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ROZDZIAŁ I 

POWIAT W LICZBACH 

Na koniec 2020 r. powiat wolsztyński o pow. 680 km2. zamieszkiwało 56.312 osób. 

Gęstość zaludnienia to blisko 83 ludzi na km2. Gmina Wolsztyn liczyła 29.670 osób. 

Większość (17.374) to mieszkańcy wsi, a 12.296 żyło w mieście. W gminie było więcej 

kobiet (15.287), niż mężczyzn (14.383). Wiekowo dominował przedział 21-40 lat (8.314 

osób), najmniej było siedmiolatków, jedynie 343. 

Największą liczebnie wsią była Obra, która miała 2.087 mieszkańców. Na drugim 

miejscu było Kębłowo (1.953), a na trzecim Karpicko (1.581). Powyżej tysiąca obywateli 

liczyły też Wroniawy (1.258), Stary Widzim (1.125), Adamowo (1.141) oraz Świętno 

(1.085). 

W Wolsztynie najwięcej osób, bo 1.126, miało adres przy ul. Słowackiego. Wyludnia 

się ul. Garbarska. Kilka lat temu w ewidencji było tam 1.131 mieszkańców, teraz tylko 

1.073. Przy ul. Żeromskiego - 989 (w 2012 r. – 1.102). 

W gminie Przemęt na koniec roku było 14.061 mieszkańców. 7.034 mężczyzn oraz 

7.027 kobiet, wynika z tego, że panów było o siedmiu więcej niż pań. Są jednak w tej 

gminie miejscowości, w których liczebnie dominują kobiety. To m.in. Barchlin, Borek, 

Bucz, Kaszczor, Nowa Wieś, Perkowo, Poświętno, Przemęt, Sączkowo, Siekówko, 

Sokołowice, Solec, Wieleń. Najwięcej, bo 1.714 osób mieszkało w Mochach. Na drugim 

miejscu Przemęt (1.631), a na trzecim Kaszczor (1.135). O okrągły tysiąc ocierał się Bucz, 

w którym było 1.010 mieszkańców. 
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Na koniec grudnia gmina Siedlec liczyła 12.581 mieszkańców. W przeciwieństwie do 

Przemętu tutaj zdecydowany prym wiodą kobiety. Było ich bowiem 6.372, podczas gdy 

mężczyzn 6.209. Największy jest Siedlec, który liczył 1.747 mieszkańców. Na drugim 

miejscu mamy Chobienice (1.264), a na trzecim Tuchorzę (1.188).  

Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zawarli w ciągu roku 288 małżeństw, odpowiada 

to pięciu związkom na 1.000 osób. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów 

przypadających na 1.000 mieszkańców. Było to znacznie mniej od wartości dla 

województwa wielkopolskiego i kraju. 29,8 proc. było stanu wolnego, 58,9 proc. żyło 

w  małżeństwie, 2,9 proc. było po rozwodzie, natomiast 8,3 proc. to wdowy/wdowcy. 

Powiat miał dodatni przyrost naturalny wynoszący 191 osób. Odpowiadało to 

przyrostowi naturalnemu 3,33 na 1.000 mieszkańców. W ciągu roku urodziło się 738 dzieci, 

w tym 51,2 proc. dziewczynek i 48,8 proc. chłopców. Średnia waga noworodków to 3.342 

g. Współczynnik dynamiki demograficznej, który jest stosunkiem liczby urodzeń żywych 

do liczby zgonów wynosi 1,35 i jest znacznie większy od średniej dla województwa, a co 

ważniejsze - znacznie większy od tego współczynnika dla całego kraju. Ciekawie 

wyglądały współczynniki feminizacji i maskulinizacji, bowiem na każdych 100 mężczyzn 

przypadają 103 kobiety. Prognozy zakładają, że np. w 2030 r. powiat liczyć będzie 58.246 

mieszkańców, z czego 29.705 będą stanowiły kobiety, a 28.541 - mężczyźni. 

W ciągu roku do użytku oddano 2.017 mieszkań. Na każdy 1.000 mieszkańców oddano 

więc 3,78 nowych lokali. Ta znacznie mniej od średniej wojewódzkiej i krajowej. 

Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wynosiły 16.312 nieruchomości. Na każdy 

1.000 mieszkańców przypadało 285 mieszkań. 69,6 proc. zostało przeznaczonych na cele 

indywidualne, 30,4 proc. na sprzedaż lub wynajem.  

Zarejestrowanych było 7.011 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5.626 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zarejestrowano 478 

nowych podmiotów, 254 zostały wyrejestrowane. Pośród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, do najczęściej deklarowanych działalności należą: handel 

hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (włączając motocykle)                     

i budownictwo. 

Struktura osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (kod PKD) 

Osoby fizyczne  

prowadzące działalność gospodarczą 

Liczba podmiotów 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, (włączając 

motocykle) 
1.215 

Budownictwo 
1.109 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo               

i rybactwo 1.016 

Przetwórstwo przemysłowe 
486 

Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 367 
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Transport i gospodarka magazynowa 313 

Pozostała działalność 
256 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
231 

Działalność w zakresie usług 

administrowania  i działalność 

wspierająca 
141 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi 
133 

Edukacja 
86 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
82 

Informacja i komunikacja 
81 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją 50 

Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 43 

Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami  

i odpadami oraz działalność związana  

z rekultywacją 

10 

Górnictwo i wydobywanie 
5 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną do układów 

klimatyzacyjnych 
2 

Razem  5.626 

 

Struktura przedsiębiorstw ze względu na zatrudnienie  

a) mikroprzedsiębiorstwa (0 - 9 zatrudnionych) – 6.661; 

b) małe przedsiębiorstwa (10 - 49 zatrudnionych) – 287; 

c) średnie przedsiębiorstwa (50 – 249 zatrudnionych) – 56; 

d) duże przedsiębiorstwa (250 - 999 zatrudnionych) – 7. 
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ROZDZIAŁ II 

ZADANIA POWIATU 
Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie 

terytorium. Powiat, tak jak gmina, ma wymiar społeczny. Kwalifikacja mieszkańców jako 

wspólnoty następuje z mocy prawa. Przynależność do wspólnoty nie jest zatem 

uzależniona ani od rozstrzygnięcia organów powiatu, ani od woli mieszkańców. Z uwagi 

na to, że powiat jest podmiotem o charakterze terytorialnym, drugim jego elementem jest 

obszar. W tym zakresie powiaty stały się w zasadzie sukcesorami dawnych rejonów 

administracyjnych, należących do systemu organów administracji rządowej. 

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie: 

• infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka 

nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej), 

• infrastruktury społecznej (edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc 

społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, kultura 

i  ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, przeciwdziałanie bezrobociu 

oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, promocja 

powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi),  

• porządku i bezpieczeństwa publicznego (porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, obronność, wykonywanie 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży), 

• ładu przestrzennego i ekologicznego (geodezja, kartografia i kataster, 

zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany, gospodarka wodna, rolnictwo, 

leśnictwo i rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska). 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające 

w  ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym 

powiatową komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także 

inspekcję weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu 

powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych 

służb określone są w stosownych aktach prawnych. 

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy 

zasadnicze ich rodzaje, a mianowicie: 

• lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane 

poprzez jego struktury organizacyjne, 

• ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do 

zrealizowania przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu, 

• ponadpowiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia 

lobbingu na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej. 

Do najważniejszych zadań „lokalnych” należy między innymi: organizowanie 

i  zapewnienie usług w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych, organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
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z  zaburzeniami psychicznymi, organizowanie i prowadzenie placówek oświaty 

ponadpodstawowej i oświaty specjalnej oraz szkolnictwa zawodowego. 

Starostom, jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, powierzono 

rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa, 

transportu (ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomościami 

skarbu państwa, rolnictwa i leśnictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie poboru do 

wojska i zapobieganie kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych 

i  innych. 

INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI ORAZ DZIAŁAŃ PROWADZONYCH 
W  ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ASF, HPAI ORAZ KORONAWIRUSA 

* ASF (afrykański pomór świń) - groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń 

domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi 

do dużych spadków w produkcji, śmiertelność sięga nawet 100 proc. Pierwsze informacje         

o ASF w woj. lubuskim napłynęły w listopadzie 2019 r., po których starosta Jacek Skrobisz 

nawiązał bieżący kontakt z powiatowym lekarzem weterynarii. 19.11. zwołał posiedzenie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK), po którym wystosował pismo 

do Wojewody Wielkopolskiego o pilne podjęcie działań zmierzających zapobiegnięciu 

wystąpieniu wirusa ASF na terenie naszego powiatu i całej Wielkopolski. 23.11. na 

kolejnym posiedzeniu PZZK, w którym uczestniczyli nadleśniczy z Wolsztyna, Kościana, 

Sławy Śląskiej i Babimostu, została podjęta decyzja o przeczesywania lasu oraz stawianiu 

ogrodzenia. Ponieważ J. Skrobisz zwrócił się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego, aby 

dla zwiększenia efektywności lokalnych działań mógł uczestniczyć w posiedzeniach 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kolejne spotkanie (02.12.) odbyło się 

z jego udziałem. 

 Działania samorządu powiatowego i gminnych polegały na bieżącej współpracy        

z powiatowym lekarzem weterynarii, informowaniu mieszkańców o sytuacji, cyklicznych 

spotkaniach z myśliwymi, nadleśniczymi, członkami PZZK oraz kierownikami podległych 

służb. Od listopada 2019 r. odbyło się 12 spotkań PZZK. Przedstawiciele instytucji 

informowali o aktualnych działaniach prowadzonych przez służby w ramach swoich 

kompetencji. W trakcie spotkań wypracowano wspólne działania dot. np. przeszukiwania 

terenów leśnych (w których uczestniczyli również pracownicy starostwa), kontroli 

ogrodzeń, pobierania próbek, usuwania padliny dzików, wskazanie miejsc składowania 

dzików. W poszukiwaniach uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Koszty 

ich wyżywienia zostały pokryte ze środków starostwa (zarządzanie kryzysowe). Ogółem 

w powiecie odnotowano 366 przypadków ASF u dzików. 

* HPAI (ptasia grypa) – niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która 

może powodować śmiertelność do 100 proc. Na zakażenie podatne są prawie wszystkie 

gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących.  

Zgodnie z procedurami określonymi w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego 

oraz wytycznymi, za działania związane z usuwaniem zagrożenia związanego z ptasią 

grypą odpowiedzialny jest powiatowy lekarz weterynarii, który prowadzi i koordynuje 

wszystkie działania. Zadania jakie spoczywały na samorządach dotyczyły m. in.: 

• znakowaniu obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą (tablice informacyjne), 

• wykładaniu mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych, 

• wprowadzaniu dodatkowego oznakowania drogowego (zakaz wjazdu i objazdy). 

 W 2020 r. na terenie powiatu odnotowano 19 ognisk ptasiej grypy oraz trzy 

przypadki u dzikich ptaków. Zagazowano i zutylizowano ponad milion sztuk drobiu. 
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* Koronawirus (COVID-19) jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, 

gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Na koniec 2020 r. na terenie 

powiatu potwierdzono 1.700 przypadków zakażeń i zgłoszono 43 zgony. 

 Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań starostwa oraz bezpieczeństwa 

pracowników i klientów zakupiono min. pojemniki i dozowniki do dezynfekcji rąk, 

dozownik automatyczny, ozonator do ozonowania pomieszczeń oraz poczty przychodzącej, 

ochronę z pleksy na stanowiskach pracy, np. komunikacja, biuro podawcze). Pracownikom 

zapewniono środki ochrony indywidualnej: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne           

i półmaski ochronne, przyłbice okularowe. Zakupiono terminal do pomiaru temperatury        

i wykrywania braku maseczki przy wejściu do  wydziału komunikacji. 

 Działania zewnętrzne to zakup środków do dezynfekcji, fartuchów ochronnych, 

maseczek, rękawiczek i przekazanie do szpitala, domów pomocy społecznej i szkół 

ponadpodstawowych. Łącznie wydano na wszystko ponad 50 tys. zł. 

 

ROZDZIAŁ III 

MIENIE POWIATU 
Wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) w zakresie gruntów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 117.162 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów sto 

sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

 

Lp. Nazwa jednostki Nr działki 
Powierzchnia 

działki w ha 

Wartość 

gruntu  

w tys. zł 

Forma dysponowania 

1. 
Zespół Szkół Zawodowych          

w Wolsztynie 

obręb III miasta 

Wolsztyna 
 

266 Trwały zarząd 508/4 1,8476 

508/3 0,0013 

razem: 1,8489 

2. 
Zespół Szkół Specjalnych                

w Wolsztynie 

obręb II miasta 

Wolsztyna 
 

 

Trwały zarząd 58 0,088 20 

60 0,3607 48 

razem: 0,4487 68 

3. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących                  

w Wolsztynie 

obręb I miasta 

Wolsztyna   

Trwały zarząd 400/1 0,0617 13 

369/1 1,2063 247 

razem: 1,268 260 

4. 

Powiatowe Centrum  

Pomocy Rodzinie 

w Wolsztynie 

obręb I miasta 

Wolsztyna 

404 

0,31 67 Trwały zarząd 

5. 
Zespół Szkół Rolniczych  

i Technicznych w Powodowie 

55/1 1,263 35 

Trwały zarząd 

46/1 0,84 1 

236/2 0,893 14 

281 5,092 101 

55/5 0,31  
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92/6 0,0395 1 

282 1,1412 3 

razem: 9,5787 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Powiat Wolsztyński 

 

Siedziba starostwa 

obręb II miasta 

Wolsztyna 0,501 110 
Użytkowanie 

/najem/użyczenie 
48/12 

Willa 48/10 0,1123 25 

Użytkowanie 

/użyczenie/najem 

Internat 48/11 0,1152 26 
Użytkowanie/najem/ trwały 

zarząd 

Archiwum 
48/7 0,06 25 

Użytkowanie/najem 
razem: 0,7885 186 

Droga ppoż. przy MSS 

Świtezianka 

obręb I miasta 

Wolsztyna   

Użytkowanie 
401/13 0,0526 5 

402/6 0,053 
28 

402/7 0,2346 

razem: 0,3402 33 

MSS Świtezianka 

obręb I miasta 

Wolsztyna 

0,7133 80 Współwłasność 

400/2  

do 1/2 części 

Gościeszyn 

103/16 

1,3838 6 

Własność 

103/14 

103/24 

103/21 

103/19 

103/22 

103/18 

103/20 

103/23 

103/17 udział 6/7 0,1748 1 

razem: 1,5586 7 

Państwowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w  Wolsztynie 

obręb II miasta 

Wolsztyna 
0,1846 38 Umowa użyczenia 

490/1 

 

Obr. III miasta Wolsztyna 

(była siedziba PZD) 

 

 

859/3 0,073 10 

Trwały zarząd 

859/9 0,0572 6 

859/6 0,1149 20 

859/1 0,1831 20 

859/8 – 172/1000 

część 
0,0279 2 

razem: 0,4561 58 
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Świętno - budynek  

ośrodka zdrowia 
55 0,17 6 Użytkowanie 

Grunty rolne Powodowo 

35 2,58 

161 

Własność / użyczenie 

 na rzecz szkoły 

36 3,3 

38 4,04 

40 6,6 

46/3 27,745 

55/4 5,49 

92/7 2,5305 

279/1 0,48 

279/2 0,7285 

92/8 11,8938 

84 109/2 1,114 

200/1 1,065 

razem: 67,5668 245 

7. 
Dom Wczasów Dziecięcych 

we Wroniawach  

517/6 
12,0896 214 Trwały zarząd 

517/7 

8. 
Drogi powiatowe 

w gminie Siedlec  
117,9791 1.409 Własność 

9. 
Drogi powiatowe 

w gminie Przemęt  
57,9694 15.943 Własność 

10. 
Drogi powiatowe 

w gminie Wolsztyn 
 

51,1278 6.715 Własność 

11. 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Wolsztynie 

obręb II miasta 

Wolsztyna 0,2178 47 Trwały zarząd 

48/4 

12. SP ZOZ w Wolsztynie 

obręb III miasta 

Wolsztyna 

1,4414 

 

283 

 

 

 

Nieodpłatne użytkowanie 

 

346/9 

346/10 

346/11 

346/12 

 Razem  326,0575 26.080  

 

ROZDZIAŁ IV 

FINANSE POWIATU 
 Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa 

podejmowana przez radę powiatu. Budżet powiatu to opracowywany, uchwalany 

i  wykonywany w sposób określony w przepisach prawnych, plan finansowy powiatu, 

obejmujący jego wydatki nie przekraczające dochodów wraz z wpływami zwrotnymi na 

czas roku kalendarzowego, na podstawie którego prowadzona jest w powiecie, w sposób 

jawny i samodzielny, gospodarka finansowa. Projekt budżetu powiatu przygotowuje zarząd 
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powiatu i przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy. Uchwała budżetowa powinna być uchwalona przez radę powiatu przed 

rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego. Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji w podziale 

na dochody: bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki 

otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody 

bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi. 

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do 

dochodów powiatu zalicza się: 

• udział w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa 

podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, 

uwzględniając tzw. współczynnik korygujący, który preferuje powiaty z niską 

średnią dochodów jej mieszkańców oraz 1,4% wpływów podatku dochodowego od 

osób prawnych, 

• subwencje ogólną, 

• dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od 

powiatowych zakładów budżetowych, 

• dotacje celowe,  

• z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa 

w  ustawie o samorządzie powiatowym, 

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, 

• dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, 

• odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych, 

• dochody z majątku powiatu.  

Dochodami powiatu mogą być również:  

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu, 

• dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

• dotacje z funduszy celowych,  

• dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień                          

z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, 

• spadki, zapisy i darowizny, odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,  

• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 

powiatu,  

• odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,  

• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,  

• inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. 

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na 

wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące 

wydatkami majątkowymi. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 216 ust. 2 ustawy 
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o  finansach publicznych wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych 

w  ustawach, a w szczególności na: zadania własne, zadania z zakresu administracji 

rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zadania przejęte do realizacji w drodze umowy 

lub porozumienia, zadania realizowane wspólnie przez jednostki samorządowe, a także na 

pomoc rzeczową lub finansową. 

Budżet powiatu 2020 

1. Dochody wykonane      77.577.708,26 (98,32 proc.) 

 ● Dochody bieżące      69.009.070,26 

 ● Dochody majątkowe     8.568.638,00 

2. Wydatki zrealizowane      89.948.733,00 (87,40 proc.) 

 ● Wydatki bieżące      62.628.871,69 

 ● Wydatki majątkowe     27.319.861,31 

3. Przychody        27.532.615,03 

 Emisja obligacji                 3.150.000,00 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                         9.205.348,81 

Wolne środki pieniężne                                              15.177.266,22 

4. Rozchody        2.838.183,76 

Spłata kredytów i pożyczek               1.838.183,76 

Wykup innych papierów wartościowych              700.000,00  

Udzielone pożyczki                                                     300.000,00 

Zadłużenie powiatu na 31.12.2020 r. wynosiło 16.294.493,87 zł (21 proc. 

wykonanych dochodów). 

ROZDZIAŁ V 

RADA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 
PREZYDIUM 

 

WIESŁAW JANOWICZ 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 

JANUSZ MROZKOWIAK 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 

ANDRZEJ ROGOZINSKI 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
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CZŁONKOWIE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HIERONIM BIRK WOJCIECH 

GOCŁOWSKI 
DOROTA GORZELNIAK JAN HAREMZA 

ANTONI JANIK ADAM KASPRZYK RYSZARD KURP MICHAŁ NOWAK 

ANNA PISKORSKA STANISŁAW SKORUPKA JACEK SKROBISZ TERESA SOBKOWIAK 

MARIUSZ URBAN MACIEJ WITA 
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WŁAŚCIWOŚCI RADY 

1. Sprawy organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie 

i  likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; 

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, 

jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielenia majątku). 

2. Sprawy planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu). 

3. Sprawy finansowo-majątkowe (podejmowanie uchwał w sprawach wysokości 

podatków i opłat w granicach określonych ustawami; podejmowanie uchwał 

w  sprawach majątkowych powiatu dotyczących: zasad nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy 

lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; emitowanie obligacji oraz określanie 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zaciąganie długoterminowych pożyczek          

i kredytów; ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek 

i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym; zobowiązania w zakresie 

podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną 

corocznie przez radę; tworzenie i przystępowanie do związków, stowarzyszeń, fundacji 

i spółdzielni oraz ich rozwiązywanie lub występowanie z nich; tworzenie 

i  przystępowanie do spółek, ich rozwiązywanie i występowanie z nich oraz określania 

zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i  akcji, 

wydzielanie majątku na współdziałanie z innymi powiatami i z gminami; tworzenie, 

przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyposażanie ich 

w majątek. 

4. Sprawy osobowe (wybór i odwoływanie zarządu powiatu; powoływanie i 

odwoływanie na wniosek starosty – wicestarosty i skarbnika powiatu). 

5. Sprawy kierowniczo-kontrolne (stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu 

oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, w tym z działalności finansowej; 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały 

w  sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu). 

6. Inne (podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu). 

 Rada powiatu wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz dwóch 

wiceprzewodniczących. Funkcji tych nie można łączyć ze stanowiskiem członka zarządu 

powiatu. Ustawa powiatowa nie zalicza przewodniczącego rady do organów powiatu. Jego 

ustawowym wyłącznym zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej 

obrad. 

 Rada z uwagi na swój społeczny (ale wynagradzany pieniężnie) charakter nie może 

obradować ciągle. Jej charakter pracy jest sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone. Z uwagi 

na szeroki zakres zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym 

organom do rozstrzygania - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości rady; do 

zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia - we wszystkich sprawach. 

UCHWAŁY RADY W 2020 R. 

Rada Powiatu Wolsztyńskiego podjęła w 2020 r. 68 uchwał.  

1) Finanse  

• budżet powiatu i jego zmiany, 
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• wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, 

• udzielenie pomocy finansowej,  

• emisja obligacji, 

• zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie wotum zaufania oraz 

absolutorium zarządowi powiatu, 

• sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale budżetowej, 

• zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny. 

2) Gospodarka nieruchomościami 

• wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu oraz na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu, 

• wyrażenie zgody na zbycie niezasiedlonego samodzielnego lokalu mieszkalnego, 

• wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością gruntową, 

• przeznaczenie lokali mieszkaniowych do sprzedaży oraz określenie zasad 

sprzedaży. 

3) Oświata 

• warunki i tryb przyznawania stypendiów i nagród uczniom, 

• zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych, 

• zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków. 

4) Zdrowie i pomoc rodzinie  

• określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON i zmiany w podziale 

środków, 

• podniesienie wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, 

• przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

• zmiany statutu SPZOZ i tekst jednolity statutu SPZOZ, 

• ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

• ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, 

• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, 

• wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej 

powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa SPZOZ, 

• wyznaczenie przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej 

powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora oddziału 

neonatologicznego SPZOZ. 

5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny  

• sprawozdanie starosty z działalności komisji bezpieczeństwa, 

• ustalenie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, 

• ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających. 
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6) Organizacyjne  

• plany pracy komisji rady, 

• powierzenie gminie zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. 

7) Inne  

• uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”, 

• zatwierdzenie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, 

• tryb finansowania rozwoju sportu. 

SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI  

W  okresie sprawozdawczym komisja odbyła jedno protokołowane posiedzenie. Dla 

członków zostało zorganizowane szkolenie „Postępowanie skargowo – wnioskowe”. 

KOMISJA REWIZYJNA 

Odbyła dziewięć protokołowanych posiedzeń, obradując na podstawie planu pracy, 

zatwierdzonego uchwałą z  3 lutego 2020 r. W zależności od realizowanego tematu,                

w posiedzeniach komisji brali udział: starosta, wicestarosta, skarbnik oraz kierownicy 

jednostek i pracownicy z poszczególnych wydziałów, odpowiedzialni za omawiane zadania. 

Przedmiotem obrad były takie zagadnienia, jak: 

• analiza kontroli wewnętrznej i zarządczej – przeprowadzonych w starostwie                  

i podległych jednostkach organizacyjnych, 

• kontrola sposobu wykorzystania rezerw budżetowych w roku 2019, 

• ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

wraz z informacją o stanie mienia powiatu i informacją o realizacji planu 

finansowego SP ZOZ w Wolsztynie za 2019 r., 

• analiza budżetu wybranej placówki oświatowej i budżetu wybranego wydziału 

starostwa oraz kontrola PCPR,  

• analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. i stan zaawansowania 

realizacji zadań inwestycyjnych, 

• kontrola realizacji zadań inwestycyjnych w SPZOZ w Wolsztynie za 2020 r., 

• kontrola pracy zarządu powiatu za I półrocze 2020 r. oraz kontrola realizacji 

wniosków komisji rady powiatu, zgłoszonych w 2020 r.  

KOMISJA BUDŻETOWA, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Odbyła 15 protokołowanych posiedzeń. Oprócz stałego składu, w posiedzeniach 

uczestniczyli m.in. wicestarosta, skarbnik powiatu, dyrektor SPZOZ, powiatowy lekarz 

weterynarii. Komisja zajmowała się takimi sprawami, jak:  

• analiza i opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2021, 

• analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Wolsztynie za rok 2019, 

a także sprawozdania finansowego (bilansu) SPZOZ w Wolsztynie za rok 2019, 
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• informacja kierownika Wydziału Inwestycji i Dróg o kosztach zimowego utrzymania 

dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 oraz informacja dotycząca reorganizacji 

PZD, 

• informacja na temat aktualnej sytuacji ASF na terenie powiatu. 

Główne tematy posiedzeń w ciągu roku, to także sprawy związane z analizą 

wykonania i opiniowaniem propozycji zmian budżetu powiatu oraz zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. Przed każdą sesją komisja analizowała i opiniowała materiały 

dotyczące jej zakresu działania.  

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI 

W 2020 r. komisja odbyła 10 protokołowanych posiedzeń. Oprócz stałego składu 

w  posiedzeniach brali udział m.in. skarbnik powiatu, dyrektorzy szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Wolsztyński, dyrektor MSS „Świtezianka” oraz 

przedstawiciele: ZNP, PSS-E i Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej. Komisja odbyła 

jedno posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, 

które było poświęcone omówieniu inwestycji wykonanych w szkołach w 2019 r. i dalszych 

potrzeb inwestycyjnych.  

Komisja w 2020 r. realizowała przyjęty plan pracy i zajmowała się takimi 

zagadnieniami, jak: 

• analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2021, 

• organizacja roku szkolnego 2020/2021, 

• przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021 

w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, 

• sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za  2019 r., 

• analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, 

• działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej, 

• funkcjonowanie Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”, 

• działalność Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach. 

Ze względu na sytuację epidemiczną komisja w większości obradowała zdalnie. 

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU 

W 2020 r. odbyła 12 protokołowanych posiedzeń. W posiedzeniach, za wyjątkiem 

stałego składu, uczestniczyli m.in. starosta, wicestarosta, skarbnik powiatu, dyrekcja 

SPZOZ w Wolsztynie, dyrektor PCPR w Wolsztynie, dyrektor PUP w Wolsztynie oraz 

przedstawiciel Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wolsztyńskiego. 

Tematem wiodącym na posiedzeniach było funkcjonowanie SPZOZ w Wolsztynie, w tym 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były 

sprawy finansowe szpitala, w szczególności dane dotyczące finansowania SOR-u przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane dotyczące poziomu zadłużenia lecznicy. Często 

podejmowanym tematem była sytuacja epidemiczna i realizacja ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w wolsztyńskim szpitalu. Członkowie komisji sukcesywnie otrzymywali do zapoznania się 

i analizy sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szpitala za 

poszczególne miesiące 2020 r. Komisja w okresie sprawozdawczym realizowała przyjęty 

plan pracy, m.in.: opiniowała projekt budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2021 oraz 

analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2019.  
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ROZDZIAŁ VI 

ADMINISTRACJA POWIATOWA 

ZARZĄD POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu. W jego skład wchodzą: starosta jako 

przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie czterech osób, w tym wicestarosta, 

wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady. Członkostwa                   

w zarządzie nie można łączyć z  członkostwem w organie samorządu gminy 

i  województwa oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła 

albo senatora. 

Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu oraz zadania powiatu określone 

przepisami prawa. Do zadań zarządu należą w szczególności: przygotowywanie projektów 

uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie 

budżetu powiatu, zatrudnianie i  zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu z zastrzeżeniem, że szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania 

oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa. Zarząd realizując zadania 

powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu, która stanowi o kierunkach działania zarządu. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 

powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną. W 2020 roku zarząd 

powiatu odbył 47 protokołowanych posiedzeń, podjął 87 uchwał. 

 

 

JACEK SKROBISZ 

STAROSTA WOLSZTYŃSKI  
MARIUSZ SILSKI 

WICESTAROSTA 

WOLSZTYŃSKI 

HIERONIM BIRK  DOROTA GORZELNIAK  ANNA PISKORKA  
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STAROSTA 

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa 

powiatowego jako jego kierownik; jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa 

i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, 

inspekcji i straży; kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na 

zewnątrz.  

Starosta jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży, powołuje 

i  odwołuje kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z wojewodą zatwierdza programy 

ich działania, uzgadnia wspólne działanie jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach 

szczególnych kieruje wspólnymi działaniami, zleca w uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzenie kontroli. 

Staroście przysługuje kompetencja podejmowania działań o charakterze doraźnym, 

w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, 

zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować 

znaczne straty materialne, z wyłączeniem możliwości wydawania przepisów porządkowych. 

 

STAN ZATRUDNIENIA  

Na koniec 2020 r. w starostwie pracowały 104 osoby (etaty – 100,68), w tym 61 

kobiet i 43 mężczyzn. To efekt wchłonięcia w struktury urzędu 16 osób - pracowników 

Powiatowego Zarządu Dróg. Wcześniej, w 2019 r. w starostwie zatrudnione były 93 

osoby (etaty 90,05), w tym 63 kobiety i 30 mężczyzn. 

Zarząd 

powiatu 

Stanowiska 

kierownicze 

Główni 

specjaliści 

Starsi 

inspektorzy 
Inspektorzy Podinspektorzy 

Stanowiska 

pomocnicze 

i obsługi 

2/2 13/13 9/9 5/5 42/41,35 8/8 25/21,67 
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DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 

Działalność poszczególnych komórek można ogólnie podzielić na zajmujące się 

obsługą klienta zewnętrznego oraz zajmujące się stroną organizacyjno - funkcjonalną 

urzędu.  

W strukturze starostwa funkcjonowały: 

• Wydział Architektury i Budownictwa,  

• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

• Wydział Finansowy,  

• Wydział Komunikacji,  

• Wydział Organizacyjny,  

• Wydział Ochrony Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego (z inspektorem ochrony 

danych osobowych), 

• Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji,  

• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  

• Wydział Inwestycji i Dróg,  

• Biuro Gospodarki Nieruchomościami,  

• Biuro Rady,  

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

• Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, 

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na tych komórkach, które mają 

największy bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu.  

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

W 2020 r. wydano jedną koncesję na wydobywanie kopalin oraz wygaszono trzy. 

Wydano jedną decyzję ustalającą kierunek rekultywacji oraz cztery stwierdzające 

rekultywację za zakończoną. W zakresie leśnictwa wydano 21 decyzji (w tym jedną 

o  zmianie lasu na rolę) oraz 853 zaświadczenia. Ochrona przyrody - 77 decyzji (na wycinkę 

drzew i krzewów). W zakresie gospodarki odpadami wydano 13 decyzji. Geologia – 22 

decyzje. W zakresie rybactwa śródlądowego wydano dwa zezwolenia na przegrodzenie 

sieciowymi narzędziami połowowymi, 253 karty wędkarskie oraz zarejestrowano 34 

jednostki łodzi. Ochrona środowiska - przyjęto 16 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne oraz dwa zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia na emisję 

gazów lub pyłów do powietrza. Naliczono tenutę dzierżawną dla ośmiu obwodów 

łowieckich. 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

Wydział wydał w 2020 r. 9.181 dowodów rejestracyjnych oraz 1.462 prawa jazdy. 

Rejestracja pojazdów – 9.012 sztuk. 31.12.2020 r. w powiecie było 64.716 

zarejestrowanych pojazdów. 
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  

Do wydziału wpłynęło 1.085 wniosków o pozwolenie na budowę i 15 wniosków 

o  pozwolenie na rozbiórkę. Wydano 1.021 decyzji o pozwoleniu na budowę i 18 decyzji 

o  pozwoleniu na rozbiórkę. Rozpatrzono także 512 zgłoszeń o zamiarze wykonania robót 

budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zarejestrowano 976 

dzienników budowy. 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

Do ośrodka zgłoszono 2.812 prace geodezyjne, 2.796 wniosków o udostępnienie 

materiałów z powiatowego zasobu, 3.165 wniosków o wydanie wypisów, 28 zapytań 

komorniczych oraz 308 wniosków o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Do mapy numerycznej wpłynęły 3.243 zawiadomienia o zakończonych pracach 

geodezyjnych. Do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 6.174 zmiany, wydano 

19 decyzji administracyjnych. Ośrodek przyjął 2.306 operatów technicznych, 827 

wniosków o uwierzytelnienie dokumentów. 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Rzecznik zapewnia dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej              

w zakresie indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Prowadzi na rzecz 

zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające i interwencyjne, zmierzające do 

polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia interesów konsumenckich.          

W 2020 r. rzecznik udzielił 535 porad konsumenckich w zakresie umów sprzedaży i usług. 

Podjął 38 interwencji u przedsiębiorców, z czego 28 spraw zostało załatwionych 

pozytywnie, siedem negatywnie, trzy pozostają w toku. 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Zespół wydał 1.175 orzeczeń dla osób powyżej 16. roku życia (1.097 z określeniem 

stopnia niepełnosprawności, 19 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 59 o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności). Z 1.097 orzeczeń - 316 dotyczyło stopnia 

znacznego, 560 umiarkowanego, 221 lekkiego. Dla osób poniżej 16. roku życia wydano 

150 orzeczeń (114 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 29 o niezaliczeniu, siedem 

o  odmowie ustalenia niepełnosprawności). Wydano 216 legitymacji osoby 

niepełnosprawnej i 471 kart parkingowych. 

SKARGI KLIENTÓW URZĘDU 

W 2020 r. do starostwa nie wpłynęła żadna skarga dotycząca obsługi klientów.  

INNE ZADANIA POWIATU 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2020 r. wynosiła 2,4 proc.                      

i w stosunku do grudnia 2019 r. wzrosła o 0,8 proc. Stopa była niższa o 3,8 proc. niż wartość 

obliczona dla kraju oraz o 1,3 proc. niższa niż w województwie wielkopolskim. 
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Zarejestrowane były 694 osoby, o 51,5 proc. więcej niż w 2019 r. Wśród ogólnej 

liczby zarejestrowanych – 57 proc. stanowiły kobiety (w 2019 r. ten odsetek stanowił 59,8 

proc.), 18,6 proc. stanowiły osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

Osoby młode do 25. roku życia stanowiły 18,9 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

i w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 ich liczba zwiększyła się o 2,5 proc. 

Spadek zaobserwowano wśród: osób po 50. roku życia o 4,6 proc., osób 

niepełnosprawnych o 6 proc., osób bez kwalifikacji zawodowych o 2,6 proc., osób bez 

doświadczenia zawodowego o 1,8 proc. Na takim samym poziomie co w 2019 r. 

utrzymywał się odsetek osób długotrwale bezrobotnych – 33 proc. ogółu zarejestrowanych 

tj. 228 oraz kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia – 14 proc. ogółu 

zarejestrowanych (97 osób). 

W 2020 r. wpłynęło 1.910 ofert pracy, o prawie 15 proc. więcej niż w 2019 r. Od 

wielu już lat sprzedawca jest zawodem najliczniej reprezentowanym wśród bezrobotnych 

i stanowił na koniec 2020 r. 13,8 proc. ogółu zarejestrowanych (wzrost w stosunku do 2019 

r. o 2,7 proc.). Szczególnie poszukiwane na terenie powiatu były osoby w zawodach: 

magazynier, kierowcy kat. B oraz C+E, pracownicy biurowi i pracownicy produkcji.  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystało 361 osób. Zdecydowaną większość 

klientów stanowiły osoby pomiędzy 35 a 45 rokiem życia. Porad w gminach Siedlec 

i  Przemęt udzielało Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, 

INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze (56-200) przy ul. Stefana Batorego 8,  

wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: 

„Powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

powiatu wolsztyńskiego w 2020 r.". Wysokość przyznanych środków publicznych 

wyniosła  60.060,00 zł.  

W starostwie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwali: adwokat Karina 

Burzała, adwokat Włodzimierz Trudnowski, adwokat Ewa Trudnowska, radca prawny 

Sebastian Taciak/Katarzyna Taciak, radca prawny Maciej Sobków. Wysokość przyznanych 

środków publicznych wyniosła 60.060,00 zł. 

ROZDZIAŁ VII 

INWESTYCJE I PRACE REMONTOWE 
 

Źródło 

finansowania 
Nazwa i zakres zadania Koszt 

Inwestycja 

zrealizowana                                 

ze środków 

Powiatu 

Wolsztyńskiego, 

PFRON 

"Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych                            

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych", prace budowlane. 

49.267,50 zł 
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Inwestycja 

zrealizowana                                

ze środków 

Powiatu 

Wolsztyńskiego 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P, 3792P, 3796P, 3797P      

w m. Belęcin", roboty drogowe. 
146.869,64 zł 

Inwestycja 

zrealizowana                                    

ze środków 

Powiatu 

Wolsztyńskiego 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-

rowerowego w m. Adamowo", roboty drogowe, pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, odtworzenie ogrodzenia.  

696.936,67 zł 

Inwestycja 

zrealizowana  

ze środków 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

Powiatu 

Wolsztyńskiego, 

Gminy Przemęt 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do                

m. Bucz" , roboty drogowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

wykonanie tablic FDS oraz informacyjnych, remont chodnika           

w pasie drogi. 

5.528.466,62 zł 

Inwestycja          

w trakcie 

realizacji  

ze środków 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

Powiatu 

Wolsztyńskiego, 

Gminy Siedlec, 

Gminy Wolsztyn 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kiełpiny 

- Powodowo", roboty drogowe, pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

wykonanie tablic FDS oraz informacyjnych. 

7.986.949,11 zł 

Inwestycja 

realizowana                                             

ze środków 

Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

Powiatu 

Wolsztyńskiego, 

Gminy Wolsztyn 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P - ul. Lipowa                            

w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do 

przejazdu kolejowego w m. Adamowo", roboty drogowe, nadzór 

inwestorski, wykonanie tablic FSD oraz informacyjnych. 

7.142.455,29 zł 

Inwestycja 

zrealizowana    

ze środków 

Powiatu 

Wolsztyńskiego 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń - 

dokumentacja projektowa".  
110.700,00 zł 

Inwestycja 

zrealizowana       

ze środków 

Powiatu 

Wolsztyńskiego 

"Dostawa serwerów, macierzy i oprogramowania wraz                           

z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej 

Starostwa Powiatowego w Wolsztynie”  

237.826,07 zł 

Razem   21.899.470,90 zł 
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ROZDZIAŁ VIII 

POMOC SPOŁECZNA 
Zadania powiatu z zakresu:  

• pomocy społecznej, 

• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

a także inne zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

określone w odrębnych przepisach prawa, w tym zadania zlecone realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Jednym z działań jest obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 r. wydano łącznie 1.488.764,00 

zł. Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych złożyły 305 osoby (w tym 58 

opiekunów). Wsparcie przyznano dla 138 osób (w tym 25 opiekunów) - 

wydano151.455,00 zł. Dziewięć osób otrzymało dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 

-wydano 13.536,00 zł. 355 osób otrzymało dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych - wydano 437.976,00 zł. 21 osób otrzymało dofinansowanie do 

likwidacji barier architektonicznych – 126.000,00 zł, sześć osób - do likwidacji barier 

w komunikowaniu się – 10.000 zł, a cztery dofinansowanie do likwidacji barier 

technicznych - 20.000,00 zł.   

W ramach likwidacji barier architektonicznych przystosowano do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 18 łazienek. Dwóm osobom poruszającym się przy pomocy wózka 

inwalidzkiego utwardzono kostką betonową dojście do budynku mieszkalnego, 

zamontowano platformę pionową przyścienną zewnętrzną. W ramach likwidacji barier w 

komunikowaniu się zakupiono: zestaw do komunikacji z TV, telefonem i mikrofonem 

zewnętrznym, czujnik płaczu dziecka wraz z odbiornikiem na rękę i poduszką wibracyjną, 

telefon, notebook, laptop, urządzenie do przekazu strumieniowego sygnału TV i telefonu 

do aparatu słuchowego. W przypadku barier technicznych zakupiono podnośnik 

rehabilitacyjny elektryczny, schodołaz, podnośnik sufitowy oraz szyny stalowe 

wspomagane siłownikami. 

W 2019 r. do realizacji w 2020 r. do PCPR wpłynęło dziewięć wniosków                         

o dofinansowanie kosztów sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zawarto pięć umów z organizacjami. Ze 

względu na sytuację epidemiologiczną pozostali wnioskodawcy nie zrealizowali swoich 

zadań, jeden wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Zrealizowano pięć umów na 

łączną kwotę 12.437,00 zł.  

W 2020 r. Powiat Wolsztyński kontynuował realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”. Głównym celem programu było zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w życiu społecznym                         

i zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację programu w 2020 r. przeznaczył 316.092,00 zł.                   

W ramach MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną                      

i zawodową, łącznie zawarto 14 umów na kwotę 71.527,00 zł, wypłacono 65.207,00 zł .         



29 
 

W ramach MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

zawartych zostało 54 umów na łączną kwotę 181. 874,75 zł, wypłacono 127.899,75 zł. 

Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po przedłożeniu przez beneficjentów 

pomocy zaświadczeń o zaliczeniu semestru, co może nastąpić w 2021 r. 

 PCPR został również wyznaczony do realizacji nowego programu ze środków 

PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Z tej formy pomocy mogą 

skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności                     

(a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), 

których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej pięć kolejnych dni 

roboczych. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na osobę na 

okres nie dłuższy niż trzy miesiące.  

Ze świadczenia skorzystać mogli: 

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; 

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; 

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej; 

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci                

i młodzież niepełnosprawna); 

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy          

w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki 

rehabilitacyjne; 

• pełnoletni (od 18 do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

• pełnoletni (od 18 do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych. 

W 2020 r. wypłacono 174.000,00 zł. Pozostała kwota 104.000,00 zł miała zostać 

wypłacona do 31 stycznia 2021 r. 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Na terenie powiatu funkcjonowały 32 rodziny zastępcze, w tym 17 rodzin 

spokrewnionych, 14 niezawodowych oraz jedna zawodowa. Przebywało w nich 57 dzieci. 

W 2020 r. sąd ustanowił siedem nowych rodzin zastępczych, w tym trzy spokrewnione z 

dzieckiem oraz cztery niezawodowe. Dwie z powstałych rodzin w ciągu roku 

sprawozdawczego zostały rozwiązane - jedna spokrewniona i jedna niezawodowa. Jedno 

dziecko zostało przeniesione z rodziny zastępczej niezawodowej z terenu gminy Siedlec 

do rodziny zastępczej niezawodowej w gminie  Przemęt. Jedna rodzina zastępcza 

spokrewniona z dzieckiem przeniosła się z terenu powiatu nowotomyskiego na teren 

powiatu wolsztyńskiego. 

W roku sprawozdawczym pracownicy PCPR brali udział w przekazaniu 17 dzieci: 

• czworo z rodziny zastępczej do innej rodziny zastępczej,  

• czworo z rodziny zastępczej do matki biologicznej,  

• czworo ze szpitala do rodziny zastępczej, 
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• czworo z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka 

„DROGA” w Wolsztynie, 

• jednego od matki biologicznej do rodziny zastępczej. 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Rolą takich ośrodków jest świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza 

psychologicznych, prawnych i hotelowych osobom, rodzinom i społecznościom będącym 

ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej w celu zapobieżenia 

powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. W ośrodku 

jest zatrudniony psycholog (w razie potrzeby) na umowę zlecenie oraz pracownik PCPR 

na 1/8 etatu. Przy POIK funkcjonuje hostel, który do 29.02.2020 r. dysponował 

maksymalnie miejscem dla sześciu osób, natomiast w związku ze zmianą siedziby od 

01.03.2020 r. zapewniał miejsce dla czteroosobowej rodziny. Czas pobytu nie powinien 

być dłuższy niż trzy miesiące. 

W 2020 r. z pomocy w formie pobytu w hostelu skorzystało sześć osób. Mieszkańcy 

korzystali ze wsparcia specjalistów: psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. pracy               

z rodziną. W ciągu roku sprawozdawczego ze wsparcia w ramach interwencji kryzysowej 

skorzystały 24 osoby. 

MIESZKANIE TRENINGOWE 

Lokal (po gruntownym remoncie) jest przeznaczony dla pięciu osób 

(przebywających w tym samym czasie). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, łazienki, 

kuchni oraz wspólnej strefy dziennej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone i gotowe 

na przybycie nowych lokatorów. Głównym założeniem tej formy wsparcia jest 

krótkotrwały pobyt osób usamodzielniających się, w czasie którego uczą się lub chodzą do 

pracy, prowadzą gospodarstwo domowe. Przez ten okres młodzież szykuje się do 

zaistnienia na rynku pracy oraz wynajęcia docelowego mieszkania. Pomocą służy im 

opiekun. W 2020 r. do mieszkania została przyjęta jedna osoba. Opiekun monitorował 

pobyt dwóch osób i przeprowadził 15 treningów, które miały na celu podniesienie poziomu 

samodzielności mieszkańców. Dotyczyły one, między innymi, rozwijania umiejętności 

praktycznych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania 

budżetem, czy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Duży nacisk kładzie się również 

na umocnienie młodzieży w realizacji działań, które mają na celu zdobycie mieszkania, do 

którego będą mogli się wprowadzić po opuszczeniu lokalu. 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Jednostką prowadzącą jest organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie „Razem 

Łatwiej”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. Celem działalności 

WTZ jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzających 

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku na miarę indywidualnych 

możliwości. WTZ to placówka pobytu dziennego, czynna przez pięć dni w tygodniu, tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Czas trwania zajęć terapeutycznych wynosi 

nie więcej niż siedem godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W zajęciach 

rehabilitacyjnych uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych z trzech gmin powiatu.  

Większa część to mieszkańcy Wolsztyna. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach 
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warsztatowych to osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień 

niepełnosprawności. Realizacja programu odbywa się w grupach pięcioosobowych 

w  siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego (2), komputerowej, krawiectwa i haftu, 

poligraficznej, rękodzieła i stolarskiej 

Lp. Gmina 
Liczba uczestników 

Kobiety Mężczyźni Razem 

1. Wolsztyn 13 10 23 

2. Siedlec 7 0 7 

3. Przemęt 3 2 5 

 Razem 23 12 35 

DOM DZIECKA „DROGA” W WOLSZTYNIE 

 1 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Domu Dziecka „DROGA” w Wolsztynie 

i  PCPR w Wolsztynie. 10 czerwca 2019 r. przeniesiono PCPR do budynku placówki 

opiekuńczo-wychowawczej - ul. Marcinkowskiego 6. Dom Dziecka zajmuje większość 

pomieszczeń piwnicznych, I i II piętra budynku, natomiast PCPR parter, ok. 200 mkw.. 

 Pomieszczenia biurowe są bardziej obszerne, co podniosło komfort obsługi klientów, 

w  tym osób niepełnosprawnych. W placówce przebywało 14 wychowanków: czworo           

z powiatu międzyrzeckiego, dwoje z nowosolskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego po 

jednym z nowotomyskiego, słubickiego, pilskiego i zielonogórskiego. 

 2 lipca 2020 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. Zakres obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań             

i funkcji ww. jednostki wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Działalność placówki w zakresie wspierania dzieci potrzebujących pomocy 

oceniono pozytywnie, pomimo nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne, które 

niezwłocznie zrealizowano. 

 Okres pandemii jest dla wychowanków bardzo trudny. Szczególnie widoczne jest to 

w obszarze społecznym, kiedy utrudnione są kontakty z rówieśnikami. Dodatkowo 

placówka trzykrotnie objęta była kwarantanną. Podczas każdej kwarantanny opiekę 

wychowankom zapewnili dyrektor i wychowawcy, którzy dobrowolnie zgłosili się do 

pełnienia opieki całodobowej. Pozostający w swoich domach wychowawcy byli                       

z wychowankami w kontakcie telefonicznym lub za pomocą dostępnych komunikatorów. 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 W powiecie funkcjonują dwie takie placówki o zasięgu ponadgminnym. Jeden to 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Osób 

Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Wielkiej Wsi prowadzony jest przez 

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. To placówka pobytu stałego przeznaczona dla 

60 kobiet. Posiada 53 miejsca dla dzieci i młodzieży oraz siedem miejsc dla osób dorosłych. 

Drugi Dom Pomocy Społecznej, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo, usytuowany jest w Wolsztynie. Oferuje miejsca dla kobiet przewlekle 

somatycznie chorych. Łączna ilość miejsc w tym domu wynosi 82. Obie placówki 

posiadały na dzień 31.12.2020 r. komplet pensjonariuszek. 
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ROZDZIAŁ IX 

EDUKACJA PUBLICZNA I NIEPUBLICZNA 
 Powiat Wolsztyński jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek 

oświatowych:  

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 7, kształcący        

w typie szkoły:  

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie, o profilu:  

a) matematyczno-fizycznym,  

b) matematyczno–informatycznym,  

c) biologiczno-chemicznym, 

d) humanistycznym, 

e) ogólnym, 

f) promocja zdrowia,  

g) lingwistycznym.  

 

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1, kształcący w typach 

szkół:  

1. Technikum im. Marcina Rożka, w zawodach:  

 a) technik ekonomista, 

 b) technik handlowiec, 

 c) technik mechatronik,  

 d) technik informatyk,  

 e) technik logistyk,  

 f) technik budownictwa,  

 g) technik technologii żywności,  

 h) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  

 i) technik inżynierii sanitarnej.  

 2. Branżowa Szkoła I stopnia im. Marcina Rożka, kształci we wszystkich zawodach 

zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;   

 3. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia, kształci we wszystkich zawodach zgodnie 

z  klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;  

 4. Liceum Ogólnokształcące (brak naboru uczniów na rok szk. 2019/2020); 

 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;  

 6. Szkoła Policealna (brak naboru uczniów na rok szk. 2019/2020); 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące kursy teoretycznej nauki zawodu, 

w zawodach: 

a) murarz – tynkarz,  

b) monter sieci i instalacji sanitarnych,  

c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

d) sprzedawca. 

 

3. Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie,  

Powodowo 1, kształcący w typach szkół: 
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1. Technikum, w zawodach:  

a) technik architektury krajobrazu,  

b) technik hotelarstwa,  

c) technik spedytor,  

d) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  

e) technik rolnik,  

f) technik żywienia i usług gastronomicznych,  

g) technik weterynarii,  

h) technik geodeta.  

2. Branżowa Szkoła I stopnia (brak naboru uczniów na rok szk. 2019/2020),                       

w zawodach: 

a) mechanik – operator maszyn i urządzeń technicznych,  

b) kucharz.  

3. Szkoła Policealna (brak naboru uczniów na rok szk. 2019/2020). 

 

4. Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14, kształcący w typach szkół: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 (wraz z zespołem wczesnego wspomagania 

rozwoju i zajęciami rewalidacyjno–wychowawczymi),   

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

5. Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, ul. Wolsztyńska 13.  

6. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5. 

 

 W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały również szkoły niepubliczne, które dotuje 

Powiat Wolsztyński:  

1. CDS-Lider w Buku – 143 słuchaczy, w tym: 

 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Tuchorzy – 39 uczniów,  

- Szkoła Policealna „Lider” w Tuchorzy – 21 uczniów oraz kwalifikacyjne  kursy 

zawodowe w danym zawodzie, które dotuje Powiat Wolsztyński na podstawie 

uzyskanych kwalifikacji przez słuchaczy (zdany egzamin) – 35 uczniów 

 - Studium Medyczne „Lider” w Wolsztynie – 48 uczniów, 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 131 uczniów, w tym: 

 - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Wolsztynie – 69 uczniów,  

 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wolsztynie – 62 uczniów. 

KSZTAŁCENIE W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ 

Nazwa Szkoły wchodzące w skład zespołu 
  

Liczba uczniów  Liczba oddziałów 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

w Wolsztynie  

1. Liceum Ogólnokształcące  801 27 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Wolsztynie  

1. Branżowa Szkoła I Stopnia  

(z oddziałami ZSZ) 
589 26 

2. Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia (z oddziałami ZSZ Spec.)  
15 4 

3. Technikum  837 36 
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4. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych  
68 2 

Razem  1.509 68 

Zespół Szkół Rolniczych  

i Technicznych  

w Powodowie  

1. Technikum  402 18 

Zespół Szkół  

Specjalnych  

w Wolsztynie  

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4, 

w tym:  
126 18 

- wczesne wspomaganie rozwoju  50 ------------ 

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 23 4 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy   
26 5 

Razem 225 27 

Dom Wczasów Dziecięcych 

we Wroniawach  
Średnia miesięczna liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 - 26 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Wolsztynie  

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię w roku szkolnym 2019/2020  

- 1.015  

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH WE WRONIAWACH 

 Dom Wczasów Dziecięcych organizuje turnusy edukacyjne, promujące zdrowie, 

integracyjne, terapeutyczne, tematyczne, a w okresie ferii szkolnych zimowiska i kolonie 

letnie. Wśród grup przyjeżdżających do DWD propagowany jest również program 

turystyczno-krajoznawczy przedstawiający Powiat Wolsztyński. Dodatkowym działaniem 

wpisanym już w funkcjonowanie DWD jest prowadzenie dożywiania dla uczniów szkół 

we Wroniawach, Kębłowie i Starym Widzimiu. 

 Charakterystyka działania DWD we Wroniawach ma to do siebie, że jasno 

sprecyzowana misja wychowawcza i edukacyjna powinna iść w parze z funkcją 

ekonomiczną. Formą kontroli tych aspektów jest badanie poziomu zadowolenia „uczniów 

– rodziców – klientów” oraz poziomu wpływów z tytułu zawieranych umów. Niestety, od 

11 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r., ze względu na pandemię, a tym samym 

wprowadzeniem od 25 marca 2020 r. nauczania zdalnego w szkołach, Dom Wczasów 

Dziecięcych we Wroniawach nie organizował turnusów edukacyjnych. Ponowne 

przyjmowanie uczniów na kolonie letnie rozpoczęło się od 20.06.2020 r. z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

Liczba 

uczestników 

Turnusy edukacyjne/liczba 

dzieci 
Zimowiska i kolonie letnie 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

Turnusy 

edukacyjne 
40/2324 26/1798 181 dzieci 

zimowiska – 66 dzieci 

kolonie letnie w reżimie sanitarnym: 

od dnia 30.06-13.07.2020 – 24 dzieci 

15-28.07.2020 – 26 dzieci 

 

 Rekrutacja na turnusy prowadzona jest w sposób ciągły, a od sierpnia 2020 r. 

prowadzone są już zapisy na pobyty w roku 2021, 2022 i 2023. Jednak w związku                    
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z zaistniałą sytuacją pandemiczną wiele grup zarezerwowanych w terminach od września 

2020 odwoływały swój przyjazd, informując o wprowadzeniu do regulaminów szkolnych 

zakazów wyjazdów.  

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 Działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej opiera się na 

zaspokajaniu potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców, szkół i innych placówek oświatowych                         

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia wspomaga rodziców                     

i nauczycieli w rozpoznawaniu tych potrzeb i wspiera ich kompetencje. W tym celu służy 

im specjalistyczną pomocą w zakresie: szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji, mediacji 

i interwencji kryzysowych, grup wsparcia oraz prowadzenia działalności informacyjnej. 

Obejmuje opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzież poprzez 

prowadzenie działań diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych, doradczych, 

jak również poprzez opiniowanie i orzecznictwo. Wspomaga także młodzież w 

podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W 

roku szkolnym 2019/2020 PP-P przyjęła 1.015 dzieci. Przeprowadziła nowe, bądź 

kontynuowane lub rozpoczęte w latach poprzednich działania. Były to szkolenia, warsztaty, 

treningi, programy profilaktyczne, prelekcje i pogadanki. Dla właściwej realizacji tych 

zadań pracownicy poradni uczestniczyli w wielu konferencjach, warsztatach i szkoleniach. 

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty        

w związku z pandemią, od 11 marca 2020 r. działalność poradni została zawieszona.  

Następnie, od 10 kwietnia 2020 r. placówka realizowała zadania z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Od 4 maja 2020 r. poradnia wznowiła działalność 

stacjonarną, jednak w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Nauczyciele pracowali zdalnie lub 

w siedzibie poradni  i realizowali powierzone zadania, które zostały określone przez 

dyrektora w zakresie wykonywanych przez nich czynności.   

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – ZDALNE NAUCZANIE 

  Rok szkolny 2019/2020 był rokiem uwarunkowanym przez zewnętrzne działania, 

które spowodowała pandemia. Od 11 marca zostały zawieszone zajęcia w szkołach                  

i placówkach oświatowych, a od 25 marca rozpoczęło się nauczanie zdalne. Jego 

organizacja w tak krótkim odstępie czasu okazała się niełatwym wyzwaniem. Dyrektorzy, 

nauczyciele oraz uczniowie zmagali się z wieloma problemami. Często były one nie do 

pokonania. Nauczanie online odbywało się w różnych programach, które są przyjęte przez 

daną szkołę. Najbardziej powszechnym komunikatorem był dziennik elektroniczny. 

Platforma ta umożliwiła kontakt między nauczycielem, uczniem oraz rodzicem. Jednakże 

już pierwszego dnia zdalnej edukacji pojawiły się problemy związane z przeciążeniem 

serwerów. Kolejnym utrudnieniem był dostęp do internetu oraz odpowiedniego sprzętu. 

Większość uczniów korzystała z telefonów. Problemy pojawiły się w rodzinach 

wielodzietnych. Zbyt mała liczba sprzętu oraz lekcje kilkorga dzieci (uczniów), które 

odbywały się w podobnym czasie stanowiły fizycznie duży problem.  

 Powiat Wolsztyński złożył wniosek do MEN, czego rezultatem był zakup laptopów 

Dell Vostro 3590 wraz z akcesoriami: torba i słuchawki oraz ubezpieczeniem, w ilości 35 

sztuk, za 99.991,00 zł. Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany dla szkół. 
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FINANSOWANIE PUBLICZNYCH SZKÓŁ I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
 

Nazwa jednostki 
Subwencja 

2020 

Dochody  

2020 

Wydatki  

2020 
Bilans 

Projekty 

finansowane  

ze środków 

Unii 

Europejskiej  

w 2020 r. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Wolsztynie 

5.693.533,07     220.826,23 6.562.740,12 -648.380,82 90.213,95 

Zespół Szkół 

Zawodowych 

w Wolsztynie 

11.710.689,81  22.128,93 10.794.557,83 938.260,91 657.047,61 

Zespół Szkół 

Rolniczych  

i Technicznych 

w Powodowie 

3.838.449,14    953.846,48 7.038.063,24 -2.245.767,62 215.923,43 

Zespół Szkół 

Specjalnych 

w Wolsztynie 

7.146.626,09    19.387,13 6.980.107,17 185.906,05 ----------------- 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Wolsztynie 

1.702.478,34 117,01 1.204.855,78 497.739,57 ----------------- 

Dom Wczasów 

Dziecięcych 

we Wroniawach 

1.205.559,66 248.232,03 1.652.135,14 -198.343,45 ----------------- 

Razem  
31.297.336,11 1.464.537,81 

34.232.459,28 -1.470.585,36 963.184,99 
32.761.873,92 

 

FINANSOWANIE NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  

Powiat Wolsztyński z otrzymanej subwencji oświatowej wspiera niepubliczne placówki, które otrzymują dotacje 

podmiotowe na poszczególne typy szkół: 

Typ jednostki Subwencja Dochody 
Dotacja 

podmiotowa 
Bilans 

Projekty 

 

80116 (szkoły 

policealne) 
389.962,10 --------------- 299.733,87 90.228,23 ----------------- 

80117 (branżowa 

szkoła I stopnia) 
484.359,12 --------------- 520.225,51 -35.866,39 ----------------- 

80120 (licea 

ogólnokształcące) 
113.706,32 -------------- 89.610,66 24.095,66 ----------------- 

80151 

(kwalifikacyjne 

kursy zawodowe) 

58.888,05 -------------- 77.682,37 -18.794,32 ----------------- 

 

Razem  
1.046.915,59 --------------- 987.252,41 59.663,18 ----------------- 

 

Wykonanie  

(publiczne  

i niepubliczne) 

 

32.344.251,70 

(subwencja) 
1.464.537,81 

35.219.711,69 

-1.410.922,28 

(wkład 

powiatu)  

963.184,99 
33.808.789,51 
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW NAUKI (W PRZELICZENIU NA UCZNIA / MIESIĄC) 

Nazwa jednostki 
Koszt rzeczywisty kształcenia jednego ucznia               

na miesiąc w 2020 r. (według wyliczeń ze szkół) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Wolsztynie  
- liceum 649,47 zł 

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie  

- technikum 757,50 zł  

- branżowa szkoła I stopnia 309,48 zł  

- branżowa szkoła specjalna I stopnia 1.768,52 zł 

- liceum dla dorosłych 99,56 zł  

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych  

w Powodowie 
- technikum 1.079,39 zł  

Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie 

- szkoła podstawowa specjalna 2.474,00 zł  

- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

 3.172,00 zł  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Wolsztynie  
- brak możliwości przeliczenia 

Dom Wczasów Dziecięcych  

we Wroniawach 
- brak możliwości przeliczenia  

ROZDZIAŁ X 

OCHRONA ZDROWIA 
SP ZOZ WOLSZTYN - DANE STATYSTYCZNE  

Oddział 
Liczba 

łóżek 

Liczba 

leczonych 

Liczba leczonych 

z  przeniesieniami 

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

dziennego 

obłożenia 

łóżek 

Wskaźnik 

średniego 

obłożenia 

łóżek  

w % 

Chorób 

Wewnętrznych 
32 1060 1238 7314 19,98 62,45 

Chirurgiczny 

Ogólny 

z  Pododdziałem 

Urazowo-

Ortopedycznym 

40 1564 1689 8309 22,70 56,76 

Położniczo-

Ginekologiczny 
28 2107 2202 6889 18,82 67,22 

Pediatryczny 20 457 457 2026 5,54 27,68 

AiIT 4 27 91 1228 3,36 83,88 

Neonatologiczny 15 996 996 3703 10,12 67,45 

Rehabilitacyjny 34 322 322 8293 22,66 66,64 

Razem oddziały 173 6533 6995 37762 106,39 51,40 

Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 

45 119 119 15267 41,71 92,70 

Razem szpital 218 6652 7114 53029 148,10 58,77 
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SP ZOZ WOLSZTYN - STRUKTURA ZATRUDNIENIA (UMOWY O PRACĘ) 

Grupa zawodowa Szpital 

Lecznictwo 

otwarte  

(POZ, 

poradnie) 

Zespoły 

ratownictwa 

medycznego 

Transport 

sanitarny 

Lekarz 18 -- -- -- 

Personel z wyższym medycznym 

wykształceniem  

(fizjoterapeuci, diagności, 

farmaceuci) 

21 -- -- -- 

Inny z wykształceniem wyższym 

(kapelan, psycholog ) 
2 -- -- -- 

Pielęgniarki 128 4 7 -- 

Położne 36 2 -- -- 

Ratownicy medyczni 4 -- 15 -- 

Personel średni medyczny 

(masażyści, opiekunowie medyczni, 

technicy: analityki medycznej, 

elektrokardiologii, fizjoterapii, 

farmacji) 

37 -- -- -- 

Pozostały personel średni 

(sekretarki med., rejestratorki med., 

statystycy, dietetycy, inni) 

22 4 -- 1 

Personel niższy  

(salowe, sanitariusze) 
49 -- -- 2 

Personel gospodarczy  

(rzemieślnicy, kucharki i kierowcy) 
8 -- -- 3 

Administracja 28 -- -- -- 

Razem 353 10 22 6 

Ogółem 391 osób ( 385,73 etaty ) 

SP ZOZ WOLSZTYN - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYNIK FINANSOWY 

 NFZ (95,7%), dochody własne (3,6%) – usługi medyczne, dochody własne (0,3%) 

– usługi niemedyczne, dochody własne (0,4%) – sprzedaż towarów i materiałów. Wydatki 

inwestycyjne 1.965.858,09 zł. 

Otrzymane dotacje i darowizny: Powiat Wolsztyński: 1.216.998,17 zł, Gmina 

Przemęt: 34.645,20 zł, Gmina Siedlec: 34.645,20 zł, Gmina Wolsztyn: 254.304,94 zł, 

WOŚP 280.011,60 zł,  Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Szpitala Powiatowego w Wolsztynie, Rotary Club, przedsiębiorcy oraz osoby 

fizyczne: 1.365.399,32 zł,  razem: 3.186.004,43 zł. 

Wynik finansowy za 2020 rok: - 2.738.949,61 zł. Przyczyny powstania straty: 

rządowe regulacje prawne w zakresie wynagrodzenia niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz presja płacowa ze strony pozostałych grup 

zawodowych zatrudnionych w szpitalu, finansowanie ratownictwa medycznego i SOR, 

koszty utrzymania budynków, koszty finansowe obsługi kredytu i pożyczek, pandemia. 

SPZOZ WOLSZTYN - ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Zobowiązania długoterminowe 8.743.683,85 

- kredyty i pożyczki 8.743.683,85 
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Zobowiązania krótkoterminowe 12.745.497,15 

- kredyty i pożyczki 2.707.227,96 

- z tytułu dostaw i usług 5.411.311,49 

w tym wymagalne 1.475.863,56 

- z tytułu podatków, ZUS 1.870.741,91 

- z tytułu wynagrodzeń 2.293.289,26 

- inne                 462.926,53 

Zobowiązania ogółem 21.489.181,00 

 

ROZDZIAŁ XI 

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie swym działaniem obejmuje gminy 

Wolsztyn, Siedlec i Przemęt. W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzą: Wydział 

Prewencji, Wydział Kryminalny, Wydział Ruchu Drogowego, Posterunek Policji w Siedlcu 

oraz Posterunek Policji w Przemęcie.  

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

W 2020 r. policjanci KPP wszczęli 636 postępowań przygotowawczych. 

W porównaniu do roku 2019 jest to wzrost o sześć. Odnotowano 694 przestępstwa 

stwierdzone (było 976). Liczba przestępstw stwierdzonych (z wyłączeniem gospodarczych 

i niealimentacji) – gmina Wolsztyn 406, gmina Siedlec 12, gmina Przemęt 30. Wskaźnik 

wykrywalności ogólnej kształtował się na poziomie 85,0 proc. i był niższy od roku 

poprzedniego o 4,5 proc. Odnotowano 146 przestępstw w najbardziej dokuczliwych 

społecznie kategoriach: rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież, kradzież pojazdów, 

kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie oraz uszkodzenie 

ciała. W 2019 r. było 157. Policjanci ustalili 358 sprawców, którzy popełnili 694 

przestępstwa (w roku 2019, 391 – 976). Zmniejszyła się liczba czynów karalnych 

popełnionych przez nieletnich. Na ogólną liczbę 694 przestępstw stwierdzonych, nieletni 

popełnili 12 czynów karalnych (17 w 2019 r.). 

 

W 2020 r. wszczęto 44 postępowania przygotowawcze o przestępstwa narkotykowe. 

Jest to o dziewięć więcej niż w roku 2019. Odnotowano 109 przestępstw stwierdzonych 

(79 w 2019 r.). Policjanci zabezpieczyli łącznie 7.119 kg różnego rodzaju narkotyków 

(1.152 kg w 2019 r.). Najczęściej była to marihuana i amfetamina. Wszczęto sześć spraw 

poszukiwawczych za osobami zaginionymi (15 w 2019 r.) i 44 sprawy poszukiwawcze za 

osobami poszukiwanymi listami gończymi i zarządzeniami w celu ustalenia miejsca 

pobytu (41 w 2019 r.).  

ZAGROŻENIE ADMINISTRACYJNO – PRAWNE 

Policjanci prewencji oraz dzielnicowi  wykonali łącznie 6.644 służb, przy 

zakładanych przez KWP w Poznaniu 6.074. W zakresie służby prewencyjnej należy 

stwierdzić, że była pełniona prawidłowo, planowana adekwatnie do występujących 

zagrożeń, w oparciu o dane wynikające z analiz bezpieczeństwa. Zakładany miernik 

zrealizowany został również w odniesieniu do czasu reakcji na zdarzenie. Policjanci 
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kierowani na miejsca zdarzenia podejmowali czynności w czasie 9 minut i 28 sekund, przy 

oczekiwanej przez KWP w Poznaniu wartości 11 minut.  

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

(PDOZ) zatrzymano 187 osób (w 2019 r. – 221), wśród których 86 to 

podejrzani o popełnienie przestępstwa (w 2019 r. – 97), zaś 39 osób zatrzymano do 

wytrzeźwienia (w 2019 r. – 47). Na polecenie sądu lub prokuratury zatrzymano 61 osób 

(w roku 2019 – 77). 

Przeprowadzono 570 postępowań w sprawach o wykroczenia, w 2019 roku było ich 

437. Do najczęściej ujawnianych należały kradzieże, których odnotowano 174, używanie 

bez wymaganego pozwolenia urządzenia radiowego - nadawczego lub nadawczo-

odbiorczego - 62, nieprzestrzeganie zasad kwarantanny - 60 (w przeważającej większości 

popełniane przez obcokrajowców). 

Policjanci podjęli 976 interwencji (w 2019 r. – 3.794), w tym 417 interwencji 

domowych (w 2019 – 300), gdzie w 37 przypadkach (w 2019 r. - 52) ujawniono 

występowanie przemocy w rodzinie i wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”. Znaczący 

spadek liczby interwencji ogółem wynika głównie z ograniczeń, zakazów i nakazów 

wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. W następstwie 

obostrzeń, ograniczeniu uległa aktywność społeczna w przestrzeni publicznej (ulice, parki, 

lokale gastronomiczne, imprezy plenerowe). Wzrost liczby interwencji odnotowano 

natomiast w odniesieniu do interwencji domowych.  

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 

KPP podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadziła szereg różnego rodzaju działań         

i akcji. Ich zakres oraz natężenie ograniczone zostało wprowadzonymi na terenie kraju 

obostrzeniami wynikającymi z pandemii. W wyniku tego liczba przeprowadzonych działań 

była niniejsza niż w latach poprzednich. Część podejmowanych aktywności, w tym 

głównie bezpośrednie spotkania z przedstawicielami społeczeństwa powiatu zostało 

zawieszonych. Podejmowane działania realizowane były w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Zaliczyć do nich można akcje z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. 

„Cyberprzemoc”, „Bezpiecznie, to wiedzieć i znać”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne 

wakacje”, „Szkoda ciebie na takie patoklimaty”. Za pośrednictwem strony internetowej 

prowadzona była działalność informacyjno-edukacyjna związana z odnotowanymi na 

terenie powiatu oszustwami i innymi przestępstwami (szczególnie na szkodę osób 

starszych). 

Od 2016 r., jako narzędzie służące do wskazywania zagrożeń funkcjonuje w Polsce 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2020 r. za jej pośrednictwem wpłynęły 343 

zgłoszenia. 173 zgłoszenia potwierdzono i wyeliminowano. 

ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM 

Pod względem liczby zdarzeń komunikacyjnych nastąpił spadek o 94  w stosunku 

do 2019 roku. Mniejsza liczba wypadków i kolizji zauważalnie wpłynęła na liczbę osób, 

które zginęły w ich następstwie. W 2020 r. odnotowano jedną ofiarę śmiertelną, w 2019 r. 

– cztery. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych, w tym z ofiarami w ludziach 

były: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 77, niezachowanie bezpiecznej odległości 

od poprzedzającego pojazdu - 65, nadmierna prędkość – 57. 
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 Spośród 5.064 uczestników ruchu drogowego poddanych badaniu na zawartość 

alkoholu, policjanci ujawnili 43 kierujących pojazdami z stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem alkoholu. Zauważyć należy utrzymujący się od 2015 r. trend spadkowy, choć       

w 2020 r. z uwagi na pandemię przeprowadzono niemal pięciokrotnie mniej badań niż w 

2019 r.  

ROZDZIAŁ XII 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała ogółem 687 

interwencji, w tym: pożary - 152, miejscowe zagrożenia - 492, alarmy fałszywe -36. W 

zdarzeniach poszkodowane zostały 94 osoby, w tym: -13 to ofiary śmiertelne, 84 to osoby 

ranne. Wartość uratowanego mienia 18.256 tys. zł. 

 

 Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów: nieostrożność osób dorosłych przy 

posługiwaniu się ogniem otwartym (w tym papierosy, zapałki) – 52, wady urządzeń                 

i instalacji elektrycznych - 14, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych – 22, 

wady środków transportu – 10, podpalenia (umyślne) – 14. 

 

 Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń: wady środków 

transportu – 58, niezachowanie bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 79, huragany, 

silne wiatry, tornada  – 97, gwałtowne opady atmosferyczne – 10, nietypowe zachowania 

zwierząt i owadów – 103.  

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA 

• 27 marca: pożar budynku gospodarczego w zabudowie zwartej w Przemęcie.                

W środku znajdowały się maszyny rolnicze oraz sprzęt warsztatowy. Niestety, 

spaleniu uległ cały budynek, jak i część sprzętu. 

• 10 maja: wypadek z udziałem samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 

313 na trasie Kargowa - Babimost. Renault uderzając w drzewo wypadł z drogi. 

Pojazd znajdował się na skarpie, jego silnik leżał w odległości około 10 metrów od 

samochodu, którym podróżowały cztery osoby oraz pies. Jeden pasażer o własnych 

siłach opuścił pojazd, do pozostałych – uwięzionych - wykonano dostęp 

wykorzystując sprzęt burzący i hydrauliczny. Osoby poszkodowane zostały zabrane 

do szpitala. 

• 13 września: pożar w Kębłowie. Spaleniu uległo ok. 280 m kw. powierzchni ściółki          

i karmidła dla drobiu. Straty oszacowano na ok. 10 tys zł. Prawdopodobną przyczyną 

powstania pożaru było podpalenie 

DZIAŁANIA KONTROLNE 

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej strażacy przeprowadzili 63 kontrole w 

149 obiektach (29 – użyteczności publicznej, 59 – produkcyjno-magazynowe, 23 – 

zamieszkania zbiorowego, 15 – gospodarstwa rolne, 22 – lasy, 1 – mieszkalne-

wielorodzinne). Ujawniono 206 nieprawidłowości:  

• Nieprzestrzeganie terminów konserwacji okresowych badań instalacji użytkowych, 

zwłaszcza instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, 
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• Braki w oznakowaniu ewakuacyjnym oraz oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu        

i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratunkowych (hydranty, wyłączniki 

prądu, gazu, itp.), 

• Brak czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, głównie 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

• Brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej bieżącej aktualizacji. 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA 

Wspólnie z portalem informacyjnym Wolsztyn112 zorganizowano konkurs pod nazwą 

"Czujka pod choinkę". Jego głównym założeniem było kształtowanie właściwych postaw 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększanie poziomu wiedzy na temat 

zagrożeń, jakie pojawić się mogą w okresie grzewczym. Odpowiedzi przysłało blisko 80 

osób, z których wyłoniono 10 zwycięzców. Osoby te otrzymały czujki czadu lub dymu.        

Z uwagi na stan pandemii COVID-19 wolsztyńska nie prowadziła akcji prewencyjnych       

w terenie. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

STAN SANITARNY I EPIDEMIOLOGICZNY 
ZAOPATRZENIE W WODĘ DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE 

 Powiat zaopatrywany jest przez 12 wodociągów zbiorowych oraz trzy lokalne. 

Największym pod względem ilości produkowanej wody (5.313 m3/d) oraz liczby 

zaopatrywanej ludności (26 tys. osób) jest wodociąg miejski, który zaopatruje 

mieszkańców Wolsztyn oraz miejscowości takich jak: Wroniawy, Kębłowo, Obra, Tłoki, 

Karpicko, Adamowo czy Świętno. Jakość wody odpowiada wymaganiom. 

 W grupie wodociągów wiejskich o produkcji wody od 1.001 m3/d do 10.OOO m3/d 

są Siedlec i Tuchorza. Siedlec zaopatruje ponad 5 tys. osób z miejscowości Siedlec, 

Nieborza, Reklin, Reklinek, Kiełkowo, Jaromierz, Kiełpiny, Żodyń i Jażyniec. Natomiast 

Tuchorza zaopatruje miejscowości Stara Tuchorza, Nowa Tuchorza, Kama, Wojciechowo, 

Chobienice, Mariankowo.  

 Do wodociągów o produkcji wody 101 – 1.000 m3/d zaklasyfikowane były: Wielka 

Wieś, Chorzemin, Wieleń, Godziszewo, Kopanica, Nowa Wieś, Mochy, Sączkowo                 

i Poświętno.  

 W ramach monitoringu jakości wody w 2020 r. organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej pobrał do badań 117 prób, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 

wykonywanej przez producentów wody pobrano 136. Sporadycznie występowały 

zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które nie zagrażały zdrowiu konsumentów. 

KĄPIELISKA I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 W roku 2020 zorganizowano pięć kąpielisk: Ustronie w Karpicku, w parku 

miejskim w Wolsztynie, nad jeziorem Świętym w Obrze, kąpielisko gminne w Osłoninie 

oraz UKS „Krokus" w Wieleniu. Woda przez cały sezon była przydatna do kąpieli.  

 W rejestrze PSSE znajduje się: pięć ustępów publicznych stałych, trzy kontenerowe 

oraz 19 ogólnodostępnych, trzy ubikacje kontenerowe i jedna stała, czynne tylko w okresie 
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letnim. Stan sanitarny i techniczny obiektów jest dobry. Stałym nadzorem objęte są 54 

zakłady fryzjerskie oraz 26, w których są świadczone więcej niż jedna z usług. Stan 

sanitarny i techniczny nie budził zastrzeżeń. Podobnie zakłady kosmetyczne (39), tatuażu 

(2) i odnowy biologicznej (11). Nie wykazano uchybień w motelach (2), pensjonatach (20), 

kempingach (4), polach biwakowych (3), obiektach, w których świadczone są usługi 

hotelarskie (w tym sześć placówek z pokojami gościnnymi, 18 ośrodków 

wypoczynkowych, siedem agroturystycznych). Także stan sanitarno-higieniczny obiektów 

użyteczności publicznej był zadawalający. W tej grupie znajdują się obiekty takie jak: 

parkingi, stadiony, sale sportowe, apteki, targowiska, domy kultury, sale wiejskie, pralnie, 

magiel, stacje paliw, przystanki PKS, cmentarze, prosektorium, kostnice i domy 

pogrzebowe. 

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 

 W porównaniu z 2019 r. r. odnotowano różnice w ilości występowania wielu chorób 

zakaźnych, takich jak zatrucia pokarmowe, wirusowe zakażenia jelitowe, płonica. Ale to 

może mieć związek z sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19. Zarejestrowano jeden 

przypadek zachorowania na grypę, potwierdzony badaniami laboratoryjnymi. Zachorowań 

grypopodobnych zarejestrowano 20.470, w tym u 75 osób zaistniała konieczność 

hospitalizacji. Przeciwko grypie zaszczepiło się 703 osoby, głównie starsze osoby dorosłe, 

w tym najwięcej powyżej 65 roku życia. Tzw. wyszczepialność w powiecie się pogorszyła. 

W 2020 r. nastąpił dalszy wzrost liczby opiekunów prawnych uchylających się od poddania 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym dzieci. Przyczyniła się do tego działalność 

stowarzyszeń i ruchów antyszczepionkowców.  

 W 2020 r. zarejestrowano siedem przypadków zachorowania na boreliozę. Dwie 

osoby mieszkające w mieście i pięć na wsi, z których dwie (rolnicy) były hospitalizowane.  

Zwiększyła się ilość zgłoszonych przypadków zachorowań na ospę wietrzną. Odnotowano 

194. Przeprowadzono 49 wywiadów w związku z pokąsaniem przez zwierzęta podejrzane 

o wściekliznę. Szczepienia podjęto u sześciu osób  

ROZDZIAŁ XIV 

POŻYTEK PUBLICZNY. WSPÓŁPRACA        
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 

2020 został przyjęty uchwałą nr XVI/116/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 28 

listopada 2019 r.   

Do wykonania wyznaczono następujące priorytetowe zadania:  

• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
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• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

• Turystyka i krajoznawstwo; 

• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich,  a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

• Ratownictwo i ochrona ludności; 

• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów                         

i współpraca między społeczeństwami;  

• Promocja i organizacja wolontariatu; 

• Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 

Realizacja programu odbyła się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. 

Organizacje złożyły 77 wniosków na realizację zadań publicznych. Rozstrzygnięcia 

naboru ofert dokonała komisja w dniu 09.01.2020 r. 22.01.2020 r. Zarząd Powiatu 

Wolsztyńskiego uchwałą nr 81/2020 podjął decyzję o przyznaniu kwot dotacji dla 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Dofinansowanie na wsparcie realizacji 

zadania otrzymały 63 oferty, na łączna kwotę 233.440,00 zł. 

Jednak Powiat Wolsztyński podpisał tylko 57 umów na wsparcie realizacji zadań 

publicznych, opiewających na kwotę 220.440,00 zł, z czego 170.140,00 zł dotyczyło 31 

umów z dziedziny „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Ze względu na 

wystąpienie od marca 2020 r. stanu epidemiologicznego, aż sześć, które otrzymały 

dofinansowanie nie podpisało umowy, a dziewięć po zawartej umowie odstąpiło od 

realizacji zadnia, zwracając na konto powiatu otrzymaną dotację, w łącznej kwocie 

15.440,00 zł. W wyniku sprawdzenia sprawozdań końcowych złożonych przez organizacje, 

które zrealizowały zadania, trzy z nich zostały wezwane do zwrócenia części dotacji             

w łącznej kwocie 972,18 zł.  

 

ROZDZIAŁ XV 

KULTURA FIZYCZNA 
 Powiat Wolsztyński zajął piąte miejsce w Wielkopolsce i 51 w kraju 

(sklasyfikowano 373 powiaty) we współzawodnictwie dzieci i młodzieży za 2020 r. 

 

L.p. 
Miejsce  

w kraju 

Miejsce  

w Wielkopolsce 

wśród powiatów  

i miast na prawach 

powiatu 

Powiaty 
Zdobyte 

punkty 

1  2 1  Poznań 7843,29 

2 17 2 Poznański 1755,19 

3 23 3 Kalisz 1233,48 

4 42 4 Konin 673,84 

5 51 5 Wolsztyński 562,96 

6 55 6 Leszno 545,98 

7 63 7 Jarociński 475,98 

8 67 8 Szamotulski 464,65 

9 83 9 Ostrowski 394,77 

10 84 10 Średzki 388,98 

11 85 11 Pilski 387,98 
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12 90 12 Krotoszyński 372,87 

13 97 13 Nowotomyski 351,56 

14 112 14 Gostyński 322,25 

15 117 15 Gnieźnieński 306 

16 125 16 Wrzesiński 279,13 

17 136 17 Rawicki 263,5 

18 162 18 Leszczyński 204,17 

19 163 19 Obornicki 202,2 

20 207 20 Kościański 148,84 

21 209 21 Ostrzeszowski 144 

22 220 22 Kaliski 125,72 

23 223 23 Śremski 122,16 

24 236 24 Pleszewski 107,5 

25 237 25 Złotowski 105,5 

26 251 26 Turecki 86,38 

27 257 27 Międzychodzki 80,83 

28 281 28 Wągrowiecki 64 

29 311 29 Czarnkowsko–Trzcianecki 40 

30 317 30 Grodziski 32 

31 327 31 Kępiński 23,75 

32 330 32 Kolski 22,75 

33 341 33 Chodzieski 14 

34 369 34 Koniński 0 

 

GMINY Z POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 
 

Lp. 
Miejsce  

w kraju 
Gminy  Zdobyte punkty 

1. 56 Wolsztyn 446 

2. 279 Przemęt 81,96 

3. 442 Siedlec 35 

 

Ogółem sklasyfikowano 919 gmin.  

 

KLUBY Z POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 
 

Lp. 
Miejsce 

w kraju 
Kluby  Zdobyte punkty 

1. 190 WMLKS Nadodrze Powodowo 152 

2. 443 Wolsztyński Klub Żeglarski 87 

3. 517 UMKS Zryw Wolsztyn 77 

4. 554 HKS Azymut Mochy 72,96 

5. 833 UKS Junior Kębłowo 47 

6. 868 UMKS Iskra Wolsztyn 45 

7. 1000 UKS Taekwondo Wolsztyn 38 

8. 1081 UKS Absolwent  Siedlec 35 

9. 2300 UKS Pohl Judo Przemęt 9 

Ogółem sklasyfikowano ponad 4.000 klubów. 


