 107/1 

położonych w Trzciance. Zarząd, w stosunku do wyżej wymienionych 

działek podjął decyzje o sposobie zagospodarowania nieruchomości. 

5. Po zapoznaniu się z opinią prawną oraz przepisami prawnymi w zakresie 

umów co do działek nr 376/1 i 201/3 położonych w Starym Tomyślu, 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańca Nowego Tomyśla 

w sprawie sprzedaży bądź dzierżawy działek położonych w Starym 

Tomyślu. 

6. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację 

garażu blaszanego na działce nr 1238/. Ponadto, Zarząd postanowił, że 

z uwagi na sposób zagospodarowania działki podjęte zostaną działania 

mające na celu zachowanie ładu urbanistycznego w jej obrębie. 

7. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
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a) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Jana Pawła II, 

b) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Komunalnej, 

c) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Łąkowej, 

d) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Musiała, 

e) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Paprockiej, 

f) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Polnej, 

g) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich, 

h) powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 

w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku, 

i) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 

Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu. 

8. Zarząd przyjął do wiadomości informację Wójta Kuślina w sprawie 

przygotowania w Urzędzie Gminy lokalu dla świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Zarząd zdecydował, że wyłączone zostaną z dyżurów 

dwa dni w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Opalenicy, na rzecz 

dyżurów w Kuślinie. 

9. Zarząd, po zapoznaniu się z informacją na temat sytuacji finansowej SP 

ZOZ, postanowił przekazać ją wszystkim radnym Powiatu. 

10. Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania porozumienia do 

umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń 

pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, a Brokerem Ubezpieczeniowym KJF 

BROKER Sp. z o.o. w sprawie wycofania wypowiedzenia. 

3 9/2019 

16 styczeń 2019 r. 

1. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu zmiany do uchwały Rady Powiatu 

Nowotomyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica 

w Nowym Tomyślu. 

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 

w Nowym Tomyślu, 

b) upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami 

powiatowymi. 

3. Zarząd przyjął na V sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2017 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowotomyskiego na członków 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok, 
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c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/22/2018 z dnia 28 

grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

d) projekt uchwały w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nowym Tomyślu, 

e) sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku. 

4 10/2019 

21 styczeń 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Tomyślu, 

b) udzielenia upoważnienia (upoważnienie dla Starosty 

Nowotomyskiego oraz Wicestarosty Nowotomyskiego do 

jednoosobowego wyrażania zgody na jednorazową zmianę 

harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej). 

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Plecionkarzy i Wikliniarzy oraz Komitetu Organizacyjnego Festiwalu 

Wikliny i Plecionkarstwa o wsparcie rzeczowe przedsięwzięcia pn. "IV 

Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2019". Zarząd 

postanowił, aby na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu poprosić 

organizatorów Festiwalu w celu omówienia oczekiwanych form pomocy 

przy organizacji przedsięwzięcia. 

3. Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w 

sprawie wyceny prac remontowych w Szkole Zarząd postanowił, aby 

Dyrektor przedstawił plan prac niezbędnych do wykonania. 

4. Zarząd analizował wniosek SP ZOZ w Nowym Tomyślu dotyczący 

rezerwacji pomieszczenia w budynku przy ul. Poznańskiej 30, 

zwolnionego z najmu w wyniku rezygnacji dotychczasowego najemcy. 

Zarząd podjął decyzję o zagospodarowaniu  

ww. pomieszczenia w sposób niekolidujący z ewentualną możliwością 

wykorzystania go we właściwym terminie na wnioskowany cel. 

5. Zarząd przyjął na V sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym treningowym. 

6. Zarząd zapoznał się z petycją społeczności i przyjaciół „Kopernika” 

w sprawie projektu włączenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu oraz ustalił tryb działania w ww. sprawie. 

7. Zarząd sporządził autopoprawkę do projektu budżetu. 

5 11/2019 

29 styczeń 2019 r. 

1. Zarząd postanowił, że zajmie stanowisko w sprawie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i wspólnej opinii Komisji Rady Powiatu 

Nowotomyskiego o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok po uzyskaniu opinii Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

2. Zarząd zajął stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

i wspólnej opinii Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 

– 2029. 

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
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a) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 634 

w m. Boruja Kościelna (dot. usunięcia dwóch sztuk drzewa gatunku 

olsza czarna), 

b) wyrażenia zgody na wycinkę drzew (wycinka dwóch sztuk drzew 

gatunku olsza czarna, rosnących na nieruchomości położonej w Borui 

Kościelnej), 

c) udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnictwo dla Kierownika 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami), 

d) udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnictwo dla Inspektora 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami), 

e) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 

pomieszczenia, 

f) powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Tomyślu Panu Markowi Żytkowiakowi. 

4. Zarząd przyjął na V sesję Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę nr IV/29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do stowarzyszenia „KOLD” z siedzibą w Dusznikach, woj. wielkopolskie. 

6 12/2019 

30 styczeń 2019 r. 

Zarząd, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

zajął stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wspólnej 

opinii Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok. 

7 13/2019 

6 luty 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Tomyślu w sprawie aktualnych problemów 

związanych z działalnością w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych w Nowym Tomyślu. Po dyskusji, w której udział brała także 

Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele P.U. „Kopernik” uzgodniono termin 

kolejnego spotkania w obecności radcy prawnego Starostwa. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 

ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w piśmie radnych Rady 

Powiatu Nowotomyskiego dotyczących legalności uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Nr 

2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. Zarząd nie zgłosił uwag do 

propozycji odpowiedzi sporządzonej przez Dyrektora PCUW-u w sprawie 

ustosunkowania się do zarzutów. 

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono 

- Wychowawczego w Zbąszyniu o zwiększenie środków finansowych 

w związku z zatrudnieniem informatyka na umowę zlecenie. Zarząd 

postanowił, że rozpatrzy przedmiotowy wniosek w momencie 

przyjmowania całościowych rozwiązań w tym temacie. 

4. Zarząd zapoznał się z kosztorysem inwestorskim dotyczącym remontów 

koniecznych do przeprowadzenia w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. 

Zarząd postanowił, aby Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu wskazał 

naprawy niezbędne do normalnego funkcjonowania szkoły. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum 

Kultury w Zbąszyniu o wsparcie finansowe oraz rzeczowe, a także udział 

w organizacji konkursu recytatorskiego "Na dobrzanka". Zarząd wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 500,00 zł oraz ufundowanie 12 

nagród książkowych. 
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6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu o dofinansowanie projektu pn. 

"Poezja i rap z ulicy Witosa 8". Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie 

w kwocie 1.500,00zł. 

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydawnictwa Opalgraf z siedzibą 

w Opalenicy z propozycją udziału w projekcie muzycznym pn. "Melodie 

na akordeon" oraz częściowe sfinansowanie projektu. Zarząd wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00zł. 

8. Zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia przy ul. Poznańskiej 32A 

w Nowym Tomyślu. Zawarcie umowy najmu musi zostać poprzedzone 

odpowiednią procedurą zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami. 

9. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na wycinkę drzew (wycinka 2 sztuk drzew gatunku 

lipa drobnolistna w m. Stary Tomyśl), 

b) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 134 

oraz 88 w m. Stary Tomyśl (dot. wycinki drzew), 

c) wyrażenia zgody na wycinkę drzew (wycinka 3 sztuk drzew gatunku 

lipa drobnolistna w m. Stary Tomyśl), 

d) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 134 

oraz 88 w m. Stary Tomyśl (dot. wycinki drzew), 

e) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2019 roku, 

f) udzielenia pełnomocnictwa (upoważnienie dla Dyrektora 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu), 

g) ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu 

przy ul. Poznańskiej 29, przeznaczonej do oddania w najem. 

10. Zarząd przyjął na VI sesję Rady Powiatu: 

a) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowotomyskiego, położonej w Lwówku w ciągu ul. Witmanna, na 

rzecz Gminy Lwówek. 

11. Zarząd dokonał analizy Programu naprawczego dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w 

Nowym Tomyślu z dnia 30 stycznia 2019r. Zarząd zobowiązał Dyrektora SP ZOZ 

do przedstawienia proponowanych działań naprawczych w szczegółowy 

sposób wskazując termin rozpoczęcia poszczególnych działań, prognozowaną 

poprawę sytuacji finansowej (kwotowo) w wyniku podjętego działania 

i prognozowany termin zakończenia procesu naprawczego mającego na celu 

ustabilizowanie sytuacji kadrowej i finansowej Szpitala. Poza tym Zarząd 

Powiatu wniósł o uzupełnienie programu naprawczego nie tylko w ujęciu 

w latach 2016 - 2018, ale przede wszystkim w zakresie prognozowanym na 

lata 2019 – 2022, uwzględniając prognozy i dynamikę rentowności 

i efektywności, w tym prognozy kontraktowe, w zakresie kadrowym - 

o przedstawienie przeciętnego wynagrodzenia brutto w poszczególnych 
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grupach zawodowych na osobę oraz o przedłożenie analizy finansowej SP ZOZ 

na koniec grudnia 2018 roku. 

8 14/2019 

13 luty 2019 r. 

1. Zarząd spotkał się z organizatorami przedsięwzięcia pn. "IV Światowy 

Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2019". Zapoznano się 

z prezentacją dotyczącą przygotowań do Festiwalu. Zarząd podtrzymał 

deklarację wsparcia organizacji Festiwalu. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

z prośbą o zatrudnienie w szkole na pełen etat psychologa. Z uwagi na 

problemy emocjonalne uczniów, które występują w szkołach 

zdecydowano, aby Wydział Edukacji i Sportu dokonał analizy kosztów 

zatrudnienia w szkołach psychologa lub przedstawił inne propozycje 

dotyczące możliwości rozwiązania tego problemu. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o zwiększenie planu 

finansowego dochodów i wydatków o kwotę 2.801,42 zł. 

4. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) dokonania darowizny nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Wypoczynkowej, 

b) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Nowym Tomyślu 

w ciągu ul. Ogrodowej. 

9 15/2019 

19 luty 2019 r. 

1. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie niezbędnych remontów 

w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w zakresie naprawy fasady budynku 

szkolnego przy ul. 17-go Stycznia 27. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o wyrażenie zgody 

na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia biura dla Nowotomyskiej Izby 

Gospodarczej. Zarząd postanowił, aby Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami przygotował na kolejne posiedzenie Zarządu projekt 

uchwały w tej sprawie. Ponadto Zarząd zwrócił się do Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami o wystąpienie do trwałego zarządcy 

z prośbą o przygotowanie zestawienia zawierającego informację na temat 

posiadanych pomieszczeń w budynku Bursy Szkolnej, ich powierzchni 

i miejsca ich usytuowania. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu 

Nowotomyskiego w sprawie działalności Rady. Zarząd postanowił, aby na 

kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić przedstawicieli Prezydium 

Młodzieżowej Rady. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o zabezpieczenie środków 

finansowych na zakup nagród na akcje zdrowotne organizowane 

w ramach ochrony i promocji zdrowia. 

5. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Tomyślu w sprawie podwyżek dla pracowników PUP-u oraz 

środków na nowe etaty. Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 

przekazanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim oraz 
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powołania członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Powiecie Nowotomyskim. 

7. Zarząd przyjął na VI sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, 

b) projekt uchwały 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 2019 roku, 

c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/38/2019 z dnia 30 

stycznia 2019r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nowym Tomyślu, 

d) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 - 

2029, 

f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/365/2018 z dnia 24 

października 2018r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 

Nowotomyskiego, 

g) sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego 

za 2018 rok. 

10 16/2019 

27 luty 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały: 

a) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2019, 

b) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach 

dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-

001/18 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy (dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu), 

c) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach 

dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-

001/18 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy (dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance), 

d) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Nowotomyskiego w sprawach 

dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.08.03.01-IŻ-00-30-

001/18 Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy (dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu), 
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e) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek i placówek 

o zmiany w planach finansowych na 2019 rok. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dowódcy 17. Wielkopolskiej 

Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu o wsparcie uroczystości 

i imprezy towarzyszącej z okazji święta Brygady. Zarząd postanowił 

przyznać kwotę w wysokości 3.000,00 zł. 

4. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego 

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029. 

11 17/2019 

5 marzec 2019 r. 

1. Zarząd podjął rozmowy z Wójtem Gminy Kuślin w sprawie nieruchomości 

w Trzciance będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przygotowania dokumentacji na 

budowę na drodze Michorzewo – Kuślin – Opalenica – Lwówek oraz 

drodze Opalenica – Lwówek – Trzcianka – Głuponie. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek i placówek 

o zmiany w planach finansowych na 2019 rok. 

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Tomyślu o przyznanie dodatkowych środków na podwyższenie 

wynagrodzeń pracowników oraz o zmianę planu wydatków budżetowych 

na rok 2019. Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym 

posiedzeniu. 

4. Zarząd przyjął bez uwag wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w sprawie dokonania zmian w planie finansowym 

wydatków na 2019 rok. 

5. Zarząd podjął uchwały: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów 

zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych, 

b) w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy 

użyczenia pomieszczenia biurowego (zgoda na zawarcie umowy 

użyczenia z Nowotomyską Izbą Gospodarczą), 

c) w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym 

Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32A, przeznaczonej do oddania 

w najem, 

d) w sprawie zasad przyznawania dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, 

e) w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu 

"Aktywny samorząd" w 2019 roku. 

6. Zarząd przyjął materiały na VII sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 

nr 2 z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

b) projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 

nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 
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c) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 

nr 1 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

d) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych - Zaoczne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu i włączenia 

do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

e) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

f) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla 

Młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

g) projekt uchwały w sprawie wyłączenia Bursy Szkolnej z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica 

w Nowym Tomyślu, 

h) projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu, 

i) analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Powiatu Nowotomyskiego od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, 

j) informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Tomyślu w 2018 roku, 

k) ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu 

Nowotomyskiego za 2018 rok, 

l) sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 

Powiatu Nowotomyskiego w roku 2018, 

m) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie 

Nowotomyskim w 2018 roku, 

n) informacja z realizacji zadań Prokuratury Rejonowej w Nowym 

Tomyślu za 2018 rok. 

12 18/2019 

12 marzec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego 

w budynku D w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 29, 

b) wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu umów najmu, dzierżawy i użyczenia aktywów 

trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł, 

c) dokonania darowizny nieruchomości położonych w Lwówku w ciągu 

ul. Stefana Witmanna. 

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem nowotomyskich plecionkarzy o wsparcie 

finansowe międzynarodowego projektu plecionkarskiego. Zarząd 

postanowił o wsparciu organizacyjnym imprezy. 
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3. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wójta Gminy Kuślin 

o wyrażenie zgody na przejęcie przez Gminę Kuślin zadań z zakresu 

właściwości Powiatu Nowotomyskiego dotyczących opracowania 

dokumentacji projektowej w sprawie budowy rond. Jednocześnie Zarząd 

proponuje podejść do przedmiotowej sprawy kompleksowo i przed 

rozpoczęciem prac nad dokumentacją projektową przez Gminę Kuślin 

podjąć rozmowy z Burmistrzami Opalenicy i Lwówka w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej na drogę Opalenica – Lwówek. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek i placówek 

o zmiany w planach finansowych na 2019 rok. 

5. Zarząd przyjął na VII sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 

2029, 

c) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu z dnia 14 stycznia 2019r. 

d) sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2018 w zakresie pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej, 

informację z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku oraz 

aktualną sytuację na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim. 

13 19/2019 

22 marzec 2019 r. 

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa o podjęcie działań zmierzających do złożenia 

maksymalnej ilości wniosków na dofinansowanie budowy, przebudowy 

i remontu dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa o ponowne przeanalizowanie przez Zarząd 

Powiatu projektów uchwał w sprawie reorganizacji sieci szkół i wycofanie 

tych projektów z porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego. 

Wobec braku nowych faktów i okoliczności, Zarząd negatywnie rozpatrzył 

przedmiotowy wniosek, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. 

3. Zarząd przyjął na VII sesję Rady Powiatu: 

a) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi z dnia 1 marca 2019 roku 

Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu na uchwałę Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku nr II/15/2018 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi 

i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych wraz 

z odpowiedzią na skargę 

c) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2019r., 
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d) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2019r. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowalne nr ewid. 79 w m. Nowa Wieś (dot. 

zadania: (Budowa ścieżki rowerowej Nądnia - Nowa Wieś Zbąska Etap 3 

Nowa Wieś - Nowa Wieś Zbąska"). 

 

14 20/2019 

26 marzec 2019 r. 

1. Zarząd analizował wnioski dyrektorów jednostek i placówek oświatowych 

o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok: 

 Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w planie finansowym 

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na 

zwiększenie środków finansowych celem zawarcia umowy w zakresie 

usług informatycznych, 

 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie zmian do planu finansowego na 2019 rok celem 

zatrudnienia informatyka, 

 Zarząd zawnioskował o uzupełnienie wniosku Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu o dodatkowy etat 

psychologa, poprzez podanie informacji na temat kosztów zatrudnienia 

psychologa oraz wskazania źródeł finansowania. 

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Tomyślu, 

b) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Nowym Tomyślu, 

c) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019. 

3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie opinii 

dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek 

DN1000" realizowanego w ramach Projektu BALTIC PIPE. 

4. Zarząd podjął decyzję o złożeniu odwołania od decyzji nr 13/2019 

(IN.6831.19.2019) Burmistrza Zbąszynia z dnia 12 marca br. 

zatwierdzającej podział działki nr 1845 położonej w Zbąszyniu. 

5. Zarząd zapoznał się z protokołem Wielkopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z kontroli 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 

w Nowym Tomyślu. 

6. Zarząd zapoznał się z informacją Przewodniczącej Rady Powiatu 

Nowotomyskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych 

radnych. 

15 21/2019 

29 marzec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) nadania upoważnień Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dla Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, 

b) przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego za rok 2018, 

c) przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Nowotomyskiego za rok 

2018. 
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16 22/2019 

9 kwiecień 2019 r. 

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów jednostek i placówek 

oświatowych o zmiany w planach finansowych na 2019 rok. Zmiany 

zostały ujęte w uchwale Zarządu Powiatu nr 73/FN/2019 z dnia 9 kwietnia 

2019r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019 

oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, który stanowi materiał na VIII sesję Rady 

Powiatu Nowotomyskiego. 

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane nr ewid. 754/9 oraz 754/8 w m. Bolewice (dot. zadania 

pn. "Remont pasa drogowego ul. Nowej w miejscowości Bolewice"), 

b) wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego 

w budynku położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32A 

(zgoda na oddanie w najem firmie HUNTERS Sp. z o.o.), 

c) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Nowotomyskiego w sprawach dotyczących ogłoszonego konkursu nr 

RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/19, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb 

konkursowy, 

d) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019. 

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Rakoniewic o rozważenie 

możliwości partycypowania w kosztach inwestycji polegającej na 

budowie ścieżki rowerowej do Kuźnicy Zbąskiej. Zarząd poparł inicjatywę 

Burmistrza Rakoniewic w zakresie trójstronnego porozumienia pomiędzy 

Gminą Rakoniewice, Gminą Nowy Tomyśl i Powiatem Nowotomyskim 

dotyczącą budowy ścieżki rowerowej. 

4. Zarząd dokonał analizy wniosku Burmistrza Zbąszynia o uwzględnienie 

w tegorocznym budżecie inwestycyjnym Powiatu Nowotomyskiego 

przedsięwzięć do realizacji  na terenie Gminy Zbąszyń. Zarząd postanowił, 

aby Wydział Infrastruktury Drogowej i Rozwoju podjął działania 

zmierzające do dokończenia remontu ul. Powstańców Wielkopolskich 

w Zbąszyniu, a następnie przekazania drogi Gminie Zbąszyń. W przypadku 

realizacji 3 etapu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nądnia, Nowa 

Wieś Zbąska przy drodze powiatowej, Zarząd postanowił podjąć decyzję 

w przedmiotowej sprawie, po dokonaniu analizy możliwości finansowych 

Powiatu. Burmistrz zawnioskował również o rozpoczęcie procedury 

przekazania w zarząd Gminie Zbąszyń szkoły branżowej w Zbąszyniu. 

Zarząd postanowił, że rozważy przedmiotowy wniosek po dokonaniu 

dogłębnej analizy tego tematu. 

5. Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania odpowiedzi 

skierowanej do firmy ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w sprawie zmiany 

lokalizacji słupa energetycznego w Trzciance. 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance dotyczący wycinki drzew 

wokół boiska sportowego na terenach należących do Szkoły. 

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kuślin w zakresie 

wycinki drzew przy boisku szkolnym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
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Kuślinie. Pozyskane drewno zostanie przekazane OSP w Kuślinie za prace 

wykonane przy wycince (topola). 

8. Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomości w sprawie pisma Burmistrza Zbąszynia dotyczącego 

naliczania podatku od działek o numerach ewid. 792 i 793 położonych 

w miejscowości Nądnia. 

9. Zarząd zapoznał się z pismem mieszkanki Nowego Tomyśla w sprawie 

możliwości najmu / podnajmu lokalu pod usługi dietetyczne przy ul. 

Poznańskiej 30. Zarząd rozpatrzy wniosek po uzyskaniu informacji 

z merytorycznego Wydziału Starostwa. 

10. Po analizie wniosku Zarządu Klubu Sportowego "Promień" z siedzibą 

w Opalenicy o udzielenie pomocy finansowej na zakup dwóch 

wiatrochronów Zarząd Powiatu postanowił, aby wniosek przekazać do 

Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu celem wydania opinii w sprawie 

przedmiotowego wniosku. 

11. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia "Skate2City" 

o udzielenie pomocy finansowej przy organizacji III zawodów w jeździe 

szybkiej na rolkach o "DZBAN BERNARDA" w randze Mistrzostw Polski 

i Pucharu Polski w półmaratonie. 

12. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zarządu Wielkopolskiego Związku 

Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie o wyrażenie zgody na umieszczenie 

herbu Powiatu na "Łańcuchu przechodnim WZChiO" będącym jedną 

z nagród w konkursach chórów oraz o dofinansowanie kosztów 

wykonania łańcucha. Zarząd podejmie decyzję w sprawie 

przedmiotowego wniosku po uzyskaniu opinii merytorycznego Wydziału 

Starostwa. 

13. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prodziekana Wydziału 

Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym 

Tomyślu o dofinansowanie publikacji Ogólnopolskiej Konferencji pt. 

"Inicjatywa Trójmorza - pomost czy strefa buforowa między Wschodem 

i Zachodem". 

14. Zarząd upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w 

Nowym Tomyślu do prowadzenia rozmów z Dyrekcją Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w sprawie 

wyżywienia wychowanków internatu Szkoły. 

15. Zarząd przyjął bez uwag sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Nowotomyskiego za 2018 rok. 

16. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu o wprowadzenie 

zmian w planie finansowym na 2019 rok z przeznaczeniem na prace 

remontowe niezbędne do wykonania po kontroli przeprowadzonej przez 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Zarząd postanowił, aby Dyrekcja Szkoły wystąpiła z pismem do WPWIS 

o prolongatę terminów naprawy stwierdzonych uchybień w budynku 

szkoły i internatu. 

17. Zarząd przyjął bez uwag na VIII sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego 

następujące materiały: 
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a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego  

na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 

2029, 

c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok, 

d) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr III/22/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 

Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

e) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu 

Nowotomyskiego, 

f) projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowotomyskiego do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu, 

g) projekt uchwały w sprawie przyjmowania zadań w zakresie pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, 

h) ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018, 

i) sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy 

Specjalistycznej za rok 2018, 

j) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016-

2026 za rok 2018, 

k) sprawozdanie z programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego 

z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za rok 

2018, 

l) informację o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 

2018/2019 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych, 

sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu 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”. 

17 23/2019 

18 kwiecień 2019 r. 

1. Zarząd spotkał się z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu powiatu 

nowotomyskiego. Omówione zostały propozycje wspólnych działań 

w zakresie realizacji inwestycji drogowych. 

2. Zarząd dokonał ponownej analizy wniosku Wójta Gminy Kuślin 

dotyczącego wyrażenia zgody na wycinkę drzew w Trzciance. Zarząd 

postanowił ograniczyć swoją zgodę na wycinkę drzew wyłącznie do drzew 

uschniętych, w pierwszej kolejności zagrażających bezpieczeństwu. 

Usunięcie drzew ma nastąpić w uzgodnieniu z trwałym zarządcą. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Rozwoju i Strategii 

o zabezpieczenie środków w planie wydatków bieżących na rok 2019 na 
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zadanie pn. "Remont szatni sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława 

Staszica w Nowym Tomyślu" (kwota w wysokości 51.000,00 zł). 

4. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Nowym Tomyślu informującym o miesięcznych kosztach 

wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na pełen etat. Zarząd wyraził 

zgodę na dodatkowy etat i zatrudnienie psychologa w Poradni. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek mieszkańca Nowego Tomyśla 

o wyrażenie zgody na rozbiórkę garażu blaszanego usytuowanego na 

działce nr 159/2 w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia. 

6. Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie wniosku firmy "akpb 

ARCHITEKCI Piotr Bartosik" z siedzibą w Poznaniu dotyczącego 

opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa 

i rozbudowa Placu F. Chopina w Nowym Tomyślu". 

7. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane nr ewid. 181 w m. Linie (dot. projektu przebudowy drogi 

gminnej Zębowo - Linie), 

b) uchylenia uchwały nr 71/GN/2019 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem pomieszczenia usytuowanego  

w budynku położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32A. 

8. Zarząd przyjął na VIII sesję Rady Powiatu: 

a) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014 – 2020. 

18 24/2019 

25 kwiecień 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019r., 

b) zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi wojewódzkiej nr 

305 położonej w miejscowości Glinno i Przyłęk na przedłużeniu ulicy 

3 stycznia, stanowiącej działki ewidencyjne nr 217/1, 848, 203, 

245/3, 

c) ogłoszenia naboru wniosków w roku 2019 na dofinansowanie 

z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego, 

d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje 

pozarządowe i fundacje w 2019r. 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Kierownika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą wolnych pomieszczeń 

w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu, mogących służyć 

do wynajmu. 

3. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek 

Nowotomyskiej Grupy Fotograficznej „Fotomyśl” w sprawie 

dofinansowania pleneru fotograficznego (kwota 4.500,00 zł). 
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19 25/2019 

7 maj 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

b) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele 

budowlane nr ewid. 1132 oraz 1133 w m. Wąsowo (zgoda dla PGL 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. w związku z pracami 

projektowymi, dotyczącymi przebudowy istniejącego zjazdu na 

projektowaną drogę leśną), 

c) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 

w Zbąszyniu, ul. Powstańców Wlkp. 43. 

2. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727P na terenie gminy 

Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń). 

3. Zarząd przesunął termin podjęcia decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego 

zarządu w odniesieniu do części nieruchomości w Trzciance. Jednocześnie 

Zarząd zobowiązał trwałego zarządcę, tj. Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance do wystąpienia do byłych 

najemców pomieszczeń gospodarczych usytuowanych w trzech 

budynkach na działce nr ewid. 119/21 o opuszczenie bezumownie 

zajmowanych lokali użytkowych. 

4. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu w sprawie aktualnej sytuacji kadrowej w szpitalu. Na kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu postanowiono zaprosić Dyrektora SP ZOZ. 

20 26/2019 

14 maj 2019 r. 

1. Zarząd analizował aktualną sytuację finansową i kadrową szpitala 

w Nowym Tomyślu z udziałem Dyrekcji oraz Koordynatorów oddziałów 

i pracowni szpitala. W wyniku dyskusji ustalono, aby w najbliższym czasie 

zorganizować spotkanie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej 

w celu wypracowania zasad współpracy w zakresie kierowania pacjentów 

do szpitala. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 50/PCPR/2019 

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019r. w sprawie 

określania zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 

w 2019 roku. 

3. Zarząd przyjął na IX sesję Rady Powiatu: 

a) sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2018, 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

c) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 

2029, 

d) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski 

kredytu długoterminowego (spłata kredytów), 

e) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski 

kredytu długoterminowego (sfinansowanie planowanego deficytu), 

f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/43/2019 Rady Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu 
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Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2019 roku, 

g) projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia 

rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego, 

h) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 

i) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 w Nowym Tomyślu, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, 

j) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Zaoczne w Nowym Tomyślu, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, 

k) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia 

nr 2 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

Nowym Tomyślu, 

l) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum w Nowym 

Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Tomyślu, 

m) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu, 

n) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum w Nowym 

Tomyślu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu, 

o) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia 

nr 1 w Nowym Tomyślu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 

w Nowym Tomyślu, 

p) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu, wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, 

q) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Trzciance, 

r) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum w Trzciance, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Trzciance. 

4. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 

wsi Nądnia o dofinansowanie zadania publicznego "Warsztaty Kowalskie 

2019". 

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Stowarzyszenia Basket Team z siedzibą 

w Opalenicy o dofinansowanie kosztów udziału zawodników klubu 

w Finałach Mistrzostw Polski w Koszykówce Mężczyzn U-16 w Zielonej 

Górze. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu zawodników 

biorących udział w Mistrzostwach. 

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o rozpatrzenie możliwości 
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remontu dachu na budynku mechanizacji oraz zakupu deszczowni 

szpulowej do celów nawadniania upraw. Zarząd pozytywnie odniósł się 

do potrzeby remontu dachu oraz zakupu deszczowni, jednakże 

postanowił zwrócić się do pani Dyrektor o przedstawienie kosztorysów 

ww. inwestycji. 

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum 

Sportu, Turystyki i Rekreacji o wsparcie organizacyjne projektu pn. 

"Obłędna Plaża 2019". Zarząd postanowił wesprzeć organizację ww. 

projektu poprzez pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego. 

21 27/2019 

22 maj 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu, 

b) udzielenia dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych, 

c) wyrażenia opinii o projekcie "Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Zbąszyń na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 

roku 2025". 

2. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia 

doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, 

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Miedzichowo, 

d) projekt uchwały w sprawie współpracy przy realizacji zadania 

polegającego na przeprowadzeniu badania potencjału turystyczno-

kulturowego Szlaku Wikliny i sporządzeniu raportu 

z przeprowadzonego badania, 

e) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Nowotomyskiego, od dnia 1 września 2019 roku, 

f) sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego SP ZOZ. 

3. Zarząd zapoznał się z decyzją Wielkopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu nakazującą 

doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego 

obiektów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Tomyślu. 

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w/z Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu w sprawie zdemontowania lub wymiany ogrodzenia przed 

hotelem "P.U. Kopernik" i blokiem przy ul. Tysiąclecia 6A. Zarząd dokona 

wizji celem podjęcia ostatecznej decyzji. 

5. Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi skierowanej do Wójta Gminy 

Kuślin w sprawie nieruchomości w Trzciance po uzyskaniu informacji od 

trwałego zarządy, tj. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Trzciance i upoważnił Starostę i Wicestarostę do 

podpisania pisma. 



 

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W ROKU OBJĘTYM RAPORTEM. 

Strona | 121 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek trenera UKS Promień Opalenica 

z prośbą o zakup strojów piłkarskich na Mistrzostwa Powiatów w kategorii 

Orlik. 

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 

w Nowym Tomyślu o wyrażenie zgody na utworzenie z dniem 1 czerwca 

2019r. stanowiska drugiego wicedyrektora. 

22 28/2019 

29 maj 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, 

b) powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje 

pozarządowe i fundacje w 2019 r., 

c) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 1189 

w m. Strzyżewo (zgoda na wycinkę drzewa przez firmę Balda Sp. z o.o. 

z siedzibą w Strzyżewie), 

d) wyrażenia zgody na wycinkę drzew (zgoda na wycinkę jednej sztuki 

drzewa - lipa drobnolistna, rosnącej na nieruchomości w Strzyżewie). 

2. Zarząd analizował pismo nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Tomyślu dotyczące uszczegółowienia sprawy związanej z wyżywieniem 

wychowanków internatu. Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego 

Centrum Usług Wspólnych do przygotowania informacji w sprawie ww. 

pisma celem podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd Powiatu. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 

w Nowym Tomyślu, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu oraz 

Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Trzciance o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3 % 

wartości projektów związanych z kształceniem zawodowym młodzieży, na 

wynagrodzenie dla Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu, 

która zgodnie z umowami z dnia 27 kwietnia 2018r. przygotowała wnioski 

i doprowadziła do podpisania umów z jednostką finansującą – Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie dalszej 

obsługi projektów przez ww. podmiot. 

4. Zarząd zapoznał się z pismem PU "Kopernik" S.C. skierowanym do 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym 

Tomyślu dotyczącym rozważenia możliwości obniżenia czynszu 

dzierżawnego. 

5. W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Kuślin o wytypowanie 

przedstawiciela Powiatu, w związku z obowiązkiem sporządzenia spisu 

wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach przedstawiciela do 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zarząd jednogłośnie wytypował pana 

Konrada Drąga. 

6. Zarząd analizował pismo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Tomyślu informujące o stwierdzonych 

uchybieniach w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu. 
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Zarząd postanowił, aby Wydział Gospodarki Nieruchomościami dokonał 

analizy umowy z podmiotem, którego ww. pismo dotyczyło i przedstawił 

Zarządowi pełną informację w tym zakresie. 

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Zbąszyniu o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów opłaty startowej, 

przejazdu oraz noclegu i wyżywienia dla drużyny biorącej udział 

w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach 

Drużynowych. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu 

drużyny (kwota 2.300,00 zł). 

8. Zarząd zapoznał się z Raportem o stanie Powiatu i zgodnie z art. 30a 

ustawy o samorządzie powiatowym przekazał Raport na ręce 

Przewodniczącej Rady celem przedstawienia Raportu Radzie Powiatu 

Nowotomyskiego. 

23 29/2019 

4 czerwiec 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Tomyślu dotyczącą wariantów prowadzenia 

Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu przez Powiat lub Gminę. Zarząd stoi na 

stanowisku, że jeżeli miałoby nastąpić przekazanie, to tylko całego 

Zespołu Szkół nr 1. Na chwilę obecną Zarząd negatywnie odniósł się do 

propozycji złożonej przez Burmistrza Zbąszynia zobowiązując Dyrektora 

PCUW do przygotowania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

2. Zarząd dokonał analizy pisma nauczyciela zastępującego Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu, dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie 

rozważenia możliwości obniżenia czynszu dzierżawnego dla „PU 

Kopernik" S.C. z siedzibą w Nowym Tomyślu. Zarząd zobowiązał Dyrektora 

ZSOiP do sprawdzenia możliwości formalnoprawnych w przedmiotowej 

sprawie. W przypadku braku przeciwwskazań, Zarząd upoważnił 

Dyrektora do obniżenia czynszu dzierżawnego PU „Kopernik” S.C. 

(propozycja Zarządu – obniżka czynszu w miesiącu lipcu i sierpniu o 30%). 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek nauczyciela zastępującego 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym 

Tomyślu o wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2019 rok 

z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych niezbędnych do 

wykonania po kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – kwota 18.000,00 

zł. 

4. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Wydziału 

Infrastruktury Drogowej o wyznaczenie bazy drogowej - obwodu 

drogowego w Opalenicy, jako miejsca rozpoczęcia pracy pracowników 

wykonujących prace na drogach. 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019. 

24 30/2019 

11 czerwiec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje 

pozarządowe i fundacje w 2019r., 
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b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2018 oraz wniosku Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia 

doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dotyczącego pokrycia 

straty. 

2. Zarząd analizował wnioski na dofinansowanie z zakresu prac 

konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu 

Nowotomyskiego. Decyzję o wysokości dofinansowania Zarząd podejmie 

na następnym posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. 

3. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 

2019 r. 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 2019 

roku. 

4. Skarbnik Powiatu omówiła wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu 

i Wydziałów Starostwa o wprowadzenie zmian w budżecie na 2019 rok, 

które przedstawi Zarządowi do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. 

25 31/2019 

13 czerwiec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat 

Nowotomyski do realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 

ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

2. Zarząd rozpatrzył wnioski trzech Parafii z terenu powiatu 

nowotomyskiego na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich 

i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na terenie powiatu nowotomyskiego. 

Zarząd przyznał następujące kwoty dofinansowań: 

a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Plac 

Chopina 10A, 64-300 Nowy Tomyśl – 27.200 zł, 

b) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Bukowcu, ul. Kościelna 

27, 64-300 Nowy Tomyśl – 12.300 zł, 

c) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny 

Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, ul. 

Świętojańska 1, 64-310 Lwówek – 10.000 zł, 

3. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekty uchwał w sprawie: 

a) udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania, 

b) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, 

c) absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok, 

d) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

e) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029, 

f) powierzenia Gminie Zbąszyń wykonania zadania własnego Powiatu 

Nowotomyskiego pn.: "Przebudowa chodników w części ulicy 

Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu", 

g) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Zbąszyń, 
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h) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie 

Miedzichowo, 

i) przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 

Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, Plac Chopina 10A, 64-300 Nowy Tomyśl), 

j) przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 

Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w 

Bukowcu, ul. Kościelna 27, 64-300 Nowy Tomyśl), 

k) przyznania dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 

Nowotomyskiego (dot. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej 

Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana 

Ewangelisty, ul. Świętojańska 1, 64-310 Lwówek). 

4. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek dotyczący najmu lokalu 

mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu. 

5. Zarząd negatywnie rozpatrzył wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy 

zdrowotnej. 

6. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji 

w Nowym Tomyślu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

powiatu na udział funkcjonariuszy w dodatkowych służbach na terenie 

powiatu nowotomyskiego. 

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem mieszkańców Nowego Tomyśla 

o wyrażenie zgody na lokalizację tablicy reklamowej na działce nr 42 

w miejscowości Chmielinko, będącej własnością wnioskodawców. Zarząd 

postanowił, aby wystąpić do wnioskodawców o uszczegółowienie 

wniosku. 

26 32/2019 

25 czerwiec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie 

Nowotomyskim, 

b) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 

w Zbąszyniu. 

2. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu wydania decyzji 

o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, tj. 

Zespołem Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu oraz 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Tomyślu. 

3. Zarząd podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do 

działek położonych w Trzciance na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. 

4. Zarząd zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu w sprawie składania propozycji projektów o strategicznym 

znaczeniu dla Wielkopolski  

w związku z opracowywaniem Strategii Wielkopolska 2030 oraz WRPO 

2021+. 
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5. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

b) projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu 

Nowotomyskiego", 

c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu 

Nowotomyskiego. 

27 33/2019 

28 czerwiec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) uchylenia uchwały nr 385/GN/2018 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej 

w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2, 

b) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019. 

2. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do procedury sprzedaży działki nr 

ewid. 1326/1 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2. 

3. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Burmistrza Zbąszynia 

o przekazanie środków finansowych na wykonanie robót drogowych 

w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Perzynach. W budżecie 

Powiatu nie zostały zaplanowane środki na przedmiotową inwestycję. 

4. Zarząd wyraził zgodę pełnomocnikowi Operatora Gazociągów 

Przesyłowych, Gaz - System S.A. Oddział w Poznaniu na usunięcie dwóch 

drzew (lipa drobnolistna) w pasie eksploatacyjnym gazociągu wysokiego 

ciśnienia na działce oznaczonej nr ewid. 51/2 obręb Sielinko. 

5. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 

0,000 do +0,925 km na terenie gminy Miedzichowo (tj. działka o nr ewid. 

75 i część działki 88, obręb 301503_2.000 Piotry). 

6. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora PCUW dotyczącą rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Nowotomyski na podstawie informacji otrzymanych ze szkół, 

a także z symulacją naboru do szkół przeprowadzoną przez 

przedstawiciela firmy Vulcan. 

28 34/2019 

5 lipiec 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela w 

Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu), 

b) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela 

w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu), 

c) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Trzciance). 

2. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy 
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dzierżawy części działki nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyślu, na czas 

nieoznaczony. 

3. Zarząd zapoznał się z pismem nauczyciela zastępującego Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu 

o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska w sprawie wykonania przez LKS 

Budowlani - Całus muralu o tematyce sportowej na ścianie przy wejściu 

do internatu. Zarząd postanowił, aby Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych wystąpiło z pismem do Burmistrza Nowego Tomyśla, czy 

Gmina wypracowała stanowisko w sprawie umieszczania murali na 

ścianach budynków. Ponadto, Zarząd wniósł o przygotowanie pisma przez 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych do P.U. „Kopernik” S.C. w Nowym 

Tomyślu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umieszczenia muralu na 

ścianie budynku internatu. 

4. Zarząd pozytywnie odniósł się do pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu o zwiększenie planu 

finansowego na 2019 rok w związku z koniecznością wyposażenia 

pomieszczeń w nowo rozbudowanym budynku szkoły (kwota 120.155,00 

zł) i postanowił, aby wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych 

obiektów, w związku z przeznaczeniem przez Ministerstwo 0,4 % rezerwy 

na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych. 

5. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Wspólnoty Mieszkaniowej 

"Trzcianka" w Trzciance o sfinansowanie kosztów naprawy dachu na 

garażach będących własnością Powiatu (kwota 658,12 zł). 

6. Zarząd zatwierdził ilość oddziałów do szkół ponadgimnazjalnych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. 

29 35/2019 

29 lipiec 2019 r. 

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 

Hołogi w Nowym Tomyślu o zabezpieczenie w budżecie Powiatu 

Nowotomyskiego kwoty 100 tys. zł jako wkładu własnego, w związku 

z ubieganiem się o dofinansowanie na zakup ambulansu wraz 

z wyposażeniem. 

2. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą działek, które weszły do 

zasobu Powiatu Nowotomyskiego. Zarząd podjął następujące decyzje 

w stosunku do niżej wymienionych działek: 

a) w sprawie działek o numerach: 119/21 (lokal nr 4 w budynku 23), 

232/2 (lokal nr 3 w budynku 9), 232/7, 232/8, 232/9 (lokal nr 7 w 

budynku 11A) Zarząd postanowił, aby Wydział wezwał najemców 

lokali do spłaty zadłużeń informując jednocześnie, że Powiat 

przygotowuje się do procedury sprzedaży, w związku z czym 

najemcy mają możliwość pierwokupu, 

b) w sprawie działki numer 101/7 (udział w nieruchomości związany 

z garażem, który można podzielić na dwie części trwałą przegrodą), 

Zarząd podjął decyzję o sprzedaży całego udziału, 

c) w sprawie działki numer 119/21 (3 budynki gospodarczo-garażowe 

z wyodrębnionymi lokalami użytkowymi), Zarząd podjął decyzję o 

sprzedaży całości nieruchomości w przetargu nieograniczonym, 

d) w sprawie działki numer 124/1 (przedmiotowa działka ma 

ustanowioną bezpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu 
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przez działki nr 119/3 i 124/2 na rzecz każdoczesnego właściciela 

działki nr 124/1), Zarząd podjął decyzję, aby wystąpić z pismem do 

właścicieli nieruchomości przyległych z zapytaniem, czy są 

zainteresowani zakupem tej nieruchomości. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek o wynajem garażu (wraz 

z gruntem) przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu na okres 3 miesięcy. 

4. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu 

Panu Bogusławowi Pietrusiewiczowi, 

b) przekazania mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie 

rozwiązywanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 

im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, 

c) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

d) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane oznaczoną numerem ewidencyjnym 1773/2 położoną 

w miejscowości Opalenica (budowa przyłącza światłowodowego), 

e) udzielenia pełnomocnictwa (dla Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu). 

5. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały 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, 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół 

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, 

b) projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Nowotomyski, 

c) projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród 

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowotomyski, 

d) projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby 

punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów 

zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Nowotomyski, 

e) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru 

Wodnego w Wolsztynie na obszarach powiatów wolsztyńskiego, 

nowotomyskiego i grodziskiego za rok 2018, 
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f) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru 

Wodnego w Kościanie na obszarze powiatu nowotomyskiego za rok 

2018, 

g) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru 

Wodnego w Międzyrzeczu na obszarach powiatów międzyrzeckiego, 

nowotomyskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, szamotulskiego 

za rok 2018. 

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Prezesa Towarzystwa Działań 

Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Karola II Króla 

Rumunii o pomoc i wsparcie finansowe projektu pn. "... ostatni wieczór 

pokoju" upamiętniającego 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na wynajęcie 

historycznej broni, w związku z organizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

7. Zarząd zapoznał się z informacją o liczbie osób przyjętych do szkół 

ponadpodstawowych. 

8. Zarząd zapoznał się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 

Tomyślu dotyczącą Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

w Powiecie Nowotomyskim w 2018 roku. 

9. Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Nowym Tomyślu w sprawie zwiększenia liczby miejsc 

w internacie na rok szkolny 2019/2020, Zarząd wyraził zgodę na 

zwiększenie liczby miejsc w internacie do 40. 

30 36/2019 

13 sierpień 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Sołtysa wsi Brody dotyczącym remontu 

nawierzchni drogi powiatowej w Brodach (działka nr 515/5) 

i odwodnienia liniowego wzdłuż drogi. Zarząd, z uwagi na brak 

zaplanowanych w budżecie środków finansowych na wnioskowany 

remont i odwodnienie postanowił, aby wykonać cząstkowe naprawy na 

przedmiotowej drodze. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Miedzichowo 

o zmianę w uchwale Rady Powiatu Nowotomyskiego nr X/97/2019 z dnia 

26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji 

celowej) nazwy zadania pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych - Trzciel Odbudowa" na zadanie pn. "Remont pasa drogowego ul. 

Rzemieślniczej w miejscowości Bolewice". 

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, 

c) udzielenia pełnomocnictwa (dla Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu), 

d) zatwierdzenia projektu pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę 

II” do realizacji w latach 2019 – 2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 

7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, realizowane 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020 oraz zawarcia umowy o partnerstwie 

z organizacją pozarządową jako partnerem spoza sektora finansów 

publicznych, 
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e) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz wyboru partnera do wspólnej jego realizacji w latach 2020-2022 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe, realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

f) upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami 

powiatowymi. 

31 37/2019 

19 sierpień 2019 r. 

1. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Nowotomyski (z autopoprawką), 

2. Zarząd skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego 

wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego w trybie art. 15 

ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019r. poz. 511). 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyślu z dnia 19 sierpnia br. 

w sprawie udostępnienia miejsc noclegowych w internacie przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym 

Tomyślu. Zarząd jednogłośnie zdecydował o przekazaniu pisma do 

trwałego zarządcy internatu, tj. do Dyrektora ZSOiP im. M. Kopernika 

w Nowym Tomyślu. 

4. Zarząd upoważnił Starostę do podpisania listu intencyjnego dotyczącego 

współpracy w celu realizacji działań w ramach projektu pt. „Zdrowy 

Maluch”. 

32 38/2019 

26 sierpnia 2019r. 

1. Zarząd podjął decyzję dotyczącą przekazania trwałego zarządu pomiędzy 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika 

w Nowym Tomyślu, a Zespołem Szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym 

Tomyślu. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2019 roku", „Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019-2029" oraz „Informacji o realizacji planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Nowym Tomyślu za I półrocze 2019 roku". 

3. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w sprawie wyrażenia zgody na 

dodatkowe dyżury nocne w internacie. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 

przedmiotowe pismo, jednocześnie zobowiązując Dyrektora Szkoły do 

sprawdzenia stanu technicznego drugiego budynku internatu. 

33 39/2019 
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
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2 wrzesień 2019 r. 
a) przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu 

współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020", 

b) wyrażenia opinii o projekcie "Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Zbąszyń na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025", 

c) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2, 

d) zmiany uchwały Nr 59/PCPR/2019 Zarządu Powiatu 

Nowotomyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określania zasad 

realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku, 

e) wyrażenia zgody na podjęcie współpracy jako partner w ramach 

projektu pod tytułem "Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego" 

realizowanego w latach 2020 - 2022 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 

7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi 

społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014 - 2020. 

2. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – trwałego zarządcy, Zarząd 

Powiatu Nowotomyskiego negatywnie rozpatrzył pismo Wójta Gminy 

Kuślin w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kuślin działki nr 52/2 

położonej w Trzciance. 

3. Zarząd, po zapoznaniu się z ofertą na wycinkę drzew wokół boiska 

w Trzciance postanowił, aby trwały zarządca, tj. Zespół Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance ponownie wystąpił 

z zapytaniem ofertowym na wycinkę drzew oraz zadbał o większe 

nagłośnienie tematu. Zarząd zobowiązał również Dyrektora Szkoły do 

wystąpienia do Nadleśnictw z prośbą o wskazanie podmiotów, które 

mogłyby być zainteresowane przedmiotowym zapytaniem ofertowym. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w sprawie przyznania do użytkowania dwóch pomieszczeń 

zlokalizowanych w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w sprawie nieodpłatnego użytkowania garażu. Po dokonaniu 

stosownych formalności, Zarząd wyraził zgodę na przekazanie garażu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd. 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 

w Nowym Tomyślu w sprawie zmniejszenia tygodniowej zniżki godzin 

kierownika szkolenia praktycznego z 12 do 11 godzin oraz przydzielenie 

godzin ponadwymiarowych w wymiarze 1,84 godziny. 

7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek lekarza stomatologa 

o sfinansowanie zakupu i montażu grzejnika c.o. w gabinecie 

stomatologicznym w Przychodni przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym 

Tomyślu. 

34 40/2019 

16 wrzesień 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 
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a) przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za 

rok szkolny 2018/2019, 

b) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

c) opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 

2020 rok. 

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym 

Tomyślu o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia na stanowisku 

referenta o jeden etat. Zarząd proponuje, aby Dyrektor Szkoły rozpatrzyła 

możliwość zawnioskowania i zorganizowania stażu z Powiatowego 

Urzędu Pracy. 

3. Zarząd pozytywnie – warunkowo rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu o zmniejszenie Dyrektorowi 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin z 4 do 2 godzin w roku 

szkolnym 2019/2020. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 

w Zbąszyniu o zwiększenie pensum dla Wicedyrektora Szkoły. 

5. Zarząd postanowił zwiększyć o 2,5 % fundusz nagród dla nauczycieli 

w 2019 roku. 

6. Zarząd zapoznał się z pismami, jakie wpłynęły w zakresie propozycji 

inwestycyjnych na 2020 rok. 

7. Zarząd negatywnie rozpatrzył pismo mieszkańców Nowej Wsi Zbąskiej 

z prośbą o anulowanie kary nałożonej za zajęcie pasa drogowego przy 

posesji. 

8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Nowym Tomyślu o wsparcie finansowe imprez plenerowych pn. "Piknik 

Osiedlowy" organizowanych w ramach obchodów 60-lecia Spółdzielni, 

przyznając kwotę w wysokości 1.000,00 zł. 

9. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego przy 

Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu o dofinansowanie 

uczestnictwa w szczycie wiodących instytucji arbitrażowych, które 

odbędzie się w Chinach, przyznając kwotę w wysokości 1.000,00 zł. 

10. Zarząd rozpatrzył petycję w sprawie wprowadzenia w życie Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów. Zarząd nie uwzględnił żądań 

zawartych w przedmiotowej petycji. 

11. Zarząd postanowił wycofać z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego zadanie pn. "Modernizacja energetyczna budynków 

Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu". 

12. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 

2029, 

c) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo, 

d) projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, 

e) projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowotomyskiego, 
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f) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 31 

lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzenia 

Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 

egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli 

naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za 

nieprzestrzeganie polityki, 

h) projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski 

porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia 

Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 

i) projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

w Grodzisku Wielkopolskim oraz Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, 

j) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu na czas 

nieoznaczony, 

k) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-

2026, 

l) sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-

2025. 

35 41/2019 

25 wrzesień 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w sprawie przyznania 

tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" dla pani Emilii 

Jarczyńskiej. Poszczególne Komisje Rady Powiatu większością głosów 

pozytywnie zaopiniowały wniosek o przyznanie ww. tytułu dla pani Emilii 

Jarczyńskiej. 

2. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w sprawie przyznania 

tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" dla pana Bogumiła 

Wojcieszaka. Poszczególne Komisje Rady Powiatu jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały wniosek o przyznanie ww. tytułu dla pana 

Bogumiła Wojcieszaka. 

3. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu 

Nowotomyskiego" (dla pani Emilii Jarczyńskiej), 

b) projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu 

Nowotomyskiego" (dla pana Bogumiła Wojcieszaka). 

4. Zarząd postanowił wycofać z porządku obrad XII sesji Rady Powiatu 

projekty uchwał w sprawie: 

a) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2759P od km 

0,000 do +0,925 km na terenie gminy Miedzichowo (tj. działka o nr 

ewid. 75 i część działki 88, obręb 301503_2.000 Piotry), 
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b) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2727P na terenie gminy 

Zbąszyń (tj. działki o nr ewid. 1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń). 

36 42/2019 

30 wrzesień 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy 

ul. Poznańskiej, przeznaczonej do oddania w najem. 

2. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomień Dyrektora Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu o planowanym zawarciu umów 

wynajmu hali sportowej dla celów sportowych, zgodnie ze złożonymi 

wnioskami. 

3. Zarząd dokonał analizy wniosków dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w sprawie 

zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zarząd postanowił 

podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu, po 

analizie możliwości finansowych dokonanej przez Skarbnika Powiatu. 

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

w sprawie zakupu sprzętu sportowego celem montażu 

w pomieszczeniach szkolnych. Zarząd postanowił podjąć decyzję na 

kolejnym posiedzeniu, po analizie możliwości finansowych dokonanej 

przez Skarbnika Powiatu. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o wyrażenie zgody na 

zwiększenie zatrudnienia w Szkole. Ponadto Zarząd postanowił, aby 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych zweryfikowało standardy 

w zatrudnieniu kadry niepedagogicznej w szkołach oraz stan zatrudnienia 

w administracji, uwzględniając nową sytuację związaną z tzw. podwójnym 

rocznikiem. 

6. Zarząd podjął decyzję o rozdysponowaniu środków finansowych na 

dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. 

37 43/2019 

7 październik 2019 r. 

1. Zarząd podjął dyskusję w sprawie opracowania koncepcji 

zagospodarowania terenu oraz zasad wprowadzenia strefy 

ograniczonego postoju na parkingu Starostwa Powiatowego oraz Urzędu 

Miejskiego w Nowym Tomyślu. Zarząd zapoznał się z planami Gminy 

Nowy Tomyśl dotyczącymi zagospodarowania zielenią działek o nr ewid. 

556/12, 556/13, 556/14, 556/16, 556/17 stanowiących własność Powiatu 

i współwłasność Powiatu i Gminy. Zarząd postanowił, aby Wydział 

Administracyjno–Organizacyjny i Zarzadzania Kryzysowego oraz Wydział 

Infrastruktury Drogowej wraz z przedstawicielami Gminy Nowy Tomyśl 

wypracowały wspólne stanowisko i opracowały wstępny projekt 

dotyczący zagospodarowania terenu, uwzględniający dodatkowe miejsca 

parkingowe oraz możliwość wprowadzenia strefy ograniczonego postoju. 

Z uwagi na fakt, iż ww. działki są częściowo własnością Powiatu, częściowo 

współwłasnością Gminy, Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami do podjęcia kroków zmierzających do 

uporządkowania własności przedmiotowych nieruchomości. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 

Sportu w Nowym Tomyślu o uruchomienie procedury przetargowej, 

zmierzającej do wykonania inwestycji, polegającej na rozbudowie 
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budynku hali sportowej o zespół pomieszczeń, szatni i sanitariatów przy 

Powiatowym Centrum Sportu. 

3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w sprawie 

zakupu wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Zbąszyniu w sprawie zakupu sprzętu sportowego celem montażu 

w pomieszczeniach szkolnych. 

5. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Powiecie Nowotomyskim, 

a) wyboru biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. 

6. Zarząd zapoznał się z propozycją Aktualizacji Programu Naprawczego dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na lata 2019 - 2021. 

7. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego nie wniósł uwag do zawiadomień 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia 

umów najmu sali gimnastycznej zgodnie ze złożonymi wnioskami przez 

osoby fizyczne. 

8. Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Aesculap Chifa Sp. z 

o.o. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2. 

9. Zarząd przyjął na XIII sesję Rady Powiatu sprawozdanie z działalności szkół 

i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim oraz informację 

o funkcjonowaniu szkół  i placówek oświatowych niepublicznych. 

10. Zarząd przyjął na XIII sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego projekty 

uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia "Rocznego programu współpracy Powiatu 

Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020", 

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu 

w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu w Zespole 

Szkół nr 1 w Zbąszyniu, 

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu 

w pięcioletnie Technikum w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 

w Zbąszyniu, 

d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 

w Zbąszyniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Zbąszyniu w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, 

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, 
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f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w pięcioletnie Technikum 

nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 1 

w Nowym Tomyślu, 

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole 

Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół 

nr 1 w Nowym Tomyślu, 

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w pięcioletnie Technikum 

nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół nr 

2 w Nowym Tomyślu, 

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Tomyślu 

w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Tomyślu w Zespole Szkół 

nr 2 w Nowym Tomyślu, 

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Trzciance w pięcioletnie Technikum im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Trzciance w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. 

38 44/2019 

14 październik 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 

części hali z zapleczem socjalnym, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż, a w przypadku braku oferty zakupu, 

na kasację aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora 

Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, 

c) zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dotychczasowego odcinka 

drogi nr 2738P relacji Nowy Tomyśl – Duszniki, położonego na 

działkach o nr ewid.: 380/3, 380/4, 741, 1776, 855/6 obręb 0001 

Nowy Tomyśl pod nazwą ulica Kościuszki, w gminie Nowy Tomyśl, 

d) wyrażenia zgody na wycinkę drzew (wycinka 4 sztuk drzew gatunku: 

2 szt. – topola, 1 szt. – brzoza brodawkowata, 1 szt. – kasztanowiec 

zwyczajny, rosnących na nieruchomości położonej w m. Nowa Wieś, 

gm. Zbąszyń, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 77). 

e) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 77 w m. 

Nowa Wieś, gm. Zbąszyń. 

f) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019. 

2. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomień Dyrektora Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu o planowanym zawarciu umów 

wynajmu hali sportowej dla celów sportowych oraz salki fitness w celu 

prowadzenia zajęć logopedycznych, zgodnie ze złożonymi wnioskami. 
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3. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umów najmu sal gimnastycznych 

znajdujących się w budynkach przy ul. E. Sczanieckiej 1 oraz ul. Tysiąclecia 

6 w celu prowadzenia zajęć z piłki nożnej, zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. 

4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Oddziału Rejonowego 

P.C.K. w Nowym Tomyślu o wsparcie działań w postaci pokrycia kosztów 

wydruku kalendarzy dla honorowych dawców krwi. 

5. Zarząd zatwierdził harmonogram i lokalizację Punktów Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej na rok 2020 zaproponowaną przez Burmistrzów 

i Wójtów gmin na obszarze Powiatu Nowotomyskiego. 

6. Zarząd przyjął na XIII sesję Rady Powiatu: 

a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 

stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Nowy Tomyśl w 2018 roku. 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady 

Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. 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 2019 roku, 

c) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Sportu 

w Nowym Tomyślu za rok 2019. 

39 45/2019 

21 październik 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na 2019 rok. 

2. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku 

przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu, po zakończeniu działań 

związanych ze zmianą udziałów w częściach wspólnych w budynku nr 32. 

3. Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedur związanych ze zbyciem 

w przetargu nieograniczonym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 124/1 

położonej w Trzciance. 

4. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej 

znajdującej się w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1 w celu prowadzenia 

zajęć rekreacyjno-sportowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

5. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomienia Dyrektora Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umowy wynajmu 

hali sportowej dla celów sportowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

6. Zarząd przyjął na XIII sesję Rady Powiatu projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029, 

c) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu, 

7. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku. Przedmiotowy projekt zostanie 
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przekazany burmistrzom i wójtom gmin z terenu powiatu oraz 

samorządowi aptekarskiemu celem wydania opinii. 

8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu o zwolnienie z opłat 

eksploatacyjnych w 2020 roku. 

40 46/2019 

29 październik 2019 r. 

1. Zarząd przyjął na XIII sesję Rady Powiatu zmiany do projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 27 lutego 2019 r. 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 2019 

roku. 

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele 

budowlane działki o nr ewid. 233, 707/1 w m. Zbąszyń (dla 

przeprowadzenia robót budowlanych dot. inwestycji pn., Budowa 

nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku od ul. 

Mostowej do ul. Warszawskiej w Zbąszyniu"), 

b) zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu 

opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania „Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r.”, 

c) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego „Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r.” 

3. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku Komisji Edukacji, 

Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2019r. 

w sprawie przygotowania Apelu Rady dotyczącego trudnej sytuacji 

kadrowej w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz szpitalu. 

Zarząd skierował wniosek do Przewodniczącej Rady Powiatu. 

4. Zarząd zapoznał się z sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu wg. stanu na dzień 30 września br. 

41 47/2019 

6 listopad 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 

powierzchni pod lokację automatu dystrybucyjnego (dla ZSRCKU 

w Trzciance), 

b) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 

pomieszczenia (dla ZSRCKU w Trzciance), 

c) wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu usytuowanego  

w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, 

d) zmiany uchwały Nr 58/PCPR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania 

dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, 

e) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  

z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi", 
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f) zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu 

opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi", 

g) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

h) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 

w Nowym Tomyślu. 

2. Zarząd wypracował propozycje do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 

2020 rok. 

3. Zarząd zaakceptował treść ogłoszenia o przetargu nieruchomości 

położonej przy ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu oraz ustalił wadium 

w wysokości 100.000,00 zł. 

4. Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył odwołanie nauczyciela 

Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu od zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-wychowawczego w Zbąszyniu o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pomocy nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu. 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Opalenicy o zmianę przeznaczenia dotacji celowej z zakupu aparatów 

ochrony dróg oddechowych na zakup przyczepki pożarniczej wraz 

z częściowym wyposażeniem, z zastrzeżeniem, że podjęta decyzja będzie 

jeszcze skonsultowana przez Starostę z Komendantem Powiatowym PSP. 

7. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu z propozycją przyłączenia 

budynków Liceum im. M. Kopernika i Hotelu Kopernik wraz z internatem 

do miejskiej sieci cieplnej. Zarząd zdecydował, że podejmie decyzję po 

analizie kosztów ogrzewania w poszczególnych placówkach oświatowych 

w celu porównania kosztów jednostek posiadających własne źródło 

ogrzewania z kosztami jednostek podłączonych do miejskiej sieci cieplnej. 

8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum 

Sportu w Nowym Tomyślu w sprawie przebudowy wjazdu do 

Powiatowego Centrum Sportu od strony Wyższej Szkoły Pedagogiki 

i Administracji. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do 

prowadzenia rozmów z trwałym zarządcą w przedmiotowym temacie. 

42 48/2019 

13 listopad 2019 r. 

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym 

Tomyślu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Trzciance o wyrażenie opinii w sprawie utrzymania 

systemu monitoringu. Zarząd wniósł o przygotowanie przez Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym oraz przez 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych informacji dotyczącej ilości 

i rozmieszczenia kamer, zakresu monitoringu, czasu przechowywania 

nagrań oraz kosztów. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance o wyrażenie zgody na 

dodatkowy etat pracownika administracji i obsługi w sekretariacie szkoły. 

3. Zarząd negatywnie zaopiniował wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Stefanowie o wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo – 

gaśniczego, przekazany przez Przewodniczącą Rady Powiatu w dniu 12 
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listopada br. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Obowiązki jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej wynikają także z treści art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy 

o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności 

publicznej. 

4. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zaliczenia dróg w mieście Nowym Tomyślu oraz we wsi Paproć do 

kategorii dróg gminnych, 

b) projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, 

c) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2020 - 2030. 

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 

Tomyślu o likwidację szkół wchodzących w skład Zespołu z uwagi na brak 

naboru. Zarząd wniósł o przygotowanie przez Powiatowe Centrum Usług 

Wspólnych projektów uchwał, likwidujących szkoły wchodzące w skład 

zespołów szkół, dla których Powiat Nowotomyski jest organem 

prowadzącym, do których brak jest naboru, na sesję grudniową. 

43 49/2019 

19 listopad 2019 r. 

1. Zarząd postanowił obniżyć stawkę za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym dla operatorów gazociągów o 20%. 

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i uzgodnił lokalizację miejsc 

postojowych znajdujących się w odległości mniejszej niż określają 

przepisy ustawy. 

3. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu 

z dnia 12 listopada br. i wyraził zgodę na zmniejszenie tygodniowej zniżki 

godzin kierownika internatu w celu możliwości realizacji zajęć nauczania 

indywidualnego. 

4. Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w sprawie aktualnej obsługi systemu ogrzewania w Zespole 

Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w świetle propozycji przejęcia obsługi przez 

PEC w Nowym Tomyślu dotyczącej budynku dydaktycznego wraz 

z internatem i mieszkaniami nauczycielskimi przy ul. Tysiąclecia 6. Zarząd 

postanowił zaprosić przedstawiciela Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Nowym Tomyślu w celu omówienia szczegółowych warunków obsługi 

w/w budynku przez PEC. 

5. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego "Prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w 2020r.". 

6. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie prac remontowych 

w pomieszczeniach zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie pod warunkiem posiadania własnych środków finansowych na 

ich realizację. 

44 50/2019 

27 listopad 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2019 rok, 
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b) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane dz. nr ewid. 819 w m. Wąsowo, 

c) wyboru ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2020r.", 

d) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu o zajęcie stanowiska dotyczącego akceptacji udziału 

w dofinansowaniu inwestycji dostosowawczych w Zakładzie Opiekuńczo 

– Leczniczym w Opalenicy. 

3. Zarząd rozpatrzył wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla 

nauczycieli. 

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym 

Tomyślu i wyraził zgodę na wycinkę drzew i krzewów na działce nr 159/2 

przy ul. Tysiąclecia 6 w Nowym Tomyślu. 

5. Zarząd zapoznał się z ofertami dotyczącymi wycinki drzew wokół boiska 

w Trzciance. 

6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i uzgodnił lokalizację zbiornika 

kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości 

Wąsowo, dz. nr ewid. 395/1, 819. 

45 51/2019 

3 grudzień 2019 r. 

1. W nawiązaniu do propozycji przejęcia obsługi ogrzewania budynku 

dydaktycznego wraz z internatem i mieszkaniami nauczycielskimi przy ul. 

Tysiąclecia 6 w Nowym Tomyślu przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Nowym Tomyślu, Zarząd spotkał się z Burmistrzem Nowego 

Tomyśla oraz Prezesem Spółki. W wyniku przeprowadzonych rozmów 

Zarząd upoważnił Dyrektora PCUW w Nowym Tomyślu do podjęcia 

współpracy z Prezesem PEC w tym zakresie. 

2. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu projekty uchwał w sprawie: 

a) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Zbąszyniu, 

b) zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Nowym Tomyślu, 

c) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nowym 

Tomyślu, 

d) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Nowym 

Tomyślu, 

e) zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu. 

3. Zarząd wyraził zgodę na zakup wiaty rowerowej przez Zespół Szkół nr 2 

w Nowym Tomyślu. 

4. Zarząd podjął dyskusję w sprawie ustawy o opiece zdrowotnej nad 

uczniami obowiązującej od 12 września br. 

5. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z 

zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

6. Zarząd zadecydował, że podejmie dyskusję na temat Programu 

Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu na lata 2019-2021 

na kolejnym posiedzeniu, po dogłębnej analizie przez poszczególnych 

członków Zarządu. 

7. Zarząd zapoznał się z opiniami Wójtów, Burmistrzów oraz Wielkopolskiej 

Izby Aptekarskiej dotyczącymi projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowotomyskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2020 r. 

8. Zarząd postanowił, że projekty uchwał: 

a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i 

ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych, 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego, 

zostaną przyjęte na sesję na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

46 52/2019 

10 grudzień 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok, 

b) nieodpłatnego przekazania sprzętu i aparatury medycznej na rzecz 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu. 

2. Zarząd negatywnie odniósł się do pisma Wójta Gminy Kuślin w sprawie 

nieodpłatnego przekazania Gminie Kuślin działki nr 52/2 w Trzciance. 

Zarząd postanowił, aby przedmiotowy temat został poruszony na jednym 

z kolejnych posiedzeń Zarządu, na który zostanie poproszona pani 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

3. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomienia Dyrektora Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umowy najmu 

hali sportowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

4. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomień Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umów najmu sali gimnastycznej 

zgodnie ze złożonymi wnioskami. 

5. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 

w Zbąszyniu o rozłożenie długu na raty (dot. zwrotu zasiłku na 

zagospodarowanie). 

6. Zarząd podjął decyzję o dalszym utrzymaniu monitoringu w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski. 

7. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego projekty uchwał 

w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, 

b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029, 

c) zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski kredytu długoterminowego, 

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych, 

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego, 



 

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W ROKU OBJĘTYM RAPORTEM. 

Strona | 142 

f) zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 27 lutego 2019 r. 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 2019 roku, 

g) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających w roku 2020, 

h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, 

i) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowotomyskiego, 

j) sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada br. złożonej 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa, 

k) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie powiatu, 

l) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

w Nowym Tomyślu, 

m) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2020 

rok, 

n) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, 

o) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego 

na 2020 rok, 

p) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 

8. Zarząd przyjął na XV sesję Rady Powiatu Nowotomyskiego projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 oraz projekt uchwały 

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020. 

47 53/2019 

20 grudzień 2019 r. 

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy 

ul. Poznańskiej, przeznaczonej do oddania w części w użyczenie, 

b) rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 

pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi”, 

c) zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 rok. 

2. Zarząd zajął stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

i wspólnej opinii Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020 

– 2030. 

3. Zarząd zajął stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

i wspólnej opinii Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Nowotomyskiego na 2020 rok. 

4. Zarząd postanowił, że na jednym z kolejnych posiedzeń zostanie 

wypracowane stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli na rok 2020. 

6. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Nowym Tomyślu o wyrażenie zgody na instalację na budynku szkoły 



 

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W ROKU OBJĘTYM RAPORTEM. 

Strona | 143 

czujnika badającego jakość powietrza oraz tablicy LED we współpracy 

z firmą INEA. 

7. Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańca Nowego Tomyśla w sprawie 

opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie samochodu na parkingu 

w Nądni. Zarząd skierował pismo do Radcy Prawnego celem wydania 

opinii prawnej. 

8. Zarząd nie wniósł uwag do zawiadomienia Dyrektora Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu o zamiarze zawarcia umowy najmu 

hali sportowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

9. Zarząd zapoznał się z wnioskami komisji Rady Powiatu. 

10. Zarząd zapoznał się z wnioskiem osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą w budynku Przychodni przy ul. Poznańskiej 30 o wynajem 

dodatkowego pomieszczenia, przekazany przez Przewodniczącą Rady 

Powiatu Nowotomyskiego. Zarząd postanowił, że zajmie stanowisko po 

podjęciu decyzji dotyczącej docelowego przeznaczenia przedmiotowego 

budynku. 

48 54/2019 

27 grudzień 2019 r. 

1. Po spotkaniu z Dyrektorem SP ZOZ w Nowym Tomyślu, Zarząd nie podjął 

decyzji dotyczącej dofinansowania inwestycji dostosowawczych 

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Opalenicy. Zarząd uznał, że 

należy wystąpić do Posłów z terenu Powiatu, Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia z apelem, w sprawie zaniechania 

działań prowadzących do likwidacji Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, 

w szczególności poprzez zaniżoną wycenę świadczeń medycznych oraz 

stawianie zbyt wysokich wymogów w zakresie infrastruktury i warunków 

pobytu pacjentów. 

2. Zarząd przyjął na sesję Rady Powiatu: 

a) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 

2020-2030, 

b) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu 

Nowotomyskiego na rok 2020, 

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. 

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 

a) zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie 

Nowotomyskim, 

b) stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz 

weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla 

podatników VAT za nabyte towary i usługi w Powiecie 

Nowotomyskim i jego jednostkach organizacyjnych, 

c) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy 

najmu powierzchni pod automaty dystrybucyjne (dla Zespołu Szkół 

nr 1 w Zbąszyniu), 

d) wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane nr ewid. 819 w m. Wąsowo. 

4. Zarząd przyjął bez uwag Raport z realizacji aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2020 z perspektywą na 

lata 2021 - 2024. 



 

VIII. FOTORELACJA Z PRZEPROWADZONYCH INWESTYCJI, ORGANIZACJI IMPREZ 

Strona | 144 

VIII. FOTORELACJA Z PRZEPROWADZONYCH INWESTYCJI, ORGANIZACJI 

IMPREZ 

ZAKOŃCZENIE ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  W NOWYM TOMYŚLU  

 

 

NOWA NAWIERZCHNIA W TUROWIE 
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REMONT NAWIERZCHNI W ZĘBOWIE  
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NOWY CHODNIK W BORUI KOŚCIELNEJ 

 

 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE  DLA PIESZYCH W DAKOWACH MOKRYCH 
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REALIZACJA PROJEKTU „SZATNIA NA MEDAL” W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W  NOWYM TOMYŚLU  

 

 

REALIZACJA PROJEKTU „SZATNIA NA MEDAL” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM  TOMYŚLU 
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RAJD NORDIC WALKING DLA STUDENTÓW UTW ORGANIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM 

SPORTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU  
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W GŁÓWNYM BUDYNKU 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZBĄSZYNIU  
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REMONT PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO 
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REMONT PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO 

 


