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Samorządy pomogły w zakupie radiowozu 

Przekazania kluczyków do nowego pojazdu, który będzie służył 

siedleckim policjantom, dokonali 14 stycznia starosta Jacek Skrobisz wraz 

z wójtem Jackiem Kolesińskim i komendantem KPP w Wolsztynie 

Robertem Bekierem. Zakup Kia Ceed zrealizowany został w ramach 

programu „50 na 50”. Połowę ceny pojazdu - 107 tys. zł opłaciła komenda 

główna policji, a drugą część oba samorządy – powiatowy i gminny. 

 

Nowy ciągnik dla szkoły w Powodowie 

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie wzbogacił się 

m.in. o nowy ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem. To pojazd New 

Holland TD5.85 zakupiony w ramach projektu „Droga do sukcesu! - 

Rozwój kształcenia zawodowego z Zespole Szkół Rolniczych  

i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”. Koszt ciągnika 

180.810 zł, przy wkładzie własnym 78.265 zł. 

Kolejna ścieżka rowerowa w powiecie! 

Starosta Jacek Skrobisz i wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński 

uczestniczyli 9 marca w otwarciu kolejnej ścieżki rowerowej 

sfinansowanej z budżetu powiatu. Cyklistom przybyło 700 metrów trasy 

na odcinku od Belęcina do skrzyżowania z drogą prowadzącą  

do Zakrzewa. Inwestycję wykonało przedsiębiorstwo QBRUK Krzysztof 

Kubicki, a jej koszt wyniósł 362.850,00 zł 

 

Specjalistyczny sprzęt już służy pacjentom lecznicy 

SPZOZ wzbogacił się o m.in. bronchofiberoskop, wideolaryngoskop, 

sprzęt do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, trzy kardiomonitory  

z modułami kapnografii i mechaniki oddechowej, trzy urządzenia  

do aktywnej regulacji temperatury, monitor transportowy i ssak 

elektryczny. To dzięki – przyznanej na wniosek Powiatu Wolsztyńskiego 

– dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 352.680,00 zł.  

 

Dofinansowanie oświatowych projektów! 

12 lutego Powiat Wolsztyński otrzymał promesy na dwa projekty:  

1) „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych  

i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie”, wartość 

536.821,25 zł , dofinansowanie 456. 298,06 zł,  

2) „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych  

w Wolsztynie” - wartość 490.076,25 zł, dofinansowanie 416 564,81 zł. 
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Miliony dla powiatowej oświaty 

Starosta Jacek Skrobisz był 23 kwietnia gospodarzem spotkania 

związanego z dofinansowaniem projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe 

w powiecie wolsztyńskim - kluczem do kariery zawodowej”. Projekt 

zrealizują: Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie i Zespół Szkół 

Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Całkowita wartość zadania  

9.616.933,28 zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje 

85%, czyli 8.174.393,28 zł, środki własne to 1.442.540,00 zł. 

W Wolsztynie już działa punkt szczepień powszechnych 

Starosta Jacek Skrobisz wizytował 11 maja nowo otwarty punkt szczepień 

powszechnych przy szpitalu. Chodzi oczywiście o COVID-19. PSP  

są organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy 

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, na polecenie 

wojewody, w punkcie zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Za jedno szczepienie NFZ zapłaci szpitalowi 61,24 zł. Każdy punkt 

dostanie jednorazową dotację od wojewody w wys. 5 tys. zł. 

Kolejna droga po remoncie 

Chodzi o drogę nr 2728P z Belęcina do granicy powiatu wolsztyńskiego. 

Starosta Jacek Skrobisz i wicestarosta Mariusz Silski odebrali inwestycję 

8 września. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A., koszt - 

612.791,32 zł. Odcinek około 900 m ma szerokość 6 m z poszerzeniami 

na łukach poziomych. Nawierzchnia została wykonana z mieszanki 

mineralno - asfaltowej (MMA). Wykonano także oznakowanie pionowe 

oraz poziome z wyspami prefabrykowanymi przy przejściu dla pieszych. 

Koniec robót na drodze Stara Tuchorza-Kiełpiny-Powodowo! 

14 maja zakończył się remont drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza 

– Kiełpiny – Powodowo. Wykonawcą była firma Infrakom z Kościana. 

Wartość zadania wyniosła 9.975.082,90 zł. Inwestycja została 

sfinansowana z następujących źródeł: Fundusz Dróg Samorządowych – 

6.982.558,00 zł, Powiat Wolsztyński – 1.496.262,45 zł, Gmina Siedlec – 

1.253.352,75 zł, Gmina Wolsztyn – 242.909,70 zł. Przebudowano około 

5,3 km trasy. 

Powiatowy chodnik w Przemęcie 

Mieszkańcy Przemętu mogą się już cieszyć nowym chodnikiem w ciągu 

drogi powiatowej nr 3820P. Inwestycja została w całości sfinansowana  

z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego, a jej koszt to 142.509,95 zł. 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „Dromar” z Nowej Wsi 

wyremontował nawierzchnię chodnika o długości ok. 360 m, kanalizację 

deszczową i zjazdy oraz umocnił skarpy poprzez montaż ścian oporowych 

i wykonanie palisad w dnie rowu. 
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Nowy ambulans dla szpitala 

Uroczyste przekazanie nowej karetki dla wolsztyńskiego szpitala odbyło 

się 20 października. Mercedes kosztował 575 tys. zł, z czego 55 tys. zł 

dołożył Powiat Wolsztyński. Nowy pojazd o numerze rejestracyjnym 

PWL 62112 jest w kolorze żółtym, ma automatyczną skrzynię biegów,  

3-litrowy silnik o mocy 190 koni mechanicznych. Posłuży jako karetka 

typu P, zastąpi stary pojazd marki Crafter, który będzie używany  

w transporcie międzyszpitalnym. 

Dostosowanie starostwa do wymogów przeciwpożarowych 

Starosta Jacek Skrobisz, wicestarosta Mariusz Silski i skarbnik Elżbieta 

Sobieszek podpisali 3 listopada umowę na „Dostosowanie budynku 

starostwa do wymogów p.poż.”. Firma AZICO ARTUR STĘPIEŃ, ul. 

Śremska 20, 63-100 Dąbrowa, wyłoniona w trybie przetargu, zobowiązała 

się wykonać zadanie za 134.647,36 zł. Umowa obejmuje m.in. dostawę  

i montaż urządzeń SSP, wykonanie kompletnych tras kablowych wraz  

z przejściami p.poż., uruchomienie i konfigurację urządzeń SSP. 

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Z powodu pandemii tegoroczne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości w Wolsztynie miały skromniejszą formę. Po uroczystej 

mszy świętej, zamówionej przez starostę Jacka Skrobisza w intencji 

Ojczyzny, reprezentanci instytucji gminnych i powiatowych udali się  

pod Pomnik Niepodległości. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu 

narodowego każda z delegacji złożyła kwiaty pod obeliskiem, gdzie wartę 

honorową pełnili wolsztyńscy harcerze. 

Będzie winda dla niepełnosprawnych 

15 listopada została podpisana umowa na „Montaż dźwigu osobowego  

w ramach dostosowania budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób 

z niepełnosprawnościami”. Koszt 330.501,00 zł. – Likwidujemy bariery. 

Chcemy osobom niepełnosprawnym maksymalnie ułatwić dostęp  

do urzędu – podkreśla starosta Jacek Skrobisz. Powstanie zewnętrzny szyb, 

umożliwiający komunikację pomiędzy parkingiem a pierwszym i drugim 

piętrem budynku. 

Zmiany w Radzie Programowej Parowozowni Wolsztyn 

17 listopada w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyło się długo 

wyczekiwane (blisko cztery lata) posiedzenie Rady Programowej 

Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Samorząd powiatowy 

reprezentowali: starosta Jacek Skrobisz, Janusz Mrozkowiak i Dorota 

Gorzelniak. W programie posiedzenia znalazł się m.in. punkt dotyczący 

wyboru władz. Nowym przewodniczącym został Paweł Szymendera – 

przedstawiciel PKP Cargo, prezes Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej  

i dyrektor Muzeum Parowozownia Jarocin. 
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Powiat pomógł w zakupie nowego wozu ratowniczego 

Przekazania kluczyków do nowego pojazdu, który będzie służył 

wolsztyńskim strażakom, dokonali 6 grudnia podczas uroczystej zbiórki, 

samorządowcy z regionu. Całkowity koszt zakupu wyniósł ponad 816 tys. 

brutto, z czego 40 tysięcy zł. dofinansował powiat. - Bardzo się cieszę,  

że dzięki dobrej współpracy lokalnych samorządów możliwe było 

zakupienie tak potrzebnego i świetnie wyposażonego samochodu – 

zaznacza starosta Jacek Skrobisz.   

XXI finał „Szlachetnej Paczki” już za nami 

12 grudnia odbyło się podsumowanie XXI edycji akcji „Szlachetna 

paczka”.  Z wolontariuszami spotkał się starosta Jacek Skrobisz, który 

podziękował im za bezinteresownie niesienie pomocy potrzebującym 

rodzinom. „Szlachetna paczka” to ogólnopolski projekt społeczny, 

którego głównym celem jest materialne oraz mentalne wsparcie rodzin  

i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do tegorocznej 

pomocy zakwalifikowano 19 rodzin z powiatu i gminy Rakoniewice,  

a wartość  pomocy wyniosła ok. 75 tys. zł. 

Przedsiębiorcy u starosty 

31 grudnia starosta Jacek Skrobisz i wiceprzewodniczący rady powiatu 

Wiesław Janowicz spotkali się z przedstawicielami firm z naszego 

regionu. Przedsiębiorcy przedstawili swoje zaskoczenie i oburzenie 

obecną sytuacją na rynku nośników energii. Obserwując światowe trendy 

zdawali sobie sprawę, że koszt zakupu gazu pójdzie w górę, ale nie w tak 

drastyczny sposób. Przedsiębiorcy poprosili J. Skrobisza o umożliwienie 

osobistej rozmowy z marszałkiem Markiem Woźniakiem. Starosta 

zadeklarował swoje wsparcie w tej sprawie. 

Umowa na do szpitala podpisana! 

Starosta Jacek Skrobisz podpisał 16 grudnia umowę w sprawie 

przekazania dotacji na zakup monitora hemodynamicznego z modułem 

małoinwazyjnym oksymetrycznym oraz oksymetrią mózgową  

i urządzenia do kompresji klatki piersiowej „Lucas”. 

Zakup sprzętu o wartości ponad 212 tys. zł finansowany jest z budżetu 

Wojewody Wielkopolskiego (170.380,00 zł) i środków własnych Powiatu 

Wolsztyńskiego (42.596,00 zł). 

Koniec serii remontów na drogach powiatowych 

Zadanie „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu 

wolsztyńskiego” zostało odebrane 28 grudnia przez pracowników 

starostwa. Wykonawcą prac za 1.194.652,26 zł była firma Infrakom 

Kościan. Zadanie objęło: przebudowę drogi powiatowej nr 3573P  

do Siekówka, nr 3574P w Barchlinie i nr 3820P (na odcinku od Rynku  

do stawu w Przemęcie, Przemęt – Perkowo) oraz remonty na odcinkach: 

Barchlin – Poświętno, Rudno, Tuchorza – Boruja, Ruchocki Młyn, 

Wolsztyn -  ul. Bohaterów Bielnika. 
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Wizyta u karkonoskich przyjaciół 

Starosta Jacek Skrobisz i sekretarz Witold Składanek gościli w środę 

(14.07) w Jeleniej Górze. Celem wizyty było omówienie i podpisanie 

kalendarza współpracy z Powiatem Karkonoskim na 2021 rok. Ważny był 

także kontekst formalny. Porozumienie o współpracy partnerskiej 

funkcjonuje co prawda od 2008 r., ale dotyczyło Powiatu 

Jeleniogórskiego, tymczasem w styczniu nastąpiła zmiana nazwy. 

Tydzień pod żaglami 

Na początku sierpnia w Niałku Wielkim zakończył się obóz żeglarski 

grupy młodzieży ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 

Porębie, której wizyta był elementem kalendarza współpracy z Powiatem 

Karkonoskim. Końcowy egzamin na patent żeglarza jachtowego 

zakończył się pozytywnym wynikiem dla wszystkich kursantów! Bazą 

noclegową był Dom Wczasów Dziecięcych we  Wroniawach. 

Teatr „Fokus” wystąpił gościnnie w Mysłakowicach 

W grudniowe popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Mysłakowicach, aktorzy amatorskiego teatru „Fokus” z Wolsztyna, 

wystawili swoją najnowszą sztukę „To tylko botokssss”. Wydarzenie 

zgromadziło pełną salę widzów i było okazją do świetnej zabawy. Był  

to element wymiany kulturalnej, zaplanowanej w kalendarzu współpracy 

z Powiatem Karkonoskim. 

 

Uroczyste podpisanie porozumienia z Powiatem Karkonoskim! 

Porządek sierpniowej sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, oprócz całego 

bloku ważnych uchwał, zawierał uroczyste podpisanie porozumienia  

o współpracy partnerskiej z Powiatem Karkonoskim. Ze strony gości  

z Jeleniej Góry dokument podpisali: wicestarosta Jarosław Kotliński  

i wiceprzewodniczący rady Leszek Supierz, a z naszej strony starosta 

Jacek Skrobisz i przewodniczący rady Janusz Mrozkowiak. 

Udana wizyta gości ze Szklarskiej Poręby 

W ramach współpracy samorządowej z Powiatem Karkonoskim,  

w listopadzie przez dwa dni gościliśmy sześcioosobową grupę nastolatek 

wraz z opiekunami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Szklarskiej Porębie. W trakcie wizyty nasi goście m.in. wystąpili przed 

uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie w prezentacji  

pn. „Tolerancja”.  
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Rozpoczęcie obchodów XX-lecia współpracy 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Dahme-Spreewald rozpoczęła się 23 marca 

od wideokonferencji, podczas której po stronie polskiej uczestniczyli: 

starosta Jacek Skrobisz, przewodniczący rady powiatu Janusz 

Mrozkowiak oraz radny Ryszard Kurp. Przyjaciół zza Odry 

reprezentowali: starosta Stephan Loge, przewodniczący rady Heinz-Georg 

Hanke oraz były starosta Martin Wille.  

Wznawiamy współpracę z powiatem Dahme-Spreewald 

Złagodzenie pandemicznych obostrzeń dało możliwość zaproszenia 

przyjaciół na weekendowe spotkanie (19-20.06). Nasi goście (ośmiu 

kierowników departamentów w starostwie w Lübben) przyjechali  

do Wolsztyna już w piątek i od razu wyruszyli a spacer po mieście.  

W sobotę niemiecka delegacja udała się do Wielenia. Wieczorem grupa 

wzięła udział w Grójeckiej Nocy Świętojańskiej. 

Przedstawiciele Rejonu Tarnopolskiego gościli w Wolsztynie 

Starosta Jacek Skrobisz powitał w niedzielę (21.11) przedstawicieli 

Rejonu Tarnopolskiego . W skład delegacji wchodzili Wiktor Kozoroh – 

przewodniczący rady rejonu oraz radni: Tatiana Chetvertak, Natalia 

Chudyk, Marian Kozbur. W poniedziałek (22.11) w sali sesyjnej odbyło 

się robocze spotkanie na temat współpracy między samorządami. 

My w Europie - młodzież w dialogu 

12 dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych z powiatu wolsztyńskiego 

wzięło w dniach 5 - 11 lipca udział w międzynarodowym projekcie  

„My w Europie - młodzież w dialogu”, które odbyło się w Niemczech  

w ośrodku KiEZ Frauensee. To już XIX projekt wymiany młodzieży, 

którego organizatorem w tym roku był Powiat Dahme-Spreewald. 

Wizyta naszych samorządowców w Niemczech 

Starosta Jacek Skrobisz, wicestarosta Mariusz Silski i sekretarz powiatu 

Witold Składanek gościli 6 października w Luckau w powiecie Dahme-

Spreewald. M.in. zapoznaliśmy się z organizacją i codziennym 

funkcjonowaniem archiwum powiatowego – wspólnego dla wszystkich 

okolicznych gmin. 
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Rozdział I  

POWIAT W LICZBACH 

 

 

W 2021 r. powiat wolsztyński o pow. 680 km2 zamieszkiwało 56.130 ludzi. Gęstość 

zaludnienia to blisko 83 osoby na km kw. Gmina Wolsztyn liczyła 29.532 osób. Większość 

(17.460) to mieszkańcy wsi, a 12.072 mieszkało w mieście. W gminie było więcej kobiet 

(15.257) niż mężczyzn (14.275). Wiekowo dominował przedział 21-40 lat (8.134 osób), 

najmniej było osiemnastolatków, jedynie 287. 

Największą liczebnie wsią była Obra, która miała 2.063 mieszkańców. Na drugim 

miejscu Kębłowo (1.954), na trzecim Karpicko (1.608). Powyżej tysiąca obywateli liczyły 

też Wroniawy (1.241), Adamowo (1.155), Stary Widzim (1.122), oraz Świętno (1.066). 

W Wolsztynie najwięcej osób, bo 1.077, miało adres przy ul. Słowackiego. 

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

tylko 1.046. Przy ul. Żeromskiego było 967 (a np. w 2012 r. – 1.102). 

W gminie Przemęt na koniec roku było 14.046 mieszkańców, 7.059 kobiet  

oraz 6.987 mężczyzn, wynika więc, że panów było o 72 mniej niż pań. Najwięcej,  

bo 1.697 osób mieszkało w Mochach. Na drugim miejscu był Przemęt (1.655), a na trzecim 

Kaszczor (1.138). Bucz miał 1.018 mieszkańców. 

Gmina Siedlec liczyła 12.552 mieszkańców. Podobnie jak w Przemęcie prym wiodą 

kobiety. Jest ich bowiem 6.655, podczas gdy mężczyzn 5.897. Największy jest Siedlec, 

który liczy 1.781 mieszkańców. Na drugim miejscu mamy Chobienice (1.255), a na trzecim 

Tuchorzę (1.188).  

Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego zawarli 250 małżeństw, odpowiada  

to 4,3 związkom na 1.000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów 

przypadających na 1000 mieszkańców i jest to znacznie mniej od wartości  

dla województwa wielkopolskiego, a także znacznie mniej od wartości dla kraju. Powiat 

wolsztyński miał dodatni przyrost naturalny wynoszący 98 - 1,7 na 1.000 mieszkańców. 

Urodziło się 673 dzieci, w tym 53,5% dziewczynek i 46,5% chłopców. Współczynnik 
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dynamiki demograficznej, który jest stosunkiem liczby urodzeń żywych do liczby zgonów 

wynosi 1,17 i był znacznie wyższy od średniej dla województwa i kraju. Ponad połowa,  

bo aż 59,7% mieszkańców była w wieku produkcyjnym, a 21,2% w wieku 

przedprodukcyjnym. Natomiast 19,1% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym.  

W 2021 r. w powiecie działało 7.239 podmiotów gospodarczych, z czego 146 w sektorze 

publicznym.  

 

Rozdział II  

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
W powiecie przeważały grunty rolne (40.703 ha) zajmujące 59,88% ogólnej 

powierzchni. Mniejszą powierzchnię zajmowały grunty leśne - 31,21% obszaru,  

a dokładnie 21.212 ha. Grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 3.550 ha 

zajmowały 5,22% ogółu, grunty pod wodami 2.450 ha, tj. 3,60% powierzchni.  

Udział mieszkańców'- korzystających z sieci wodociągowej względem ogólnej 

liczby ludności powiatu wynosił 91,8%, w tym na obszarach miejskich 100%,  

a na obszarach wiejskich 89,4%. Znacznie niższy był odsetek mieszkańców podłączonych 

do sieci kanalizacyjnej i na koniec roku 2020 wyniósł on 76,2%, w tym na obszarach 

miejskich 98,2%, a na obszarach wiejskich 69,8%. Pozostali mieszkańcy gromadzili ścieki 

w 2.374 zbiornikach bezodpływowych oraz 193 przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci gazowej wynosił 57,3%, w tym  

na obszarach miejskich 97,9%, a na obszarach wiejskich 45,6%. 

 

HAŁAS 
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Mocne strony powiatu Słabe strony powiatu 

 modernizacja i remonty nawierzchni dróg, 

 dostęp do kolejowej komunikacji 

zbiorowej, 

 promowanie ruchu rowerowego jako 

alternatywy dla ruchu samochodowego, 

 ograniczenie emisji hałasu na terenach 

rekreacyjnych, 

 bieżące opracowywanie MPZP przez 

samorządy gminne. 

 brak obwodnicy Wolsztyna, 

 istotne natężenie hałasu komunikacyjnego 

przy drogach tranzytowych, 

 hałas związany z organizacją imprez 

 w sezonie letnim, a także przemysłowy  

i rolniczy, 

 brak zastosowania konkretnych rozwiązań  

w zakresie zagrożenia hałasem  

na większości odcinków dróg. 

C
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Szanse Zagrożenia 

 upowszechnianie idei „ecodrivingu”, 

 położenie nacisku na rozwój infrastruktury 

rowerowej, węzłów przesiadkowych, 

 korzystanie z komunikacji zbiorowej, 

 wspólne dojazdy do pracy, 

 produkcja cichszych samochodów - nowe 

technologie redukujące hałas. 

 ograniczona liczba punktów monitoringu 

hałasu, 

 wysokie koszty rozbudowy transportu 

przyjaznego środowisku naturalnemu, 

 samochód osobowy jako podstawowy środek 

transportu, 

 brak funduszy na inwestycje zmierzające  

do poprawy stanu środowiska akustycznego. 
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POWIETRZE 

Głównym źródłem zanieczyszczeń w skali powiatu jest emisja powierzchniowa 

pochodząca z indywidualnych palenisk domowych. Problemem jest spalanie niskiej 

jakości surowców w przestarzałych i mało wydajnych piecach w gospodarstwach 

domowych. Jest to szczególnie widoczne w zwartej, słabo przewietrzanej zabudowie  

w okresie jesienno-zimowym i bezwietrzne dni. Podobny problem występuje w firmach 

produkcyjno-usługowych, jednak trudno wskazać konkretne podmioty. W mniejszym 

stopniu na złą jakość powietrza wpływa transport związany z emisją spalin z samochodów. 

Emisja pyłów do atmosfery może mieć miejsce podczas eksploatacji surowców. Lokalnymi 

źródłami odorów mogą być wielkopowierzchniowe instalacje chowu trzody chlewnej, 

fermy drobiu, funkcjonujące oczyszczalnie ścieków.  

 

Mocne strony powiatu Słabe strony powiatu 

 realizacja gminnych planów gospodarki 

niskoemisyjnej, 

 ograniczona liczba dużych zakładów 

przemysłowych, 

 systematyczna modernizacja i remonty 

nawierzchni dróg, 

 prowadzone termomodernizacje, 

 wzrastający odsetek mieszkańców 

podłączonych do sieci gazowej, 

 korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju 

instalacji OZE oraz zrównoważonego 

rolnictwa. 

 użytkowanie przestarzałych pieców, 

 dominacja surowców tradycyjnych (węgla                

i drewna), 

 dominacja indywidualnych źródeł 

ogrzewania, 

 zorganizowany system ciepłowniczy 

obejmujący jedynie część obszaru 

miejskiego, 

 wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza 

benzo(a)pirenem oraz pyłem zawieszonym 

PM 10, 

 brak rozwiniętego systemu dróg 

rowerowych, 

 niska efektywność energetyczna starszych 

budynków mieszkalnych. 

Szanse Zagrożenia 

 możliwości wsparcia przez państwo  

i Unię Europejską inwestycji związanych  

z OZE, termomodernizacją, rozwojem 

infrastruktury, 

 wymagania UE dotyczące efektywności 

energetycznej, redukcji emisji oraz wzrostu 

wykorzystania OZE, 

 rozwój technologii energooszczędnych oraz 

ich coraz większa dostępność, 

 perspektywa rozbudowy sieci gazowej  

i zorganizowanych systemów 

ciepłowniczych, 

 wzrost roli środków transportu przyjaznych 

środowisku: rower (krótkie dystanse) i 

transport zbiorowy (długie). 

 zwiększenie częstotliwości występowania 

ekstremalnych zjawisk pogodowych 

(nawalne deszcze, długotrwale susze, silne 

wiatry), 

 brak kompromisu w skali globalnej,  

co do porozumienia w celu redukcji emisji 

CO2 i polityki klimatycznej UE, 

 utrzymujący się trend wzrostu zużycia 

energii, przy wysokim koszcie inwestycji  

w OZE, 

 niewystarczające regulacje prawne  

w zakresie kontrolowania osób fizycznych 

użytkujących urządzenia do spalania paliw 

stałych, przez służby powiatowe i gminne, 

 brak środków finansowych na działania 

naprawcze określone w programie ochrony 

powietrza oraz związane z tym zaległości  

w ich realizacji, 

 ponadlokalność zagrożeń związanych  

z zanieczyszczeniem powietrza i „niską 

emisją". 
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POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
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Mocne strony powiatu Słabe strony powiatu 

 bieżąca modernizacja i remonty 

infrastruktury elektroenergetycznej, 

 wg pomiarów WIOŚ - brak przekroczeń 

dopuszczalnych norm promieniowania 

elektromagnetycznego. 

 uwzględnianie w planowaniu przestrzennym 

oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

 przebieg linii przesyłowych wysokiego 

napięcia, 

 obecność na terenie powiatu nadajników 

telefonii komórkowej (stacji bazowych). 

C
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Szanse Zagrożenia 

 obowiązkowy monitoring PEM w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. 

 modernizacja sieci energetycznych przez 

operatora w związku z normami prawnymi. 

 rozpowszechnienie oraz rozwój telefonii 

komórkowej i innych technologii emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne np. wifi,  

 rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii 

energetycznych. 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

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 Wolsztyna oraz miejscowości takie jak: Wroniawy, Kębłowo, Obra, Tłoki, 

Karpicko, Adamowo czy Świętno. Jakość wody odpowiadała wymaganiom. 

 W grupie wodociągów wiejskich o produkcji wody od 1.001 m3/d do 10.000 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, Karna, Wojciechowo, 

Chobienice, Mariankowo.  

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

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

i Poświętno.  

 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Obszar powiatu wolsztyńskiego należy do dwóch systemów wodnych: rzeki Obry 

(część północna i wschodnia) oraz rzeki Obrzycy (część południowa i południowo - 

zachodnia). System Obry obejmuje cieki: Północny Kanał Obry z dopływami: rzeka Dojca, 

Środkowy Kanał Obry, rzeka Szarka, Rów Grabarski, Kanał Dźwina oraz jeziora: 

Wolsztyńskie, Berzyńskie, Obrzańskie, Kopanickie, Wielkowiejskie, Chobienickie, 

Grójeckie, Wąchabskie. 

System Obrzycy obejmuje cieki: Południowy Kanał Obry z dopływami: Struga 

Kaszczorska, Kanał Kaszczorski, „Dopływ z Dominic” (Kanał Przemęcki, Kanał 

Błotnicki), jeziora: Boszkowskie, Małe (Buckie), Mochyńskie, Przemęckie Małe, 

Przemęckie Północne (z plosami: Olejnickie, Radomierskie, Przemęckie, Błotnickie), 

Przemęckie Środkowe (z plosami: Osłonińskie i Górskie), Przemęckie Zachodnie  

(z plosami: Wieleńskie i Trzytoniowe), Wielkie, Trzebidzkie. 

Największa rzeka to Obra, w dużej części skanalizowana. Na terenie powiatu płynie 

trzema kanałami: Północnym, Środkowym i Południowym. Północny i Środkowy 
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odprowadzają wody z Wielkiego Łęgu do Obry płynącej swobodnie Bruzdą Zbąszyńską  

w kierunku północnym do Warty z ujściem w rejonie Skwierzyny, natomiast Południowy 

umożliwia odpływ wód do Jeziora Rudno i dalej Obrzycą do Odry z ujściem w rejonie 

Cigacic. Rzeka Obrzyca jest prawostronnym dopływem Odry. Kolejnym ciekiem 

odwadniającym obszar powiatu jest Dojca. Ma ona źródła na południu od wsi Bukowiec, 

przyjmuje wiele małych dopływów i rowów melioracyjnych, a w dolnym biegu (koło 

Wolsztyna) przepływa kilka jezior, uchodzi do Obrzańskiego Kanału Północnego, między 

Obrą i Kębłowem. Drugi, mniejszy ciek to Szarka, która wpływa koło Kozich Lasek, 

przepływa miedzy innymi przez Nowy Tomyśl oraz Boruję i po 33 km kończy bieg  

w Jeziorze Grójeckim koło Chobienic. Obrzański Kanał Południowy łączy się z linią nurtu 

rzeki Obrzyce przez Jezioro Rudno w km 31,0. 

Dopływ z Dominic jest to system kanałów łączących położone blisko siebie jeziora  

w okolicach Włoszakowic i Przemętu. Jest to lewostronny dopływ Południowego Kanału 

Obry uchodzący w km 26,5. Młynówka Kaszczorska to dopływ lewostronny 

Południowego Kanału Obry, uchodzący w km 13,2. Młynówka Kaszczorska zwana jest 

Strugą Kaszczorską na wypływie z Jez. Przemęckiego Zachodniego do ujścia Kanału 

Mochyńskiego, a odcinek ujściowy do Południowego Kanału Obry nazwana jest Kanałem 

Kaszczorskim. 

W granicach powiatu znajduje się ponad 30 jezior. Wszystkie powiązane ze sobą 

licznymi ciekami. Można je podzielić na cztery grupy: jeziora wolsztyńskie, jeziora Bruzdy 

Zbąszyńskiej, jeziora przemęckie i jeziora okolic Rudna. Największym jest Jezioro 

Berzyńskie - 330,8 ha, a najmniejszym Święte - 1 ha. Większość to płytkie zbiorniki  

o bagnistych, zarastających brzegach. W podziale na poszczególne gminy wyróżnić należy 

następujące zbiorniki: gmina Przemęt: Boszkowskie, Małe (Buckie), Mochyńskie, 

Przemęckie Małe Przemęckie Północne (z plosami: Olejnickie, Radomierskie, Przemęckie, 

Błotnickie), Przemęckie Środkowe (z plosami: Osłonińskie i Górskie), Przemęckie 

Zachodnie (z plosami: Wieleńskie Trzytoniowe), Wielkie, Trzebidzkie, gmina Siedlec: 

Chobienickie, Wielkowiejskie, Grójeckie, Kopanickie, Wąchabskie,gmina Wolsztyn: 

Berzyńskie, Wolsztyńskie, Rudno (Orchowe), Obrzańskie(Oberskie), Wilcze, Krutla 

(Święte), Wuszno. 

 

WODY PODZIEMNE 

Na terenie powiatu występują wody podziemne czwartorzędowe, które charakteryzują 

się wysoką mineralizacją i znaczną twardością. 

1) Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin  

ma powierzchnię 1.611 km. Wodoprzewodność oceniono na 200-500 m2/d,  

a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 350 000 m3/d. Obszar zbiornika stanowią  

w zdecydowanej większości łąki, pola uprawne oraz lasy. Aż 25% powierzchni zbiornika 

stanowią lasy będące naturalną formą ochrony poziomu wodonośnego.  

2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 304 to zbiornik międzymorenowy Przemęt 

(dawny Zbąszyń) o powierzchni 120 km. Wodoprzewodność oceniono na 240-720 m2/d, 

a szacunkowe zasoby dyspozycyjne 13.116 m3/d.  
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Rozdział III 

 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 sanitarną, 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.  

 

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 nieprzekraczające 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 

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, 

 subwencję 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.  
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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 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 2021 

Budżet Powiatu Wolsztyńskiego na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu 

Wolsztyńskiego w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXI/202/2020 na kwotę: 

 71.762.373,26 zł po stronie dochodów, 

 71.994.542,22 zł po stronie wydatków, 

  232.168,96 zł zaplanowany deficyt budżetu (pokryty przychodami z tytułu emisji 

obligacji). 

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości 

dotacji, subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan  

na 31.12.2021 r. wynosił: 

  78.942.537,09 zł po stronie dochodów, 

  87.665.792,03 zł po stronie wydatków, 

  8.723.254,94 zł – deficyt budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami  

z tytułu emisji obligacji, wolnych środków oraz przychodami jednostki samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
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w odrębnych ustawach  i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  

z udziałem tych środków oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

na rynku krajowym. 

 

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU 

1. Dochody wykonane   76.059.057,29 zł (96,35%) 

  dochody bieżące    75.109.214,34 zł 

  dochody majątkowe    949.842,95 zł 

2. Wydatki zrealizowane    76.314.425,33 zł (87,05%) 

  wydatki bieżące    69.174.796,30 zł 

  wydatki majątkowe    7.139.629,03 zł 

3. Przychody      14.455.166,34 zł 

 emisja obligacji    2.000.000,00 zł 

 pożyczka z WFOŚiGW   131.759,75 zł 

 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.040.415,61 zł 

 wolne środki pieniężne    8.282.990,98 zł 

4. Rozchody       2.967.831,04 zł 

 spłata kredytów i pożyczek   1.067.831,04 zł 

 wykup innych papierów wartościowych  1.000.000,00 zł 

 udzielone pożyczki     900.000,00 zł 

Zadłużenie powiatu  na 31.12.2021 r. wynosiło 16.335.281,42 zł (21,48% wykonanych 

dochodów). 

 

Rozdział V  

MIENIE POWIATU 
 Wartość mienia Powiatu Wolsztyńskiego (netto) według stanu na 31 grudnia 2021 r. 

wynosiła 140.537 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset trzydzieści siedem 

tysięcy 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. obręb II miasta Wolsztyna   Trwały zarząd 
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Zespół Szkół 

Specjalnych  

w Wolsztynie 

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 

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  

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 
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Sanepid 

obręb II miasta Wolsztyna 
0,1846 38 Umowa użyczenia 

490/1 

Obr. 3 miasta 

Wolsztyna (była 

siedziba PZD) 

 

859/3 0,073 10 

Własność 

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 

Świętno - budynek  

po ośrodku 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 

Wroniawy 

517/6 
12,0896 214 Trwały zarząd 

517/7 

8. 
Drogi powiatowe 

gminy Siedlec 
 117,9791 1 409 Własność 

9. 
Drogi powiatowe 

gminy Przemęt 
 71,0668 20 796 Własność 

10. 
Drogi powiatowe 

gminy Wolsztyn 
 60,9188 10 497 Własność 

11. 
Powiatowy Urząd 

Pracy 

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  348,9459 34 715  
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Na dzień 01.01.2021 r. obszar nieruchomości gruntowych wynosił 326,0575 ha. 

Wartość mienia w tym zakresie wynosiła 26.080 tys. zł. W okresie od 01.01.2021 r.  

do 31.12.2021 r. obszar nieruchomości gruntowych zwiększył się o 22,8884 ha. Wartość 

zwiększenia wyniósł 8.635 tys. zł, co jest uwzględnione w ogólnej wartości mienia powiatu. 

GRUNTY PRZEJĘTE W OKRESIE 01.01.2021 - 31.12.2021 

Gmina Wolsztyn 

Lp. Obręb 
Nr 

działki 

Powierzchnia 

w ha 

Wartość  

w tys. zł 
Podstawa nabycia 

1. 
Nowa 

Dąbrowa 
88/1 0,0735 28 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.111.2021.2  

z 29 lipca 2021 r. 

3. 
Nowa 

Dąbrowa 
89 0,2300 92 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.111.2021.2  

z 29 lipca 2021 r. 

4. 
Nowa 

Dąbrowa  
169/2 0,5362 211 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.111.2021.2  

z 29 lipca 2021 r. 

5. Tłoki 451 0,060 24 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.168.2020.12  

z 26 listopada 2020 r. 

6. Rudno 84/2 0,6262 236 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.241.2020.11  

z 23 lutego 2021 r. 

7. Rudno 107/1 0,300 117 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.241.2020.11  

z 23 lutego 2021 r. 

8. Rudno 168 0,2700 106 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.241.2020.11  

z 23 lutego 2021 r. 

9. Tłoki 159/1 0,9327 366 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.144.2020.8  

z 16 lutego 2021 r. 
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10. Chorzemin  659 0,440 166 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.166.2019.11  

z 3 lutego 2021 r. 

11. Chorzemin 660 0,2640 99 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.166.2019.11  

z 3 lutego 2021 r. 

12. Świętno 357 1,020 394 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.143.2019.11  

z 22 stycznia 2021 r. 

13. Świętno 441 1,490 574 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.143.2019.11  

z 22 stycznia 2021 r. 

14. Kębłowo 2253 0,4200 162 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.143.2019.11  

z 10 lutego 2021 r. 

15. Kębłowo 2427 0,3500 139 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.143.2019.11  

z 10 lutego 2021 r. 

16. Obra 1487 1,7800 683 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.213.2019.12  

z 5 października 2020 r. 

17. Kębłowo 667 0,3300 127 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.63.2019.8  

z 9 października 2020 r. 

18. Kębłowo 833 0,5200 202 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.63.2019.8  

z 9 października 2020 r. 

19. Kębłowo 951/2 0,1484 56 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.63.2019.8  

z 9 października 2020 r. 

Suma: 9,7910 3.782  
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Gmina Przemęt 

1. Przemęt 2777 0,08800 32 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.43.2020.12  

z 20 lipca 2020 r. 

2. Przemęt 2835 1,390 548 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.43.2020.12  

z 20 lipca 2020 r. 

3. Przemęt 626/1 0,5778 228 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.44.2020.12  

z 22 lipca 2020 r. 

4. Górsko  71/1 0,0120 5 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.246.2020.8  

z 19 lipca 2021 r. 

5. Mochy 1553 1,9500 763 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.50.2020.12  

z 22 lipca 2021 r. 

6. Przemęt  601/2 0,0535 21 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.46.2020.12  

z 22 lipca 2021 r. 

7. Przemęt  601/1 0,2500 99 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.45.2020.12  

z 22 lipca 2021 r. 

8. Radomierz 100 0,0800 34 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.181.2019.12  

z 9 kwietnia 2021 r. 

9. Radomierz 440 0,100 39 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.181.2019.12  

z 9 kwietnia 2021 r. 

10. Radomierz 317/1 0,1865 75 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.181.2019.12  

z 9 kwietnia 2021 r. 
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11. Radomierz 478 1,1400 447 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.181.2019.12  

z 9 kwietnia 2021 r. 

12. Osłonin 349 1,9900 771 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.181.2019.12  

z 8 czerwca 2021 r. 

13. Radomierz 98/1 0,052 2 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7533.164.2020.3  

z 16 marca 2021 r. 

14. Bucz 350/1 0,0013 1 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.106.2020.12  

z 10 lutego 2021 r. 

15. Siekówko 67/7 0,0060 2 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.263.2020.12  

z 27 stycznia 2021 r. 

16. Błotnica 176 1,0500 401 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.92.2019.12  

z 25 listopada 2020 r. 

17. Biskupice 42 0,680 267 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.137.2019.5  

z 23 lutego 2021 r. 

18. Górsko 70 0,400 160 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.245.2020.8  

z 16 lutego 2021 r. 

19. Radomierz 80/1 0,065 25 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.224.2019.11  

z 10 lutego 2021 r. 

20. Sokołowice 169 0,85 328 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.93.2019.12  

z 26 listopada 2020 r. 

21. Sokołowice 181 1,6600 404 
Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  
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SN-VI.7532.2.93.2019.12  

z 2 grudnia 2020 r. 

22. Przemęt 2750/2 0,020 7 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.56.2019.8  

z 20 stycznia 2021 r. 

23. Błotnica 189/1 0,022 9 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.148.2020.4  

z 30 października 2020 r. 

24. Biskupice 242 0,4600 181 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.108.2020.8  

z 2 grudnia 2020 r. 

25. Perkowo 146/6 0,0044 1 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.56.2019.8  

z 17 sierpnia 2020 r. 

26. Perkowo  144/8 0,0089 3 

Decyzja Wojewody 

Wielkopolskiego  

SN-VI.7532.2.56.2019.8  

z 17 sierpnia 2020 r. 

Suma: 13,0974 4.853  

 

Rozdział VI 

 RADA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

PREZYDIUM  

ANDRZEJ ROGOZINSKI 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 

WIESŁAW JANOWICZ 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 

JANUSZ MROZKOWIAK 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
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CZŁONKOWIE 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

HIERONIM BIRK WOJCIECH 

GOCŁOWSKI 

DOROTA GORZELNIAK JAN HAREMZA 

ANTONI JANIK 

ANNA PISKORSKA 

MARIUSZ URBAN 

ADAM KASPRZYK RYSZARD KURP MICHAŁ NOWAK 

STANISŁAW SKORUPKA JACEK SKROBISZ TERESA SOBKOWIAK 

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. 
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UCHWAŁY RADY W 2021 R. 

Rada Powiatu Wolsztyńskiego w 2021 r. podjęła 86 uchwał.  

1) Finanse  

 budżet powiatu i jego zmiany, 

 wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, 

 zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i jej zmiany, 

 udzielenie pomocy finansowej gminom,  

 emisja obligacji, 

 zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie wotum zaufania  

oraz absolutorium zarządowi powiatu, 

 ustalenie wykazu wydatków w budżecie powiatu, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego. 

2) Gospodarka nieruchomościami 

 wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, 

 sprostowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości, 

 wyrażenie zgody na najem części nieruchomości oraz na odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

3) Oświata 

 powierzenie Powiatowi Wschowskiemu zadania – kształcenia uczniów szkół 

z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w zakresie dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników, 

 zmiana trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych, 

 zamiar likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach, 

 zmiana uchwały w sprawie zamiaru likwidacji DWD we Wroniawach, 

 odrzucenie w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego 

zaopiniowania uchwały w sprawie zamiaru likwidacji DWD we Wroniawach. 

4) Zdrowie i pomoc rodzinie  

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

środków, 

 przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 podniesienie wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, 

 przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR oraz z efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

 zmiany statutu SPZOZ, 

 wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w zakresie objęcia mieszkańców 

powiatu usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Wygodna Stacja” w Wielichowie,  
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 ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, 

 ustalenie rozkładu godzin pracy aptek, 

 utworzenie mieszkania chronionego treningowego,  

 ustalenie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym treningowym. 

5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny  

 sprawozdanie starosty z działalności komisji bezpieczeństwa, 

 powierzenie zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania 

Zachodniej Części Woj. Wielkopolskiego w celu opracowania strategii 

i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków 

w perspektywie finansowej 2021-2027 Gminie Opalenica, 

 ustalenie opłat za usunięcie pojazdów z drogi, 

 ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających, 

 uchwalenie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli Powiatu Wolsztyńskiego na lata 

2021 2024”, 

 przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu, 

 przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu, 

 delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

6) Organizacyjne  

 plany pracy komisji rady, 

 zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 

 powołanie doraźnej komisji w celu opracowania zmian do statutu powiatu, 

 zasady przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,  

 ustalenie wynagrodzenia za pracę Starosty Wolsztyńskiego, 

 zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu. 

7) Inne  

 uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 zatwierdzenie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

 współdziałanie Powiatu Wolsztyńskiego z Powiatem Karkonoskim, 

 dostosowanie statutu Młodzieżowej Rady do bieżących przepisów prawnych, 

 poparcie stanowiska SGiPW wraz z partnerami dotyczącego ustanowienia 

27 grudnia świętem państwowym, 

 skarga na pracowników starostwa, 

 uchwalenie Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 
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SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

W  okresie sprawozdawczym komisja odbyła dwa protokołowane posiedzenie. 

Komisja zajmowała się analizą i opiniowaniem skargi na Starostę Wolsztyńskiego 

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów w przedmiocie pracy 

z dokumentami elektronicznymi podpisanymi elektronicznie. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, obradując na podstawie planu pracy 

zatwierdzonego uchwałą, podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 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 2020, 

 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 2020 r., 

 analiza budżetu wybranej placówki oświatowej i budżetu wybranego wydziału 

starostwa, 

 analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. i stan zaawansowania 

realizacji zadań inwestycyjnych, 

 kontrola realizacji zadań inwestycyjnych w SPZOZ w Wolsztynie za 2021 r., 

 kontrola pracy zarządu powiatu za I półrocze 2021 r. oraz kontrola realizacji 

wniosków komisji rady powiatu, zgłoszonych w 2021 r.  

KOMISJA BUDŻETOWA, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Odbyła 17 protokołowanych posiedzeń, obradując na podstawie planu pracy 

zatwierdzonego uchwałą podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. Oprócz stałego składu,  

w posiedzeniach uczestniczyli m.in. wicestarosta, skarbnik powiatu, dyrektor SPZOZ, 

główna księgowa szpitala, kierownik Wydziału Inwestycji i Dróg. Komisja zajmowała się 

takimi sprawami, jak:  

 analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją 

o stanie mienia powiatu oraz planu finansowego SPZOZ w Wolsztynie za rok 2020, 

 wydanie opinii w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ w Wolsztynie na realizację 

przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, 

 analiza i opiniowanie „Sprawozdania finansowego za 2020 rok”, 

 analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz wykonania dochodów 

powiatu z tytułu udziału w PIT I CIT oraz dochodów własnych starostwa 

i jednostek organizacyjnych, 

 wydanie opinii w sprawie remontu drogi gminnej nr 565533P w miejscowości 

Ruchocki Młyn, 

 analiza i opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2022. 
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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 2021 r. komisja odbyła 11 protokołowanych posiedzeń. Oprócz stałego składu 

w posiedzeniach brali udział: skarbnik powiatu, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Wolsztyński, dyrektor MSS „Świtezianka”, przewodniczący Rady 

Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, pracownicy Wydziału Edukacji  

oraz pracownik Biura Komunikacji Społecznej. Komisja odbyła jedno posiedzenie 

wyjazdowe w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie, gdzie zapoznała się  

z działalnością placówki, jej funkcjonowaniem i organizacją pracy. 

Komisja w 2021 r. realizowała przyjęty plan pracy i zajmowała się takimi 

zagadnieniami, jak: 

 analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, 

 organizacja roku szkolnego 2021/2022, 

 funkcjonowanie Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”, 

 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za 2020 r., 

 funkcjonowanie i finansowanie Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn, 

 analiza i opiniowanie projektu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2022. 

Tematem wiodącym na posiedzeniach komisji, była sprawa dalszego 

funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach w związku z nowelizacją 

przepisów prawa w zakresie funkcjonowania publicznych domów wczasów dziecięcych. 

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU 

W 2021 r. komisja odbyła 12 protokołowanych posiedzeń. W posiedzeniach, 

za wyjątkiem stałego składu, uczestniczyli m.in. starosta, skarbnik powiatu, dyrekcja 

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

oraz przedstawiciel Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Wolsztyńskiego. 

Najczęściej poruszanym tematem na posiedzeniach komisji było funkcjonowanie 

SPZOZ w Wolsztynie oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiotem 

szczególnego zainteresowania komisji były sprawy finansowe szpitala, w szczególności 

dane dotyczące finansowania SOR-u przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dane 

dotyczące poziomu zadłużenia lecznicy. Komisja na bieżąco zapoznawała się i analizowała 

plany Ministerstwa Zdrowia dotyczące reformy podmiotów leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Wielokrotnie podejmowanym 

tematem była także działalność szpitala w kontekście pandemii COVID-19. 

Komisja sukcesywnie otrzymywała do zapoznania się i analizy sprawozdania 

o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szpitala za poszczególne miesiące 2021 r. 

Komisja realizowała przyjęty plan pracy, m.in. opiniowała projekt budżetu Powiatu 

Wolsztyńskiego na rok 2022 oraz analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu 

za rok 2020. 
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Rozdział VII 

ADMINISTRACJA POWIATOWA 

ZARZĄD POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu 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 2021 r. zarząd 

powiatu odbył 49 protokołowanych posiedzeń, podjął 99 uchwał. 

  JACEK SKROBISZ 

STAROSTA WOLSZTYŃSKI  

MARIUSZ SILSKI 

WICESTAROSTA 

WOLSZTYŃSKI 

HIERONIM BIRK  DOROTA GORZELNIAK  ANNA PISKORSKA  
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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 tych 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 2021 r. w starostwie pracowały 104 osoby (etaty – 102,38), w tym  

64 kobiety i 40 mężczyzn. Wcześniej, w 2020 r. zatrudnione były 104 osoby (etaty 100,68), 

w tym 61 kobiet i 43 mężczyzn. 

Zarząd 

powiatu 

Stanowiska 

kierownicze 

Główni 

specjaliści 

Starsi 

inspektorzy 
Inspektorzy Podinspektorzy 

Stanowiska 

pomocnicze 

i obsługi 

2/2 12/12 8/8 5/5 47/47 12/12 18/15,42 
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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,  

 Geodeta Powiatowy 

 Wydział Finansowy,  

 Wydział Komunikacji,  

 Wydział Organizacyjny,  

 Wydział Ochrony Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego (z inspektorem ochrony 

danych osobowych), 

 Wydział Edukacji,  

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,  

 Wydział Inwestycji i Dróg,  

 Biuro Komunikacji Społecznej,  

 Biuro Rady,  

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

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

największy bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu.  

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

W 2021 r. wydano jedną koncesję na wydobywanie kopalin, a jedną przeniesiono  

na innego przedsiębiorcę. Wydano jedną decyzję ustalającą kierunek rekultywacji oraz jedną 

stwierdzającą rekultywację za zakończoną. W zakresie leśnictwa wydano 37 decyzji  

oraz 987 zaświadczeń. Wydano 110 decyzji z zakresu ochrony przyrody (na wycinkę drzew  

i krzewów). W zakresie gospodarki odpadami wydano dwie decyzje. W zakresie emisji 

gazów i pyłów – siedem decyzji. Przyjęto 16 instalacji niewymagających pozwolenia  

na emisję. W zakresie geologii wydano 22 decyzje, rozpatrzono 10 spraw dotyczących  

projektów robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. W zakresie rybactwa 

śródlądowego wydano dwa zezwolenia na przegrodzenie sieciowymi narzędziami 

połowowymi oraz 196 kart wędkarskich. Zarejestrowano 31 jednostek pływających. 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

Wydział wydał w 2021 r. 9.452 dowody rejestracyjne oraz 1.734 prawa jazdy. 

Rejestracja pojazdów – 9.228 sztuk. Na dzień 31.12.2021 r. w powiecie było 67.188 

zarejestrowanych pojazdów. 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  

Do wydziału wpłynęło 971 wniosków o pozwolenie na budowę i 31 wniosków 

o  pozwolenie na rozbiórkę. Wydano 1.011 decyzji o pozwoleniu na budowę i 26 decyzji 
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o  pozwoleniu na rozbiórkę. Rozpatrzono także 582 zgłoszenia o zamiarze wykonania 

robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zarejestrowano 

1.039 dzienników budowy. 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  

I KARTOGRAFICZNEJ 

Do ośrodka zgłoszono 2.835 prac geodezyjnych, 2.790 wniosków o udostępnienie 

materiałów z powiatowego zasobu, 3.361 wniosków o wydanie wypisów, 186 zapytań 

komorniczych oraz 364 wnioski o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  

Do mapy numerycznej wpłynęło 2.720 zawiadomień o zakończonych pracach 

geodezyjnych. Do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 7.423 zmiany, wydano  

58 decyzji administracyjnych. Ośrodek przyjął 2.642 operaty techniczne. 

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 2021 r. rzecznik udzielił 487 porad konsumenckich w zakresie umów sprzedaży i usług. 

Podjął 33 interwencje u przedsiębiorców, z czego 27 spraw zostało załatwionych 

pozytywnie, cztery negatywnie, dwie pozostają w toku. 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Zespół wydał 1.137 orzeczeń dla osób powyżej 16. roku życia (1.088 z określeniem 

stopnia niepełnosprawności, 21 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 28 o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności). Dla osób poniżej 16. roku życia wydano  

133 orzeczenia (120 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 12 o niezaliczeniu, jedno 

o  odmowie ustalenia niepełnosprawności). Wydano 185 legitymacji osoby 

niepełnosprawnej i 268 kart parkingowych. 

SKARGI KLIENTÓW URZĘDU 

W 2021 r. wpłynęły dwie skargi. Pierwsza autorstwa Moniki Nowaczyk z Błotnicy  

na dyrektora PCPR w sprawie niezgodności w wydawanych dokumentach w pozwie  

o alimenty. Druga autorstwa Wytwórni Ekstraktów Słodowych sp. z o.o. w Wolsztynie  

na Starostę Wolsztyńskiego w sprawie organizacji i przeprowadzenia warsztatów  

w przedmiocie pracy z dokumentami podpisanymi elektronicznie. Obie skargi uznano  

za bezzasadne.  

 

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 2021 r. wynosiła 2% i w stosunku 
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do grudnia 2020 r. spadła o 0,4 pp. Stopa była niższa o 3,4 pp. niż wartość obliczona dla 

kraju oraz o 1,1 pp. niższa niż w województwie wielkopolskim. 

Zarejestrowanych było 571 osób, o 17,7% mniej niż w 2020 r. Wśród ogólnej liczby 

zarejestrowanych – 63,9% stanowiły kobiety (w 2020 r. ten odsetek stanowił 57,1%), 

15,9% stanowiły osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby młode 

do 25. roku życia stanowiły 11,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych i w stosunku  

do analogicznego okresu roku 2020 ich liczba spadła o 50%. Spadek zaobserwowano 

wśród: osób po 50. roku życia o 4,2%, osób niepełnosprawnych o 4%, osób  

bez kwalifikacji zawodowych o 15,1%, osób bez doświadczenia zawodowego o 22,2%,  

a liczba zarejestrowanych kobiet o prawie 8%. Niestety, w ciągu roku wzrósł odsetek osób 

długotrwale bezrobotnych o prawie 6%, oraz kobiet, które po urodzeniu dziecka  

nie podjęły zatrudnienia o 4% . 

W 2021 r. wpłynęło 1.108 ofert pracy, o prawie 30% więcej niż w 2020 r. Od wielu 

już lat sprzedawca jest zawodem najliczniej reprezentowanym wśród bezrobotnych  

i stanowił na koniec 2021 r. 14,5% ogółu zarejestrowanych (wzrost w stosunku do 2020 r. 

o 0,7 pp). Szczególnie poszukiwani 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 400 osób. Zdecydowaną większość 

klientów stanowiły osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Porad w gminach Siedlec 

i  Przemęt udzielała Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza 

- Tatara 7 wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: 

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 

wolsztyńskiego w 2021 roku”. Wysokość przyznanych środków publicznych wyniosła 

60.060,00 zł.  

W starostwie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwali adwokaci: Karina 

Burzała, Włodzimierz Trudnowski, Ewa Trudnowska, radcy prawni: Sebastian 

Taciak/Katarzyna Taciak, Maciej Sobków, Julita Kostka-Twór.  

Rozdział VIII 

INWESTYCJE I PRACE REMONTOWE 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Bohaterów Bielnika, Poniatowskiego  

i Niałeckiej w Wolsztynie” - dokumentacja 

projektowa 

80.600,26 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3812P Nowy Widzim - Stary Widzim - 

etap III” - dokumentacja projektowa 

59.716,50 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3811P w m. Adamowo - etap II” - 

dokumentacja projektowa 

109.224,00 zł 
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Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remont drogi powiatowej Tłoki - Nowa 

Dąbrowa o długości odcinka 1.800 m  

i szerokości 4 m”  

143.000,00 zł 

Inwestycja  

w trakcie realizacji ze 

środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3807P na odcinku Adamowo - 

Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej” – dokumentacja projektowa 

221.324,20 zł 

Inwestycja zrealizowana 

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Budowa chodnika na części działek  

nr ewid. 602/1, 603/4 obręb 0003 Miasto 

Wolsztyn” - dokumentacja projektowa 

3.075,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remonty cząstkowe dróg powiatowych  

na terenie powiatu wolsztyńskiego” - gmina 

Wolsztyn (około 520 m2) 

91.327,60 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie 

- etap I” (nadzór inwestorski 
397.293,17 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Montaż instalacji fotowoltaicznej  

na budynku Starostwa Powiatowego  

w Wolsztynie” 

131.759,75 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remont pokrycia dachowego na płaskiej 

części dachu budynku Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie” 

45.400,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Dostosowanie budynku Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie do wymogów 

ppoż.” 

138.114,36 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Montaż dźwigu osobowego w ramach 

zadania - dostosowanie budynku Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie do obsługi osób  

z niepełnosprawnościami” (nadzór 

inwestorski) 

334.437,00 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3801P Jażyniec - Obra, w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej - poprawa 

bezpieczeństwa na drodze” 

68.880,00 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych  

na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo 

dużym natężeniu ruchu, zlokalizowanym  

na drodze powiatowej nr 3829P - ul. 

Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów użyteczności 

publicznej” (nadzór inwestorski) 

285.903,05 zł 

Inwestycja  w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych  

na przejściach dla pieszych droga 

powiatowa nr 3807P Wolsztyn – 

Komorowo” (nadzór inwestorski) 

151.298,61 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remont chodnika przy budynku sali 

wiejskiej w m. Sączkowo” (ok. 26 m2) 
2.337,00 zł 
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Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa chodnika na ul. 

Kasztelańskiej w m. Przemęt w ciągu drogi 

powiatowej nr 3820P” (ok. 606 m2) 

146.155,50 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P 

Barchlin - granica powiatu - dokumentacja 

projektowa” 

208.977,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P” - 

remont chodnika w m. Przemęt, budowa 

utwardzenia przed OSP w m. Bucz (ok. 440 

m2) 

70.217,50 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P  

na odcinku Osłonin – Radomierz” - 

dokumentacja projektowa 

51.660,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Wykonanie przebudowy kanalizacji 

deszczowej i chodnika na drodze 

powiatowej nr 3820P w miejscowości 

Mochy” (około 43 mb. i 84 m2) 

32.810,55 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remont skarpy wzdłuż chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowości 

Przemęt” (około 20 mb.) 

3.000,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remonty cząstkowe dróg powiatowych  

na terenie powiatu wolsztyńskiego” - gmina 

Przemęt: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573P 

do Siekówka (ok. 600 m2) 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3574P 

w Barchlinie (ok. 780 m2) 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P, 

na odcinku od rynku do stawu w Przemęcie, 

Przemęt – Perkowo (ok. 840 m2) 

4. Remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznej (ok. 200 m2) 

1.015 509,66 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P 

Chobienice – Zbąszyń” - dokumentacja 

projektowa 

85.677,58 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych, 

Powiatu Wolsztyńskiego, 

Gminy Siedlec, Gminy 

Wolsztyn    

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P 

Stara Tuchorza - Kiełpiny – Powodowo” 

(ok. 5.282 m) 

2.102.023,60 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P 

Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego” 

(ok. 900 m), nadzór inwestorski 

618.941,32 zł 

Inwestycja w trakcie 

realizacji ze środków 

Powiatu Wolsztyńskiego 

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - 

Belęcin” - etap I - dokumentacja projektowa 

128.125,00 zł 
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Inwestycja zrealizowana 

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Przebudowa systemu odwodnienia pasa 

drogi powiatowej nr 3799P w m Stara 

Tuchorza” - dokumentacja projektowa 

7.995,00 zł 

Inwestycja zrealizowana  

ze środków Powiatu 

Wolsztyńskiego 

„Remonty cząstkowe dróg powiatowych  

na terenie powiatu wolsztyńskiego” - gmina 

Siedlec (około 500 m2) 

87.815,00 zł 

Razem   6.822.598,30 zł 

 

 

Rozdział IX 

OCHRONA ZDROWIA 

SPZOZ W WOLSZTYNIE - DANE STATYSTYCZNE  

Oddział 
Liczba 

łóżek 

Liczba 

leczonych 

Liczba 

leczonych 

z  przeniesien

iami 

Liczba 

osobodni 

Wskaźnik 

dziennego 

obłożenia 

łóżek 

Wskaźnik 

średniego 

obłożenia 

łóżek w % 

Chorób 

Wewnętrznych 
32 1.275 1.310 7.544 20,67 64,59 

Covid III p. 26 211 229 2.162 19,30 74,24 

Chirurgiczny 

Ogólny 

z  Pododdziałem 

Urazowo-

Ortopedycznym 

40 2.004 2.039 9.636 26,40 66,00 

Położniczo-

Ginekologiczny 
28 2.110 2.115 6.309 17,28 61,73 

Pediatryczny 20 613 613 2.752 7,54 37,70 

AiIT 5 31 83 1.745 4,78 95,62 

AiIT Covid * 4 9 23 155 1,63 40,79 

Neonatologiczny 15 950 950 3.651 10,00 66,68 

Rehabilitacyjny 34 279 279 9.110 24,96 73,41 

Razem oddziały 203 7.482 7.641 43.064 117,98 57,84 

Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 

45 113 113 1.5616 42,78 95,07 

Razem szpital 248 7.595 7.754 58.680 160,77 64,57 

* Liczba łóżek w o. Covid III p. oraz AiIT Covid stanowi średnią ilość łóżek w całym 2021 roku 
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SPZOZ - STRUKTURA ZATRUDNIENIA (UMOWY O PRACĘ) 

Grupa zawodowa Szpital 

Lecznictwo 

otwarte (POZ, 

poradnie) 

Zespoły 

ratownictwa 

medycznego 

Transport 

sanitarny 

Lekarz 13 -- -- -- 

Personel z wyższym medycznym 

wykształceniem  

(fizjoterapeuci, diagności, 

farmaceuci) 

23 -- -- -- 

Inny z wykształceniem wyższym 

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

Pielęgniarki 124 4 5 -- 

Położne 37 2 -- -- 

Ratownicy medyczni 3 -- 13 4 

Personel średni medyczny 

(masażyści, opiekunowie medyczni, 

technicy: analityki medycznej, 

elektrokardiologii, fizjoterapii, 

farmacji) 

33 -- -- -- 

Pozostały personel średni 

(sekretarki med., rejestratorki med., 

statystycy, dietetycy, inni) 

25 5 -- 1 

Personel niższy  

(salowe, sanitariusze) 
44 -- -- 1 

Personel gospodarczy  

(rzemieślnicy, kucharki i kierowcy) 
11 -- -- 3 

Administracja 26 -- -- -- 

Razem 341 11 18 9 

Ogółem 379 osób (371,88 etatów) 

 

SPZOZ - STRUKTURA ZATRUDNIENIA (UMOWY CYWILNOPRAWNE) 

Grupa zawodowa kontrakty umowa zlecenie 

Lekarz 101 9 

Personel z wyższym medycznym wykształceniem  

(fizjoterapeuci, diagności, farmaceuci) 
3 9 

Inny z wykształceniem wyższym 

(kapelan, psycholog ) 
-- -- 

Pielęgniarki 12 34 

Położne 2 5 

Ratownicy medyczni 25 10 

Personel średni medyczny (masażyści, 

opiekunowie medyczni, technicy: analityki 

medycznej, elektrokardiologii, fizjoterapii, 

farmacji) 

3 7 

Pozostały personel średni (sekretarki med., 

rejestratorki med., statystycy, dietetycy, inni) 
-- 5 

Personel niższy  

(salowe, sanitariusze) 
1 12 

Personel gospodarczy  

(rzemieślnicy, kucharki i kierowcy) 
-- 7 

Administracja -- 3 

Razem 147 101 
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SPZOZ W WOLSZTYNIE - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYNIK FINANSOWY 

NFZ (95,56%), dochody własne (4,04%) – usługi medyczne, dochody własne 

(0,02%) – usługi niemedyczne, dochody własne (0,38%) – sprzedaż towarów i materiałów. 

Wydatki inwestycyjne 1.858.702 zł. 

Otrzymane dotacje i darowizny: Powiat Wolsztyński: 869.340 zł, Gmina Wolsztyn: 

10.000 zł, Gmina Siedlec: 10.000 zł, Gmina Przemęt: 4.750 zł, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego: 494.000 zł, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo 

Zdrowia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego w Wolsztynie, 

przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne: 540.512 zł, razem: 1.928.602 zł. 

Wynik finansowy za 2021 rok: - 1.912.170,91 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 W WOLSZTYNIE - ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Zobowiązania długoterminowe 6.855.455,89 zł 

- kredyty i pożyczki 6.855.455,89 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 14.577.785,30 zł 

- kredyty i pożyczki 2.838.227,96 zł 

- z tytułu dostaw i usług 7.009.773,54 zł 

   w tym wymagalne 3.235.538,85 zł 

- z tytułu podatków, ZUS i innych tyt. publicznoprawnych 2.357.049,43 zł 

- z tytułu wynagrodzeń 1.947.646,99 zł 

- inne 425.087,38 zł 

Zobowiązania ogółem 21.433.241,19 zł 

 

Rozdział X 

EDUKACJA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOLSZTYNIE 

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.  
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE 

1. Technikum im. Marcina Rożka,  

 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. 2021/2022) 

 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  

 6. Szkoła Policealna (brak naboru uczniów na rok szk. 2021/2022) 

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

a) murarz – tynkarz,  

b) monter sieci i instalacji sanitarnych,  

c) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

d) sprzedawca. 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH W POWODOWIE 

1. Technikum:  

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,  

i) technik elektryk 

2. Branżowa Szkoła I stopnia (brak naboru uczniów na rok szk. 2021/2022),  

w zawodach: 

a) mechanik – operator maszyn i urządzeń technicznych,  

b) kucharz.  

3. Szkoła Policealna (brak naboru uczniów na rok szk. 2021/2022) 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE 

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

rozwoju i zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi),   

2.  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,   
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DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH WE WRONIAWACH 

  Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach jest placówką opiekuńczo – 

wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów szkół podstawowych z terenów 

ekologicznie zagrożonych, środowisk miejskich i wiejskich, z deficytem zdrowotnym, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

  Do zadań poradni należy w szczególności: udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci  

i młodzieży, zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia  

do zakończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej, udzielanie pomocy dzieciom 

nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzinom zamieszkałym na terenie 

działania poradni. Poradnia swoją siedzibę ma w budynku „B” w Starostwie Powiatowym 

w Wolsztynie. 

 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE  

CDS-LIDER w Buku –  53 słuchaczy, w tym: 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Tuchorzy – 10 uczniów,  

 Szkoła Policealna LIDER w Tuchorzy – 18 uczniów oraz kwalifikacyjne kursy 

zawodowe w danym zawodzie, które dotuje powiat wolsztyński na podstawie 

uzyskanych kwalifikacji przez słuchaczy (zdany egzamin w sesji zimowej i letniej) 

 Studium Medyczne LIDER w Wolsztynie – 19 uczniów, 

 Branżowa Szkoła II Stopnia lider w Tuchorzy – 6 uczniów.  

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 135 uczniów, w tym: 

 Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Wolsztynie – 56 uczniów, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolsztynie – 79 uczniów. 

 

KSZTAŁCENIE W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ 

Nazwa placówki Szkoły wchodzące w skład zespołu 

Dane wg SIO  

stan na 30.09.2021  

rok szkolny 2021/2022  

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

w Wolsztynie 

1. Liceum Ogólnokształcące 785 26 

Zespół Szkół 

Zawodowych  

w Wolsztynie 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia 591 25 

2. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 20 4 

3. Technikum 886 36 

4. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych 
42 2 

Razem 1539 67 
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Zespół Szkół 

Rolniczych 

i Technicznych 

1. Technikum 478 31 

Zespół Szkół 

Specjalnych 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4  

w tym: 
170 21 

- wczesne wspomaganie rozwoju 51 ------------ 

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 18 5 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
26 6 

Razem 196 32 

Dom Wczasów 

Dziecięcych 

Od 1.01.2021 r. do 30.05.2021 r. – DWD zamknięte – nauka zdalna w 

szkołach. Liczba uczniów na turnusach edukacyjnych  w terminie od 

1.09.2021 r. do 31.12. 2021 r. – 815 uczniów /11 turnusów 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię w terminie  

od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - 1085 

 

 

FINANSOWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Nazwa jednostki 

Subwencja 2021  

i dotacje z budżetu 

państwa* 

Dochody 2021 Wydatki 2021 Bilans 

Projekty 

finansowane ze 

środków UE 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 
5.685.953,60 zł 282.059,00 zł 6.993.370,84 zł -965.358,24 zł 3.239,40 zł 

Zespół Szkół 

Zawodowych 
12.307.529,86 zł 57.817,07 zł 11.814.586,91 zł 550.760,02 zł 810.057,49 zł 

Zespół Szkół 

Rolniczych  

i Technicznych 

4.521.087,92 zł 1.216.542,38 zł 7.882.387,11 zł -2.144.756,81 zł 1.167.137,02 zł 

Zespół Szkół 

Specjalnych 
6.781.210,60 zł 20.560,15 zł 7.774.568,39 zł -972.797,64 zł ----------------- 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno– 

Pedagogiczna 

1.748.916,35 zł 9.540,00 zł 1.279.313,75 zł 479.142,60 zł ----------------- 

Dom Wczasów 

Dziecięcych 
880.491,00 zł 274.002,16 zł 1.523.026,77 zł -368.533,61 zł ----------------- 

Razem 
31.925.189,33 zł* 1.860.520,76 zł 

37.207.253,77 zł -3.421.543,68 zł 1.980433,91 zł 

33.785.710,09 zł 
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FINANSOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

Typ jednostki 

Subwencja  

i dotacje 

 z budżetu 

państwa* 

Dochody 

Dotacja 

podmiotowa  

– wykonanie 

Bilans Projekty 

80116 (szkoły 

policealne) 
375.159,00 zł --------- 360.769,42 zł 14.389,58 zł ----------- 

80117 (branżowa 

szkoła I stopnia) 
522.928,43 zł --------- 499.359,73 zł 23.568,70 zł ----------- 

80120 (licea 

ogólnokształcące) 
73.458,53 zł --------- 67.827,00 zł 5.631,53 zł ----------- 

80151 

(kwalifikacyjne 

kursy zawodowe) 

548.868,91 zł --------- 633.802,05 zł -84.933,14 zł ----------- 

Razem 1.520.414,87 zł* ---------- 1.561.758,20 zł -41.343,33 zł ----------- 

 

WYKONANIE FINANSOWE  

Subwencja  

i dotacje 

z budżetu państwa 

Dochody(szkoły 

publiczne) 

Wydatki 

(publiczne 

i niepubliczne) 

Wkład 

powiatu 

Projekty 

(szkoły 

publiczne) 

33.445.604,20 zł* 1.860.520,76 zł 
38.769.011,97 zł 3.462.887,01 zł 1.980.433,91 zł 

35.306.124,96 zł 

 

KOSZTY NAUKI W PRZELICZENIU NA UCZNIA 

Nazwa jednostki 
Koszt rzeczywisty kształcenia jednego ucznia  

na miesiąc w 2021 r. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących - liceum 664,46 zł 

Zespół Szkół Zawodowych 

- technikum 825 zł 

- branżowa szkoła I stopnia 340 zł 

- branżowa szkoła specjalna I stopnia 1.356 zł 

- liceum dla dorosłych  115 zł 

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych - technikum 1.233,66 zł 

Zespół Szkół Specjalnych 
- szkoła podstawowa specjalna  3.216,00 zł 

- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3.674,00 zł 

 

Rozdział XI 

POMOC SPOŁECZNA 
Zadania powiatu z zakresu:  

 pomocy społecznej, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
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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 2021 r. wydano łącznie  

987.003,49 zł. Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych złożyły 242 osoby 

(w tym 58 opiekunów). Wsparcie przyznano dla 179 osób (w tym 32 opiekunów) – wydano 

260.000,00 zł. 25 osób otrzymało dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego - wydano 

35.633,00 zł. 390 osób otrzymało dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych - wydano 495.721,00 zł. 36 osób otrzymało dofinansowanie do likwidacji 

barier architektonicznych – 169.000,00 zł, cztery osoby - do likwidacji barier 

w komunikowaniu się – 8.000 zł, a dwie dofinansowanie do likwidacji barier technicznych 

- 16.650,00 zł.  

W 2020 r. do realizacji w 2021 r. do PCPR wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie 

kosztów sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Przyznano  

i wypłacono kwotę 2.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymał Polski Związek Niewidomych 

w Wolsztynie.  

W 2021 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 2021 r. przeznaczył 416.377,42 zł.   

W ramach MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową, łącznie zawarto 14 umów na kwotę 205.498,96 zł. W ramach MODUŁU II - 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, zawartych zostało 52 umów  

na łączną kwotę 185.465,75 zł. Zwrócono kwotę 61,20 zł stanowiące różnicę między 

dofinansowaniem przyznanym a wypłaconym, a uznanym w rozliczeniu. 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 W 2021 r. funkcjonowały 33 rodziny zastępcze, w tym 17 rodzin spokrewnionych, 

15 niezawodowych oraz jedna zawodowa. W wymienionych rodzinach przebywało  

57 dzieci. W roku 2021 sąd ustanowił  11 nowych rodzin zastępczych, w tym: pięć 

spokrewnionych z dzieckiem oraz sześć niezawodowych. Jedno dziecko zostało 

umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej na czas (2h) przymusowego 

doprowadzenia matki na badanie psychiatryczne. Cztery z powstałych rodzin 

spokrewnionych w ciągu roku sprawozdawczego zostały rozwiązane. W przypadku trzech 

rodzin dzieci wróciły pod opiekę rodziców biologicznych, natomiast dzieci z jednej 

rodziny zastępczej spokrewnionej zostały umieszczone w niezawodowej rodzinie 

zastępczej na terenie powiatu gryfickiego.    

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

dziewięć z rodziny zastępczej do innej formy pieczy zastępczej; jedno z rodziny zastępczej 

do innej rodziny zastępczej, jedno z rodziny zastępczej do matki biologicznej, jedno było 

przekazane dwa razy od matki biologicznej do rodziny zastępczej oraz z rodziny 

spokrewnionej do ojca biologicznego, dziewięć od rodziców biologicznych do rodziny 

zastępczej, jedno do rodziny adopcyjnej, jedno z komendy policji do rodziny zastępczej, 

jedno ze szpitala do rodziny zastępczej.   
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PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Wolsztynie powołano na mocy Zarządzenia 

Starosty Nr 62/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Jego zadaniem jest udzielanie niepieniężnych 

świadczeń z pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej. W ramach działań 

punktu mieszkańcy skorzystali ze wsparcia psychologa (pięć osób) oraz poradnictwa 

socjalnego (cztery osoby).W sytuacjach uzasadnionych istnieje obowiązek zapewnienia 

schronienia do trzech miesięcy. W związku z powyższym funkcjonował hostel. Z tej formy 

pomocy mogli skorzystać mieszkańcy powiatu, którzy zostali dotknięci m.in. przemocą 

domową. Hostel dysponował pokojem dla czteroosobowej rodziny. Do dyspozycji 

mieszkańców była kuchnia i łazienka. Pracownikiem hostelu był specjalista ds. pracy  

z rodziną w PCPR. W 2021 r. z pomocy w formie pobytu w hostelu nie skorzystała żadna 

osoba.  

W 2021 r. podjęto działania w kierunku zmiany siedziby hostelu. Zarząd powiatu 

zaakceptował koncepcję rozszerzenia działalności mieszkania wspomaganego – 

treningowego na mieszkanie chronione treningowe przeznaczone również dla ofiar 

przemocy. 29.12.2021 r. utworzono mieszkanie chronione treningowe przeznaczone  

dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuacje życiową potrzebują wsparcia  

w funkcjonowaniu w codziennym życiu w związku z uprzednim pobytem w pieczy 

zastępczej oraz doznawaniem przemocy w rodzinie.  

 

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. Pobyt w mieszkaniu stanowi etap przejściowy 

pomiędzy pobytem w pieczy a samodzielnym dorosłym życiem osób usamodzielniających 

się,  w czasie którego uczą się lub chodzą do pracy, samodzielnie prowadzą gospodarstwo 

domowe, uczestniczą w treningach umiejętności praktycznych prowadzonych  

przez opiekuna mieszkania oraz mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów 

dzięki czemu mogą się uchronić przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji. W roku 

2021 do mieszkania została przyjęta jedna osoba. Opiekun monitorował pobyt dwóch osób 

i przeprowadził 13 treningów, które miały na celu podniesienie poziomu samodzielności 

mieszkańców.  

 

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 warsztatowych to osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień 
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niepełnosprawności. Realizacja programu odbywały się w grupach pięcioosobowych 

w  siedmiu pracowniach: gospodarstwa domowego (dwie), 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 15 wychowanków: troje   

z powiatu międzyrzeckiego oraz nowotomyskiego, dwoje z nowosolskiego, dwoje  

z grodziskiego,  dwoje z wolsztyńskiego, po jednym z  słubickiego, pilskiego 

i  zielonogórskiego. 

Rok 2021 był wyjątkowy pod względem otrzymanych darowizn finansowych 

i  rzeczowych. Placówkę wsparło wiele firm, instytucji, szkół, przedszkoli i osób 

fizycznych. Dzięki zorganizowaniu akcji „Wielkanocna kartka z Domu Dziecka” udało się 

zebrać kwotę 114.006,00 zł. Wszystkie środki zostały przeznaczone na gruntowny remont 

pokoi dzieci i korytarza. 

 W dniach 31.05.2021 r. – 05.07.2021 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. Odbyły się także dwie kontrole 

Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie obejmujące 

bieżącą kontrolę stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie oraz ocena zakładu żywienia 

zbiorowego. Nie wydano zaleceń. 

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  

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 liczba miejsc w tym domu wynosi 82. 

Obie placówki posiadały na dzień 31.12.2021 r. komplet pensjonariuszek.  
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Rozdział XII 

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie swym działaniem obejmuje gminy 

Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt, W skład struktury organizacyjnej jednostki wchodzą 

następujące komórki: Wydział Prewencji, Wydział Kryminalny, Wydział Ruchu 

Drogowego, Posterunek Policji w Siedlcu oraz Posterunek Policji w Przemęcie. 

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

W 2021 r. policjanci wszczęli 681 postępowań przygotowawczych. W porównaniu 

do roku 2020 jest to wzrost o 45 postępowań (636). W ramach wszczętych postępowań 

odnotowano 654 przestępstwa stwierdzone (w roku 2020 było ich 694). Wskaźnik 

wykrywalności ogólnej kształtował się na poziomie 69,9% i był niższy od roku 

poprzedniego o 15,1%. Liczba przestępstw stwierdzonych (z wyłączeniem przestępstw 

gospodarczych i niealimentacji) w rozbiciu na poszczególne gminy: Wolsztyn – 416, 

Siedlec – 21, Przemęt – 27. Odnotowano 178 przestępstw w najbardziej dokuczliwych 

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

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

W 2020 r. w tej kategorii odnotowano ich 146. Policjanci ustalili 297 sprawców, którzy 

popełnili 654 przestępstwa (w 2020 r. ujawniono 358 podejrzanych, którzy dopuścili się 

694 przestępstw). Wobec sześciu sprawców zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania (siedem w 2020 r.). 

W 2021 r. odnotowano niewielki wzrost liczby czynów karalnych popełnionych 

przez nieletnich. W analizowanym okresie na ogólną liczbę 654 przestępstw stwierdzonych 

nieletni popełnili 15 czynów karalnych (12 w 2020 r.). Liczba sprawców wzrosła  

z 12 w 2020 r. do 15 w 2021. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej 

sporządzili 82 wystąpienia do sądu o wgląd w sytuację rodzinną i demoralizację.  

We współpracy z dzielnicowymi oraz innymi policjantami przeprowadzili 150 spotkań 

z  młodzieżą wszystkich typów szkół oraz w przedszkolach na terenie powiatu. Relacje 

z  przeprowadzonych spotkań zamieszczone zostały na internetowej platformie 

edukacyjnej ww.pyrek.pl przeznaczonej dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Z uwagi  

na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii, spotkania przeprowadzano w reżimie 

sanitarnym. Stan epidemii spowodował, że część spotkań (44) przeprowadzone zostały on-

line. W spotkaniach tych wzięło udział około 1.000 uczniów. W okresie letnim policjanci 

Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej przeprowadzili dodatkowo 14 spotkań  

z dziećmi i  młodzieżą wypoczywającymi na obozach harcerskich. 

Wszczęto 33 postępowania przygotowawcze o przestępstwa narkotykowe. Jest  

to o 11 mniej niż w roku 2020. W trakcie prowadzonych postępowań odnotowano  

82 przestępstwa stwierdzone (109 w 2020 r.). Policjanci zabezpieczyli łącznie 1.713 kg 

różnego rodzaju narkotyków (7.119 kg w 2020 r.). Najczęściej była to marihuana  

(1.043 kg + 40 krzewów konopi indyjskich), dopalacze (0,530 kg) i amfetamina (0,124 kg) 

Zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono  

28 podejrzanym. Wszczęto dziewięć spraw poszukiwawczych za osobami zaginionymi 

(sześć w 2020 r.) i 64 sprawy poszukiwawcze za osobami poszukiwanymi listami 

gończymi i  zarządzeniami w celu ustalenia miejsca pobytu (44 w 2020 r.). 
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ZAGROŻENIE ADMINISTRACYJNO - PRAWNE 

Policjanci prewencji oraz dzielnicowi wykonali łącznie 6.516 służb,  

przy zakładanych przez KWP w Poznaniu 6.074. Służba prewencyjna jest pełniona 

prawidłowo, planowana odpowiednio do występujących zagrożeń, w oparciu o dane 

wynikające z analiz bezpieczeństwa. Zakładany miernik zrealizowany został również  

w odniesieniu do czasu reakcji na zdarzenie. Policjanci kierowani na miejsca podejmowali 

czynności w czasie 6 minut i 48 sekund, przy oczekiwanej przez KWP w Poznaniu wartości 

11 minut. W 2021 r. przeprowadzono 691 postępowań w sprawach o wykroczenia,  

w 2020 r. było ich 570. Do najczęściej ujawnianych należały kradzieże, których 

odnotowano 258, nieprzestrzeganie zasad kwarantanny - 51 (w przeważającej większości 

popełniane przez obcokrajowców). 

W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia (PDOZ) zatrzymano 199 osób (w 2020 r. - 186), wśród których  

63 to podejrzani o popełnienie przestępstwa (w 2020 r. - 86), zaś 69 osób zatrzymano  

do wytrzeźwienia (w 2020 r. 39). Na polecenie sądu lub prokuratury zatrzymano 43 osób 

(w 2020 r. - 61). 

W 2021 roku policjanci podjęli łącznie 1.472 interwencje (w 2020 r. - 976),  

w tym 246 interwencji domowych (w 2020 r. - 417), gdzie w 57 przypadkach ujawniono 

występowanie przemocy w rodzinie i wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” (w 2020 r. - 

37). Wzrosła liczba interwencji ogółem, spadła natomiast liczba interwencji domowych. 

Jest to zjawisko odwrotne do odnotowanego w roku 2020, kiedy to ze względu  

na obowiązujące uregulowania prawne możliwości przemieszczania się były znacząco 

ograniczone. Spadek liczby interwencji domowych nie znalazł jednak swego 

odzwierciedlenia w liczbie ujawnionych przypadków. Wszczęto bowiem 57 procedur 

Niebieskiej Karty, tj. o 20 więcej niż w roku poprzednim. Ocena trendu jest 

niejednoznaczna. Wyraźnie jednak zauważalna jest tu zwiększona w porównaniu do roku 

poprzedniego aktywność podmiotów pozapolicyjnych. Przy utrzymanym poziomie 

wszczęć po stronie policji (32), inne podmioty wszczynały procedurę 25 razy (w 2020 r. - 

5). 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 

 W 2021 r. za pośrednictwem narzędzia służącego do wskazywania zagrożeń,  

tj. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło 326 zgłoszeń. Z tej liczby  

87 potwierdzono i wyeliminowano. W porównaniu z rokiem 2020 częściowo zmieniły się 

kategorie najczęściej zgłaszanych uciążliwości. Prym podobnie jak rok wcześniej wiodły 

zgłoszenia dotyczące kierowców poruszających się z nadmierną prędkością i parkujących 

w sposób niezgodny z przepisami. Na kolejnych miejscach znalazły się nielegalne rajdy 

samochodowe i grupowanie się małoletnich. 

 

ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM 

Pod względem ogólnej liczby zdarzeń komunikacyjnych nastąpił spadek  

w stosunku do 2020 r. o dziewięć. Wynika to z mniejszej liczby kolizji. Liczba wypadków 

w porównaniu do roku poprzedniego była jednak wyższa. Wyraźny i bardzo zauważalny 

wzrost odnotowano w odniesieniu do liczby zdarzeń, w których śmierć ponieśli  

ich uczestnicy. W 2020 r. odnotowano jedno, w 2021 r. już dziewięć. Najczęstszymi 

przyczynami zdarzeń drogowych, w tym zdarzeń z ofiarami w ludziach były: nieustąpienie 
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pierwszeństwa przejazdu – 84, niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego 

pojazdu – 70, nadmierna prędkość – 57. Najbardziej zagrożoną gminą jest  Wolsztyn, gdzie 

doszło do 255 zdarzeń. Siedlec i Przemęt - odpowiednio 49 i 60 zdarzeń. Spośród  

2.544 uczestników ruchu drogowego poddanych badaniu na zawartość alkoholu  

w organizmie, policjanci ujawnili 57 kierujących, którzy znajdowali się w stanie 

nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. W 2020 r. przebadano 5.064 kierowców, wśród 

których pod wpływem alkoholu znajdowało się 43. Liczba ujawnionych kierowców  

pod wpływem alkoholu wskazuje na zmianę obserwowanego w latach 2015-2020 trendu. 

Może stanowić to przyczynek do głębszej analizy problemu i położenia większego nacisku 

na działania wyprzedzające - prewencyjne, kierowane zarówno do przyszłych,  

jak i obecnych kierowców. Ma to niebagatelne znaczenie, tym bardziej, że z uwagi  

na epidemię COVID-19 liczba badań, w tym głównie badań przesiewowych (trzeźwe 

poranki) była około 10-krotnie niższa niż w latach poprzednich. 

 

Rozdział XIII 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (48 etatów funkcjonariuszy i dwa 

cywilne) odnotowała  w 2021 r. 752 interwencji (Wolsztyn 401, Siedlec 167, Przemęt 184), 

w tym pożary – 145 (Wolsztyn 61, Siedlec 35, Przemęt 49), miejscowe zagrożenia - 572 

(Wolsztyn 319, Siedlec, 127, Przemęt 126, alarmy fałszywe – 35 (Wolsztyn 21, Siedlec 5, 

Przemęt 9).  

W zdarzeniach poszkodowane zostały 104 osoby, w tym 16 śmiertelnie. Przyczyny 

pożarów: nieostrożność dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, 

zapałki - 32 (w 2020 r. było 50), wady instalacji i urządzeń elektrycznych 12 (14), 

niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych 29 (22), wady środków transportu 7(10), 

podpalenia – 13 (14).  

Charakterystyczne wydarzenia: 1) Mochy - duży pożar budynku tartaku o wymiarach 

20 na 30 m, 2) Solec - pożar budynku gospodarczego zaadaptowanego na cele noclegowe. 

Ewakuacja 13 obcokrajowców.  

W powiecie funkcjonuje 18 jednostek OSP: Obra, Świętno, Kębłowo, Siedlec, 

Kopanica, Chobienice, Tuchorza, Kaszczor, Przemęt, Mochy, Wroniawy, Tłoki, Bucz, Stara 

Tuchorza, Boruja, Perkowo, Radomierz, Osłonin.  
 

Rozdział XIV 

KONTROLA ZARZĄDCZA 
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Chodzi 

o  przestrzeganie procedur, regulaminów, instrukcji funkcjonujących w urzędzie 

i jednostkach organizacyjnych - stała ich aktualizacja. Ważny jest również nadzór, 

monitoring i analiza ryzyka związana z realizacją celów i zadań. Kontrola w urzędzie 

i  jednostkach organizacyjnych ujęta jest w 22 obszarach sklasyfikowanych w standardach 

kontroli zarządczej. Jej celem jest zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa 

oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności 
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sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. 

Źródłem uzyskania informacji o stanie kontroli zarządczej przez kierownika 

jednostki były wyniki:  

 audytu, który został przeprowadzony przez audytora wewnętrznego w ramach 

umowy zlecenia, 

 trzech kontroli wewnętrznych zgodnie z przyjętym planem, 

  samooceny systemu kontroli zarządczej,  

 monitoringu realizacji celów i zadań  

 monitoringu działalności jednostek organizacyjnych,  

 monitoringu działalności Starostwa Powiatowego w Wolsztynie,  

 informacji z realizacji zadań strategicznych. 

REALIZACJA ZADAŃ AUDYTOWYCH 

Gospodarowanie majątkiem oraz gospodarka finansowa ze szczególnym 

uwzględnieniem wydatków bieżących w domu wczasów dziecięcych we Wroniawach 

 

W audytowanym obszarze system kontroli zarządczej funkcjonował  

w ograniczonym zakresie. Stwierdzono uchybienia: w statucie znajdują się zapisy 

niezgodne z obowiązującymi przepisami (brak zgodności związany jest z likwidacją 

gimnazjów i zmianami przepisów branżowych); Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi 

działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży posiłków osobom trzecim – jest  

to niezgodne z obowiązującymi przepisami; w regulaminie organizacyjnym jako podstawę 

działalności Domu Wczasów Dziecięcych wskazano nieaktualne od 11 lat przepisy; 

błędnie określono Dom Wczasów Dziecięcych jako jednostkę samorządu terytorialnego; 

zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany planu finansowego jednostki zostało wydane  

w oparciu o niepowiązany przepis ustawy o finansach publicznych; w polityce 

rachunkowości wskazywano niewłaściwy opis konta rachunku dochodów własnych  

oraz zamieszczano odwołania do innych jednostek organizacyjnych i inne zapisy 

niezgodne ze stanem faktycznym i przepisami prawa; brak jednoznacznego opisania 

sposobu numerowania obiektów inwentarzowych; brak oznaczania numerów 

inwentarzowymi elementów wyposażenia wytworzonych we własnym zakresie; brak 

jednoznacznego określenia stosowanych zasad w zakresie ewidencji mienia  

oraz powoływanie się na nieaktualną kwotę progową ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych „dla środków trwałych”; przyjęcie kilku kwot dla określenia istotności 

pozwalającej na kwalifikację składnika majątkowego jako niskocennego i objętego 

ewidencją ilościową; prowadzono w jednej księdze inwentarzowej oprócz środków 

trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych oraz prawnych; brak 

stosowania przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji, w tym wskazywanie 

niewłaściwej metody amortyzacji, dokonywano w arkuszach spisowych, w sposób 

niezgodny z przepisami, poprawek z użyciem korektora albo bez zachowania czytelności 

zapisu pierwotnego; brak powiązania wszystkich składników majątkowych objętych 

spisem z księgami inwentarzowymi poprzez brak numeru inwentarzowego; brak wyceny 

wszystkich składników majątkowych wskazanych w arkuszach spisowych. 

Audytorzy zalecili m.in. przeprowadzenie przeglądu przepisów wewnętrznych  

oraz aktualizacji i zmian w celu zapewnienia zgodności z powszechnie obowiązującymi 

przepisami, a następnie zapewnienie ich stosowania oraz eliminację pozostałych 

nieprawidłowości wskazanych w sprawozdaniu z audytu.  
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FUNKCJOWANIE WYDZIAŁU INWESTYCJI I DRÓG 

Mechanizmy kontrolne działały w ograniczonym zakresie. Podstawą do wydania 

tej opinii jest fakt, iż nie wszyscy pracownicy wykonywali wszystkie zawarte  

w ich zakresach czynności zadania, co spowodowało, że nie wszystkie zadania wydziału 

wykazane w regulaminie organizacyjnym były realizowane. Z wyjaśnień pracowników 

wydziału wynikało, że niektóre zadania zostały zaniechane z uwagi na obostrzenia  

Covid-19, natomiast w przypadku innych nie podano przyczyn. Zatem nie wszyscy 

pracownicy realizowali w sposób odpowiedni przypisane im obowiązki, co może 

świadczyć z jednej strony o niewystarczającym nadzorze, z drugiej zaś o podziale zadań 

w sposób niezapewniający właściwego funkcjonowania wydziału. 

Każdy pracownik wydziału realizuje obszerny i zróżnicowany zakres obowiązków 

służbowych, który jest merytorycznie nieporównywalny, a sama ilość spraw nie może 

stanowić tu jedynego kryterium i przesądzać o mniejszym lub większym obciążeniu pracą, 

gdyż zadania różnią się dodatkowo innymi kryteriami oceny jak np. rozpiętość zakresu 

tematycznego, pracochłonność, stopień skomplikowania merytorycznego  

czy legislacyjnego. Ponadto wiele zadań może być realizowanych wyłącznie  

przez wskazanych do tego pracowników z uwagi na fakt posiadania przez nich 

wymaganych uprawnień czy kwalifikacji. Nie każdy zatem pracownik może wykonać 

każde zadanie. Dlatego audytorzy zalecili, aby kierownik wydziału przeanalizował zadania 

realizowane przez podwładnych pod kątem wszystkich możliwych do zidentyfikowania 

kryteriów oceny (liczebność, pracochłonność, złożoność itd.), a następnie dokonał 

ewentualnych zmian w taki sposób, aby obciążenie pracą każdego pracownika było 

optymalne. W funkcjonowaniu wydziału nie stwierdzono uchybień mających istotny 

wpływ na prawidłowość realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym. 

Należy jednak wzmocnić mechanizmy kontrolne m.in. w zakresie nadzoru  

nad systematycznym prowadzeniem sprawozdawczości. 
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA 

Analiza stanu faktycznego pozwoliły na wystawienie opinii pozytywnej 

z zastrzeżeniami. Podczas realizacji zadania audytowego stwierdzono, iż w starostwie nie 

opracowano, nie wdrożono planu ciągłości działania, jednak poddana analizie 

dokumentacja oraz przeprowadzone z pracownikami służb informatycznych wywiady 

wskazały, iż na terenie jednostki funkcjonuje nieformalny system zarządzania ciągłością 

działania. Stwierdzone braki dały podstawę do ich klasyfikacji jako uchybienia 

obarczonego średnim ryzykiem.  

Audytorzy zalecili: opracować i wprowadzić plan ciągłości działania Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie. W tym celu należy podjąć szereg czynności rozpoczynając 

od przeprowadzenia analizy ryzyka identyfikującej zagrożenia dla procesów 

realizowanych w jednostce oraz oceniającej, które z nich mogą wywrzeć na jednostkę 

najbardziej destrukcyjny wpływ i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

Następnie należy przeprowadzić analizę BIA (business impact analysis) wskazującą 

obszary i procesy, dla których kluczowe jest zachowanie ciągłości działania. Kolejnym 

krokiem powinno być określanie scenariuszy zdarzeń dla systemów informatycznych 

zagrażających procesom przetwarzania informacji, oszacowanie czasu przerwy  

w działaniu systemu, wpływu na organizację oraz czasu potrzebnego na przywrócenie 

ciągłości działania, określenie potrzeb zakupu sprzętu i oprogramowania, opracowania 

testów planów ciągłości działania, opracowanie harmonogramów przeprowadzania testów 

planów. W planie ciągłości działania należy także zdefiniować sytuacje, które mogą 
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spowodować przerwy w działaniu procesów niezbędnych dla funkcjonowania organizacji. 

Wszystkie te czynności należy poprzedzić powołaniem zespołu, który będzie 

odpowiedzialny za przygotowanie planu ciągłości działania i realizację poszczególnych 

etapów przy jego przygotowaniu i wdrożeniu. Wszystkim uczestnikom takiego zespołu 

należy w sposób nie budzący wątpliwości przypisać odpowiednie role (zakres zadań, 

obowiązków i odpowiedzialności). Powinni oni także zostać odpowiednio przeszkoleni.  

 

WEWNĘTRZNE KONTROLE PROBLEMOWE 

Od października do grudnia 2021 r. przeprowadzono kontrole problemowe w dwóch 

stowarzyszeniach realizujących zadania powiatu w trybie pożytku publicznego. Sprawdzano, 

czy zadania wykonano zgodnie z zawartymi umowami, środki z dotacji wydatkowano 

zgodnie z przeznaczeniem i w terminie, dokumenty źródłowe zawierały opis o finansowaniu 

wydatków z dotacji powiatu wolsztyńskiego. Podczas kontroli stwierdzono nieistotne 

uchybienia biorąc pod uwagę wyjaśnienia klubów i obowiązujące w 2021 r. przepisy Tarczy 

2.0 dotyczące pandemii. 

 

Podczas kontroli Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Iskra” 

w Wolsztynie stwierdzono, że zadanie „Szkolenie w konkurencjach lekkoatletycznych  

oraz udział w zawodach dzieci i młodzież z powiatu wolsztyńskiego” wykonano zgodnie  

z umową nr 33/2020 zawartą w dniu 05.02.2020 r. uwzględniając przepisy tarczy 2.0 

obowiązujące w 2020 roku, środki z dotacji wydatkowano w terminie. Stwierdzono 

uchybienie polegające na dokonaniu przesunięć w kategoriach kosztów powyżej 20%  

na kwotę 1.000,56 zł  w tym ujęcie kosztów transportu zakupu sprzętu pomimo braku zapisu 

tego kosztu w zaktualizowanym zestawieniu kosztów realizacji zadania.  

Podczas kontroli Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego w Niałku Wielkim 

stwierdzono, że zadanie „Upowszechnianie sportów wodnych oraz szkolenie dzieci 

i młodzieży w żeglarstwie wyczynowym” wykonano zgodnie z umową nr 34/2020 zawartą 

w dniu 05.02.2020 r. oraz aneksem nr 1/2020 do umowy nr 34/2020, uwzględniając przepisy 

Tarczy 2.0 obowiązujące w 2020 roku, środki z dotacji wydatkowano zgodnie 

z przeznaczeniem i w terminie. Stwierdzono nieistotne uchybienie polegające na dokonaniu 

przesunięć w  kategorii kosztów powyżej 20% na kwotę 956,00 zł ponoszonych ze środków 

własnych i niezapewnienie wkładu własnego na kwotę 1.241,98 ze względu na ujęcie 

w sprawozdaniu końcowym faktury wystawionej i zapłaconej przed podpisaniem umowy 

oraz ujęcie kosztów przesyłki kurierskiej w zakupie materiałów remontowych.  

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. przeprowadzono kontrolę problemową 

w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze 

w zakresie prawidłowości realizacji umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 

powiatu wolsztyńskiego w 2020 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 
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Rozdział XV 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 

2021 został przyjęty uchwałą nr XXIX/179/2020 Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu  

29 października 2020 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; 

 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 50 wniosków na realizację zadań publicznych. Rozstrzygnięcia 

naboru ofert dokonała komisja na posiedzeniu w dniu 13.01.2021 r. Zarząd Powiatu 

Wolsztyńskiego uchwałą nr 71/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu 

kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych. Dofinansowanie na wsparcie 

realizacji zadania otrzymały 39 oferty, na łączna kwotę 214.422,00 zł. Powiat Wolsztyński 

podpisał 38 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych, opiewających na kwotę 

212.922,00 zł, z czego 178.440,00 zł dotyczyło 23 umów z dziedziny „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej”. Jedna organizacja nie podpisała umowy, a dwie,  

ze względu na panujący od marca 2020 r. stan epidemiologiczny, po zawartej umowie 

odstąpiły od realizacji zadnia, zwracając na konto powiatu otrzymaną dotację, w łącznej 

kwocie 3.440,00 zł.  

 W trakcie realizacji zadania jedna organizacja zwróciła się z wnioskiem o aneks  

w sprawie zmiany całkowitego planowanego kosztu zadania publicznego określonego  

w umowie, na skutek czego, zwrócono na konto powiatu część dotacji w kwocie 715,40 zł. 

W wyniku sprawdzenia sprawozdań końcowych złożonych przez organizacje, które 

zrealizowały zadania, jedna z nich została wezwana do zwrócenia części dotacji w kwocie 

2.847,32 zł wraz z odsetkami w wysokości 11,00 zł.  
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Rozdział XVI 

KULTURA FIZYCZNA 
Powiat Wolsztyński został sklasyfikowany na szóstym miejscu w Wielkopolsce  

i 60. w kraju, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży za 2021 r. Miejsca naszych gmin: 

Wolsztyn – siódme miejsce w województwie wielkopolskim, 67. w kraju, Przemęt – 

odpowiednio 30. i 268., Siedlec – 45. i 454. 

 

L.p. 
Miejsce  

w kraju 

Miejsce w Wielkopolsce 

wśród powiatów i miast 

na prawach powiatu 
Powiaty 

Zdobyte 

punkty 

1  2 1  Poznań 8.473,29 

2 17 2 poznański 1.938,89 

3 23 3 Kalisz 1.215,67 

4 42 4 Konin 735,66 

5 51 5 Leszno 583,96 

6 55 6 wolsztyński 521,58 

7 63 7 szamotulski 448,69 

8 67 8 gnieźnieński 432,63 

9 83 9 nowotomyski 419,00 

10 84 10 pilski 418,08 

11 85 11 ostrowski 409,16 

12 90 12 krotoszyński 352,70 

13 97 13 gostyński 344,21 

14 112 14 jarociński 338,37 

15 117 15 średzki 296,81 

16 125 16 rawicki 295,00 

17 136 17 wrzesiński 291,17 

18 162 18 leszczyński 198,75 

19 163 19 kościański 149,09 

20 207 20 międzychodzki 144,50 

21 209 21 ostrzeszowski 103,92 

22 220 22 obornicki 102,31 

23 223 23 turecki 97,59 

24 236 24 śremski 84,00 

25 237 25 kaliski 81,50 

26 251 26 złotowski 66,00 

27 257 27 wągrowiecki 65,00 

28 281 28 grodziski 60,00 

29 311 29 czarnkowsko-trzcianecki 52,00 

30 317 30 pleszewski 51,50 

31 327 31 kępiński 42,74 

32 330 32 kolski 37,06 

33 341 33 koniński 14,50 

34 369 34 chodzieski 12,21 

 

  

https://ssm.insp.waw.pl/powiat/349/poznanski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/332/kalisz
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/335/konin
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/340/leszno
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/357/wolsztynski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/352/szamotulski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/327/gnieznienski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/342/nowotomyski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/346/pilski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/344/ostrowski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/338/krotoszynski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/328/gostynski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/330/jarocinski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/353/sredzki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/350/rawicki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/358/wrzesinski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/339/leszczynski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/337/koscianski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/341/miedzychodzki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/345/ostrzeszowski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/343/obornicki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/355/turecki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/354/sremski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/331/kaliski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/359/zlotowski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/356/wagrowiecki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/329/grodziski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/326/czarnkowsko-trzcianecki
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/347/pleszewski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/333/kepinski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/334/kolski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/336/koninski
https://ssm.insp.waw.pl/powiat/325/chodzieski
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Gminy z powiatu wolsztyńskiego 

Lp. Miejsce w kraju Gminy  Zdobyte punkty 

1. 67 Wolsztyn 391,75 

2. 268 Przemęt 93,83 

3. 454 Siedlec 36 

 

Ogółem sklasyfikowano 973 gmin.  

 

Kluby z powiatu wolsztyńskiego 

Lp. Miejsce w kraju Kluby  Zdobyte punkty 

1. 227 WMLKS Nadodrze Powodowo 145,00 

2. 470 UMKS Zryw Wolsztyn 85,50 

3. 618 HKS Azymut Mochy 67,33 

4. 823 UMKS Iskra Wolsztyn 50,50 

5. 894 UKS Junior Kębłowo 46,00 

6. 1086 UKS Absolwent  Siedlec 36,00 

7. 1290 Wolsztyński Klub Żeglarski 28,00 

8. 1356 UKS Pohl Judo Przemęt 26,50 

9. 1395 UKS Taekwondo Wolsztyn 25,00 

10. 2443 KS GROM WOLSZTYN 8,00 

11. 3102 KPR WOLSZTYNIAK WOLSZTYN 3,75 

 

Ogółem sklasyfikowano ponad 4.290 klubów. 
 


