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„Powiat Leszczyński to zintegrowany społecznie obszar
zrównoważonego rozwoju gospodarczego wykorzystujący liczne walory
przyrodniczo-krajobrazowe dla rozwoju rożnych form turystyki.
To bezpieczny powiat gwarantujący dogodne warunki
dla wielokierunkowego kształcenia się i osiedlania
oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw”
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego
na lata 2014-2020
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WPROWADZENIE
Podstawa powstania opracowania
Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2018 roku przygotowany został na
podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 2019 poz. 511 tj.) i jest dokumentem stanowiącym podsumowanie działalności
organu wykonawczego.
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego przedkłada Raport o stanie Powiatu
Leszczyńskiego w 2019 roku.
Przedstawione w Raporcie działania nie obejmują, w przeważającej większości
przypadków aktywności, w tym o charakterze obsługowym, które Powiat i jednostki
organizacyjne zobowiązane są realizować na bieżąco. Raport o stanie Powiatu
Leszczyńskiego w 2019 roku przygotowany został we współpracy z pracownikami
merytorycznymi poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego.
Samorząd Powiatu Leszczyńskiego, na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponad gminnym w zakresie m. in. edukacji publicznej, pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury,
kultury fizycznej i turystyki, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami,
administracji architektoniczno – budowlanej, ochrony środowiska, przeciwdziałaniu
bezrobociu.
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I.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
Struktura demograficzna jest istotnym elementem wskazującym trendy
i kształtującym kierunki rozwoju danego regionu

Liczbę mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w 2019 roku, prezentuje poniższa tabela:
LICZBA MIESZKAŃCÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2019 ROKU
GMINA

LICZBA MIESZKAŃCÓW
I KWARTAŁ

II KWARTAŁ

III KWARTAŁ

IV KWARTAŁ

1 KRZEMIENIEWO

8347

8334

8317

8293

2 LIPNO

8109

8169

8218

8308

3 OSIECZNA

9086

9114

9117

9126

4 RYDZYNA

9391

9423

9497

9552

5 ŚWIĘCIECHOWA

7946

7971

7991

7998

6 WIJEWO

3760

3807

3806

3804

7 WŁOSZAKOWICE

9517

9541

9584

9606

56156

56359

56530

56687

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych kwartalnych informacji o stanie rejestru wyborców
w 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie

Liczba mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, w stosunku do IV kwartału 2018, wzrosła
o ponad 600 osób. Jedyną gminą, w której wystąpiła tendencja spadkowa ilości
mieszkańców jest Krzemieniewo.
Wpływ na wzrost liczby mieszkańców powiatu ma migracja obywateli miasta do
miejscowości wiejskich. Trend przenoszenia się ludności poza granice miejskie
przyczynia się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Powiecie Leszczyńskim.
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II.

REALIZACJA PROJEKTÓW, PRZEDSIĘWZIĘĆ, STRATEGII
Powiat Leszczyński realizował samodzielnie oraz we współpracy z innymi

samorządami zadania o charakterze inwestycyjnym. Korzystając z zewnętrznych oraz
krajowych źródeł finansowania, w 2019 roku, podjęto lub kontynuowano realizację
projektów:

II.1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2014-2020
REALIZACJA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO
W LATACH 2014-2020 W ROKU 2019
Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych inwestycji uwzględnionych w kartach
opisowych PRL z wyszczególnieniem czasu realizacji, celów, stopnia zrealizowania
zadania oraz informacji na temat projektu budżetu.
W poniższej informacji uwzględniono zadania jednoroczne realizowane w roku 2019, jak
również wieloletnie rozpoczęte, zakończone oraz realizowane m. in. w roku 2019.
II.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WYKAZIE WSKAZANYCH DO REALIZACJI
W LATACH 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 5
Nazwa zadania z PRL

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P droga
krajowa nr 5 – Dąbcze – Nowa Wieś – Osieczna wraz z
budową ciągu pieszo-rowerowego (14,3 km)

Jednostka odpowiedzialna Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
za realizację
Planowany okres realizacji

2011-2019

Całkowita planowa wartość 23 538 991,00 zł (wartość planowana na dzień przyjęcia
inwestycji
Planu Rozwoju Lokalnego, tj. 28.10.2014)
Cele realizacji inwestycji

- skrócenie czasu przejazdu,
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- zwiększenie szerokości jezdni
- poprawa parametrów technicznych
- poprawa bezpieczeństwa ruchu
Planowane
finansowania
Stopień realizacji

źródła Budżet powiatu, Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020 (OSI)
Zadanie zostało zrealizowane w ramach kilku
odrębnych inwestycji. Powyższe zadanie zostało
zrealizowane w następujących zakresach:
1. Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo:
Rok realizacji: 2019
Wartość całkowita inwestycji: 5 029 929,04 zł
Opis: W ramach zadania przebudowano 3,757 km drogi
powiatowej nr 4800P w m. Dąbcze i Nowa Wieś oraz
0,425 km chodnika w Dąbczu. Dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych
przebudowano również wyniesione przejście dla pieszych
oraz zamontowano radar z tablicą o zmiennej treści.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło
2 492 691,00 zł i stanowiło 50 % kosztów
kwalifikowalnych oraz przy współudziale pomocy
finansowej z Gminy Rydzyna w wysokości 350 000 zł
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego DąbczeNowa Wieś Osieczna:
Okres realizacji: 2017-2019
Wartość inwestycji: Wartość całkowita zadania (na
terenie 3 gmin: Osieczna, Rydzyna i Lipno) wyniosła
8 722 653,07 zł w tym dofinansowanie 5 214 764,10 zł.
Zadanie na terenie gminy Rydzyna zostało zrealizowane
przy współudziale pomocy finansowej gminy w
wysokości 271 444 zł.
Opis:
Wzdłuż
wyżej
wskazanego
przebiegu
przedmiotowej drogi został wybudowany ciąg pieszo
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rowerowy (od skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w
Dąbczu, poprzez Nową Wieś do Kąkolewa przy Zespole
Szkół oraz dalej od końca zabudowań w m. Kąkolewo do
Osiecznej – skrzyżowanie z DK 432 z przerwą w m.
Łoniewo). Łącznie wybudowano 7,877 km ciągu pieszorowerowego (3,757 km na terenie gminy Rydzyna oraz
4,12 km na terenie gm. Osieczna). Dodatkowo w ramach
projektu wybudowano również ciąg pieszo-rowerowy na
terenie gminy Lipno–5,923km. W ramach projektu
wybudowano/zorganizowano
również
6
miejsc
przesiadkowych wyposażonych w wiaty przystankowe,
stojaki rowerowe, oświetlenie LED lub solarne a także
mapę z siecią ścieżek rowerowych na terenie powiatu. Na
realizację zadania pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla
rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach
zadnia Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej” pozyskano dofinansowanie w ramach
WRPO 2014-2020.
3. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P
oraz 4800P
Okres realizacji: 2018
Wartość inwestycji: Wartość całkowita zadania wyniosła
2 727 648,18 zł.
Inwestycja została zrealizowana przy współudziale gminy
Osieczna, która przekazała pomoc finansową w
wysokości 1 364 800 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P droga
krajowa nr 5 – Dąbcze – odcinek ten został przebudowany w 2016 roku.
5. Pozostały do przebudowy odcinek drogi Kąkolewo
– Łoniewo - Osieczna (do DW323) został zaplanowany do realizacji w roku 2021, a jego realizacja
jest uzależniona od otrzymania dofinansowania w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 7
Nazwa zadania z PRL

Przebudowa drogi powiatowej nr 4757 P Radomicko –
Targowisko – Górka Duchowna (3,6km)

Jednostka
odpowiedzialna
realizację

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Planowany
realizacji

za
okres 2020

Całkowita
planowa 5 000 000,00 (wartość planowana na dzień przyjęcia Planu
wartość inwestycji
Rozwoju Lokalnego, tj. 28.10.2014)
Cele
inwestycji

realizacji - skrócenie czasu przejazdu pojazdów,
- zmniejszenie emisji spalin, zanieczyszczenia środowiska
-polepszenie parametrów drogi a co za tym idzie poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Planowane
finansowania

źródła Budżet powiatu, rezerwa celowa budżetu państwa na
budowę, przebudowę oraz modernizację dróg lokalnych

Stopień realizacji

W roku 2019 wykonano projekt na przebudowę drogi
powiatowej 4757 P na odcinku Górka Duchowna Targowisko – S5.
Koszt projektu wyniósł 45 510,00 zł.
Przygotowana dokumentacja techniczna obejmuje roboty
szacowane na kwotę 9 498 854,85 zł. Zadanie
przygotowane jest do realizacji w etapach, a przystąpienie
do nich będzie uzależnione od możliwości pozyskania
wsparcia zewnętrznego.
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PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 11
Nazwa zadania z PRL

Utworzenie
w
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym w Rydzynie pracowni do praktycznej
nauko zawodu

Jednostka
odpowiedzialna
realizację

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie

Planowany
realizacji

za
okres 2016-2017

Całkowita
planowa 1 000 000,00 (wartość planowana na dzień przyjęcia Planu
wartość inwestycji
Rozwoju Lokalnego, tj. 28.10.2014)
Cele
inwestycji

realizacji Remont pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt umożliwiający
przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu.

Planowane
finansowania

źródła Budżet powiatu, Wielkopolski
Operacyjny 2014-2020 (OSI)

Stopień realizacji

Regionalny

Program

Przedsięwzięcie jest realizowane w szerszym zakresie.
Okres realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi
578 331,65 zł, a dofinansowanie 520 498,48 zł
Opis: W roku 2017 pozyskano dofinansowanie z WRPO
2014-2020 w ramach OSI na projekt pn. „Mój zawód – mój
wybór”. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2020 i
obejmuje następujący zakres działań:
- Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych (kuchnia,
warsztaty ogrodnicze, pracownia krawiecka)
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
Zawodowe – realizacja praktyk i stażów zawodowych
u pracodawców oraz kursów i szkoleń np. kurs prawo jazdy
kat. B i T, kurs kelnerski, baristy, florystyczny, carvingu.
W roku 2019, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
realizowane były w projekcie zadania związane z
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podnoszeniem kwalifikacji uczniów –kursy, szkolenia oraz
staże i praktyki zawodowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 14
Nazwa zadania z PRL

Jednostka
odpowiedzialna
realizację
Planowany
realizacji

Ochrona przeciwpożarowa w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie –
Oficyna Wschodnia i Zachodnia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. F. Ratajczaka
za w Rydzynie
okres 2014-2020

Całkowita planowa 250 000,00 zł (wartość planowana na dzień przyjęcia Planu
wartość inwestycji
Rozwoju Lokalnego, tj. 28.10.2014)
Cele
realizacji Wykonanie zadania niezbędne, aby dostosować budynki do
inwestycji
wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Planowane
źródła Budżet powiatu, Wielkopolski
finansowania
Operacyjny 2014-2020
Stopień realizacji

Regionalny

Program

Zadanie wykonane częściowo.
Okres realizacji: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 808.849,96 zł.
Opis: W roku 2018 rozpoczęto realizację inwestycji pn.:
„Przebudowa obiektów SOSW im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie
celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.–
przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowych i
elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4
dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego”. W
okresie od 30.03.2018r do 17.08.2019r realizowane były
następujące prace: zainstalowanie nowej nitki zewnętrznej
wodociągowej i pompowni tyko dla celów p – poż., montaż
agregatu prądotwórczego dla celów p.poż.,
montaż 5
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hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym Ø 25,
Wydzielenie pożarowo klatek schodowych, podzielenie
korytarzy na strefy pożarowe wraz z oddymianiem. Zamiana
instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą.
Wyposażenie budynku w oprawy oświetlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i kierunkowego, wyposażenie budynku w
system sygnalizacji alarmowej pożarowej (SSAP).
W roku 2019 w ramach zadania wydatkowano na ten cel
570 417,97 zł.
Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych.
Szacowane koszty niezbędne do poniesienia w celu
zakończenia realizacji całego przedsięwzięcia wynoszą
483 000 zł.

II.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PRL, JAKO REZERWOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa zadania z PRL

Przebudowa drogi powiatowej 4799 P w m. Kłoda
(5,3km)

Jednostka
odpowiedzialna
realizację

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Planowany
realizacji

za
okres 2014-2020

Całkowita
planowa 6 000 000,00 zł (wartość planowana na dzień przyjęcia
wartość inwestycji
Planu Rozwoju Lokalnego, tj. 28.10.2014)
Cele
inwestycji

realizacji - skrócenie czasu przejazdu,
- zwiększenie szerokości jezdni
- poprawa parametrów technicznych
- poprawa bezpieczeństwa ruchu
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Planowane
finansowania

źródła Budżet Powiatu
W roku 2019 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi w m. Kłoda. Koszt dokumentacji
wyniósł 77 736,00 zł.

Stopień realizacji

Dokumentacja obejmująca zakres niezbędnych prac,
wskazuje koszt wykonania szacowany na 9 959 283,79 zł
Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania
dofinansowania za źródeł zewnętrznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa zadania z PRL

Jednostka
odpowiedzialna
realizację
Planowany
realizacji

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej poprzez:
a) Budowę ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu
Leszczyńskiego.
b) Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna wraz z organizacją
miejsc przesiadkowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

za
okres 2016-2018

Całkowita
planowa
wartość inwestycji
Cele
inwestycji
Planowane

a) 6 799 999,94 zł
b) 11 300 000,00 zł
(wartość planowana na dzień przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego, tj. 28.10.2014)
realizacji Wzrost udziału w podróżach na terenie powiatu
niskoemisyjnych środków transportu, poprawa efektywności
energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych.
źródła Budżet

powiatu,

Wielkopolski

Regionalny

Program
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Operacyjny 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1.

Stopień realizacji

Zadanie w trakcie realizacji
a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu
Leszczyńskiego.
Okres realizacji: 2016-2020
Wartość inwestycji: Wartość inwestycji zgodnie z
zaakceptowanym aneksem do umowy o dofinansowanie
wynosi 10 206 605,85 zł a dofinansowanie 6 723 265,04
zł.
Inwestycja jest realizowana przy współudziale pomocy
finansowej z gminy Włoszakowice, w wysokości 300 000 zł.
Opis: W roku 2018 pozyskano dofinansowanie w ramach
WRPO 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1
na realizację
inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice,
Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją
miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego
w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Aglomeracji Leszczyńskiej". W ramach inwestycji powstało
9,953 km ciągu pieszo-rowerowego oraz 8 miejsc
przesiadkowych wyposażonych w wiaty przystankowe,
stojaki rowerowe, oświetlenie LED lub solarne a także mapę
z siecią ścieżek rowerowych na terenie powiatu. Inwestycja
była realizowana w latach 2018-2019, refundacja kosztów
objęła koszty ponoszone od 2016 roku, związane z wyceną
oraz wykupem nieruchomości niezbędnych do realizacji
inwestycji. Obecnie trwają prace związane z organizacją
miejsca przesiadkowego na terenie Dworca PKP w Lesznie
oraz rozliczeniem projektu
Zadanie zrealizowane.
b) Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna wraz z organizacją
miejsc przesiadkowych
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Okres realizacji: 2017-2019
Wartość inwestycji: Wartość całkowita zadania wyniosła
8 722 653,07 zł w tym dofinansowanie 5 214 764,10 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale pomocy
finansowych gmin: Osieczna (2 137 646 zł), Lipno i Rydzyna
(po 271 444 zł).
Opis: W roku 2017 pozyskano dofinansowanie w ramach
WRPO 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 (w ramach OSI) na
realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci połączeń dróg dla
rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach
zadnia Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej”. W ramach projektu wybudowano 13,8 km
ciągu pieszo-rowerowego na terenie gmin: Osieczna ( 4,12
km), Lipno (5,923 km) i Rydzyna (3,757 km) oraz
wybudowano/zorganizowano 6 miejsc przesiadkowych
wyposażonych w wiaty przystankowe, stojaki rowerowe,
oświetlenie LED lub solarne a także mapę z siecią ścieżek
rowerowych na terenie powiatu. Stworzono również
aplikację internetową oraz przeprowadzono akcję
promocyjną.
Realizacja finansowa zadania została zakończona w marcu
2019r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa zadania z PRL

Przebudowa drogi powiatowej Gołanice – Krzycko MałeKrzycko Wielkie – Boguszyn – granica powiatu (9,4km)

Jednostka
odpowiedzialna
realizację

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Planowany
realizacji
Całkowita

za
okres 2014-2020

planowa 15 000 000,00 zł
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wartość inwestycji
Cele
inwestycji

realizacji - skrócenie czasu przejazdu,
- zwiększenie szerokości jezdni
- poprawa parametrów technicznych
- poprawa bezpieczeństwa ruchu

Planowane
finansowania

źródła Budżet powiatu

Stopień realizacji

Zadanie zostało zrealizowane częściowo w ramach
poniżej wymienionych inwestycji.
1. Przebudowa drogi 4759P w m. Krzycko Wielkie
Okres realizacji: 2019
Wartość inwestycji 1 101 112,56 zł
Opis: W ramach zadania przebudowano 1,066 km drogi oraz
chodnik.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale pomocy
finansowej Gminy Włoszakowice w wysokości 400 000 zł
oraz darowizny firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. w kwocie
350 000 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej 4759P w m. Krzycko Małe
Okres realizacji: 2018
Wartość inwestycji: 2 846 192,94 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale pomocy
finansowej z gminy Święciechowa w wysokości 1 165 500 zł
oraz dofinansowania z firmy Werner Kenkel w wysokości
700 000 zł.

Opis: W roku 2018 zrealizowano inwestycję pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej 4759P w m. Krzycko Małe.
W ramach inwestycji przebudowano 2,7 km drogi,
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wykonano poszerzenie jezdni do 6 m oraz wzmocnienie jej
krawędzi, przebudowano chodniki oraz kanalizację.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa zadania z PRL

Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P w m.
Krzemieniewo

Jednostka
odpowiedzialna
realizację

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Planowany
realizacji

za
okres 2019-2021

Całkowita
planowa 3 000 000 zł (wartość planowana na dzień przyjęcia
wartość inwestycji
aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego, tj. 30.04.2019)
Cele
inwestycji

realizacji - poprawa parametrów technicznych drogi,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa spójności sieci dróg lokalnych,

Planowane
finansowania

źródła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stopień realizacji

Budżet Powiatu, pomoc finansowa z gminy Krzemieniewo
W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji
w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, który otrzymał dofinansowanie. Z godnie z
zapisami wniosku o dofinansowanie, inwestycja będzie
realizowana w latach 2020-2021
Planowany koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie wynosi: 3 173 439,91 zł, w tym
dofinansowanie 1 588 5050 zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Budżetowo- Finansowego, Planowania i Rozwoju.
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II.2. INNE PROGRAMY:
II.2.1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego,
w roku 2019, pozwala na stwierdzić, że przyjęte w nim zadania realizowano stosownie do
uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, a przede wszystkim możliwości finansowych.
Przy ocenie realizacji stanu środowiska, uwzględniono 10 obszarów interwencji, zgodnie
z wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, wrzesień 2015 r.).
1) Ochrona klimatu i jakość powietrza
W realizacji zadań Powiat kładzie szczególny nacisk na poprawę jakości powietrza
poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, wyznaczając następujące
kierunki interwencji:
a) ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych:
- budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z organizacją miejsc przesiadkowych
na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji
na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej,
- przebudowa dróg powiatowych,
- prowadzenie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów.
b) zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu:
- działania promocyjne i edukacyjne (promowanie ruchu pieszego, jazdy na
rowerze i korzystania z transportu publicznego, warsztaty ekologiczne
organizowane w szkołach, szkolenia.
c) działania systemowe realizowane przez Powiat w zakresie ochrony powietrza:
- prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów
i pyłów do powietrza, bazy instalacji podlegających zgłoszeniu,
- uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza,
poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych,
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które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
(np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin;
prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję
pyłu do powietrza).
- koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych
przez poszczególne jednostki.
Realizacja zadań monitorowanych, wyznaczonych w Programie ochrony
środowiska dla ochrony klimatu i powietrza miała na celu osiągnięcie dopuszczalnych
poziomów zanieczyszczeń powietrza, poprzez następujące kierunki interwencji;
a) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza:
- modernizacja budynków w celu poprawy efektywności energetycznej,
stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych
obiektów, budownictwo pasywne (zarządcy i właściciele obiektów),
- modernizacje kotłowni, modernizacja kogeneratorów: wymiana kotłów
opalanych węglem na wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii - olej,
gaz, biomasa (zarządcy i właściciele obiektów),
- ograniczenie niskiej emisji ze źródeł mobilnych poprzez przebudowę układu
komunikacyjnego, wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg, budowę
ścieżek rowerowych (zarządcy dróg),
b) rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych:
- zmiana sposobu ogrzewania z piecy indywidualnych na centralne ogrzewanie
z kotłowni lokalnych oraz rozbudowa sieci ciepłowniczych (zarządcy i właściciele instalacji),
c) ocena stanu jakości powietrza:
- monitoring stanu jakości powietrza na stacjach pomiarowych na terenie powiatu (WIOŚ),
- kontrola zakładów emitujących do powietrza benzo(a)piren oraz pył zawieszony PM 2,5, PM10 (WIOŚ),
- produkcja energii elektrycznej z OZE - budowa farm fotowoltaicznych, montowanie paneli słonecznych (zarządcy i właściciele obiektów).
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2) Zagrożenie hałasem
Realizacja zadań własnych Powiatu polegała na zmniejszeniu oddziaływania hałasu
i ochroną przed hałasem, wyznaczając następujący kierunek interwencji;
a) ograniczenie emisji hałasu przemysłowego:
- wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu.
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu zapewnienie dobrego klimatu
akustycznego, poprzez następujące kierunki interwencji;
a) ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego:
-

obniżanie

ponadnormatywnego

poziomu

hałasu

poprzez

stosowanie

nowoczesnych technologii (zarządcy i właściciele zakładów),
b) zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach
zabudowanych:
- realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny
(budowa obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, zieleń osłonowa,
izolacyjna, budowa ekranów akustycznych, stosowanie tzw. cichych nawierzchni
podczas remontów i przebudów istniejącej sieci drogowej (GDDKiA, zarządcy
dróg wojewódzkich),
c) ocena stanu klimatu akustycznego:
- prowadzenie monitoringu poziomu hałasu w środowisku (WIOŚ),
- bieżąca kontrola zakładów pracy w zakresie emisji hałasu (WIOŚ),
- identyfikacja miejsc szczególnie narażonych na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego w tym sporządzanie map akustycznych (WIOŚ).
3) Pola elektromagnetyczne
Realizacja zadań własnych Powiatu polegała na utrzymaniu poziomów pól
elektromagnetycznych na poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych
poprzez następujący kierunek interwencji;
a) ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym:
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- gromadzenie informacji o źródłach wytwarzających pola elektromagnetyczne
(zgłoszenia instalacji).
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu ochronę przed ponadnormatywnym
promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez następujący kierunek interwencji;
a) ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych:
- monitoring pól elektromagnetycznych (WIOŚ),
- prowadzenie rejestru zawierającego informację o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z
wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności (WIOŚ),
- inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji pól elektromagnetycznych (WIOŚ, prowadzący instalacje, użytkownicy urządzeń).
4) Gospodarowanie wodami
Realizacja zadań własnych Powiatu miała na celu zwiększenie retencji wodnej
powiatu i ograniczenie wodochłonności gospodarki, poprzez następujące kierunki
interwencji;
a) zwiększenia

bezpieczeństwa

powodziowego

i

minimalizacja

ryzyka

powodziowego:
- plany operacyjne ochrony przed powodziami oraz plany zarządzania kryzysowego,
b) optymalizacja zużycia wody:
- działania edukacyjne oraz akcje promujące oszczędzanie wody.
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu;
1. zapewnienie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnym, poprzez następujące kierunki interwencji;
a) gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody:
- ograniczenie szybkiego spływu wód opadowych i roztopowych poprzez ich
zagospodarowanie

na

terenie

nieruchomości

(zachowanie

powierzchni
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biologicznie czynnej na terenach zurbanizowanych poprzez odpowiednie zapisy
w mpzp) - (właściciele nieruchomości, gminy),
- wprowadzanie do mpzp ograniczeń wynikających z występowania na terenie
powiatu terenów zalewowych (gminy),
- rozbudowa i modernizacja systemów ujmowania i dystrybucji wody (spółki
komunalne, gminy),
- zachowanie oraz odbudowa istniejących zbiorników wodnych (stawów, oczek
wodnych) - właściciele gruntów, gminy,
- prowadzenie prac konserwacyjnych i regulacyjnych oraz zabezpieczenie koryt
rzek, cieków, rowów, zwiększenie retencji korytowej (PGW Wody Polskie, gminy,
spółki wodne, właściciele gruntów),
- zalesianie nieużytków i gruntów najsłabszych (właściciele gruntów),
- przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym poprzez modernizację i rozbudowę wałów powodziowych oraz zbiorników retencyjnych (PGW Wody Polskie,
gminy, spółki wodne),
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych
(PGW Wody Polskie),
- działania edukacyjne oraz akcje promujące oszczędzanie wody (spółki komunalne, gminy).
b) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i minimalizacja ryzyka powodziowego:
- przegląd i aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Środkowej Odry (RZGW we Wrocławiu KZGW),
- przegląd i aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Warty (RZGW w Poznaniu KZGW),
- inwestycje dot. urządzeń ochrony przed powodzią (PGW Wody Polskie).
2. Utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez następujące kierunki interwencji:
a) ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych:
- weryfikacja wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy
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ograniczyć oraz opracowanie programów działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych na OSN (RZGW),
b) monitorowanie środowiska wodnego:
- prowadzenie monitoringu, jakości wód powierzchniowych i podziemnych w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (WIOŚ).
5) Gospodarka wodno-ściekowa
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu zapewnienie odpowiedniej, jakości
wód powierzchniowych i podziemnych wyznaczając następujące kierunki interwencji;
a) zwiększenie ilości przyjmowanych do oczyszczania ścieków:
- budowa i rozbudowa systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków (gminy),
- wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych zbiorowymi systemami kanalizacji (właściciel obiektu).
b) zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki:
- nadzór sanitarny wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności przeznaczonej
do spożycia oraz wody w kąpieliskach i ocena jej jakości (PPIS),
c) zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w ściekach:
- bieżąca kontrola jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników zwłaszcza
pod kątem substancje szkodliwych dla środowiska wodnego (właściciele lub zarządcy oczyszczalni ścieków, właściciele instalacji),
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z wprowadzanie ścieków do
wód lub gleby (PGW Wody Polskie),
- kontrole w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników
prywatnych i przedsiębiorstwa (WIOŚ).
6) Zasoby geologiczne
Realizacja zadań własnych miała na celu ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin oraz rekultywacja
terenów poeksploatacyjnych, poprzez następujące kierunki interwencji;
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a) racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż:
- kontrole w zakresie wykonywania postanowień udzielonych koncesji oraz eliminacja nielegalnych eksploatacji.
b) zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin:
- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych (właściciele terenu/
koncesjonariusze).
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu racjonalną gospodarkę surowcami
naturalnymi poprzez następujące kierunki interwencji;
a) ochrona zasobów naturalnych:
- ochrona złóż kopalin poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w mpzp (gminy),
- inwentaryzacja miejsc nielegalnego wydobycia kopalin (gminy),
- wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ( Urząd Marszałkowski).
b) nadzór nad zasobami kopalin:
- kontrola uprawnień przedsiębiorców w zakresie przestrzegania wydanych koncesji
na wydobycie kopalin (Okręgowy Urząd Górniczy).
7) Gleby
Realizacja zadań własnych miała na celu zachowanie dobrej jakości gleb jej ochronę
i racjonalne wykorzystanie terenu, poprzez następujący kierunek interwencji;
a) działania systemowe w zakresie ochrony gleb i właściwego sposobu użytkowania
powierzchni ziemi:
- kontrola w zakresie wydawanych decyzji w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania terenu.
Realizacja zadań monitorowanych miała na celu ochronę i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania ziemi poprzez następujące kierunki interwencji;
a) ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją:
- ochrona dobrych gleb przed zmianą sposobu użytkowania (konieczność
uwzględnienia w studium i mpzp, realizują gminy),
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- wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej (szkolenia, publikacje (WODR,
MRiRW),
- realizacja programu rolnośrodowiskowego (prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych (MRiRW, ARiMR),
- ochrona udokumentowanych złóż kopalin przed niezgodnym z przeznaczeniem
zagospodarowaniem (uwzględnienie w studium i mpzp, realizują gminy),
- przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych oraz upraw (właściciele gruntów).
b) ocena jakości gleb:
- monitoring chemizmu gleb ornych na terenie powiatu (GIOŚ, IUNG).
c) Rekultywacja gruntów:
- prowadzenie sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych przez
użytkowników (właściciel/władający powierzchnią ziemi),
- rekultywacja gleb zdegradowanych oraz zdewastowanych i przywracanie im
funkcji rolnej, przyrodniczej lub rekreacyjnej (właściciel/władający powierzchnią ziemi).
8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Realizacja zadań własnych miała na celu;
1. racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez następujące kierunki interwencji:
a) Działania systemowe w zakresie właściwej gospodarki odpadami:
- kontrola podmiotów w zakresie wydawanych zezwoleń w zakresie wytwarzania,
zbierania, przetwarzania odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie), transportu
odpadów.
2. ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko:
a) minimalizacja składowanych odpadów:
- prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami (warsztaty ekologiczne, zielone szkoły).
Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez następujące kierunki interwencji;
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a) zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnych
systemów ich zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania:
- przeciwdziałanie występowaniu dzikich wysypisk (gminy),
- kontrola działalności przedsiębiorców (operatorów) w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami (gminy),
- zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z planami gospodarki odpadami (gminy),
- dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest (gminy),
- likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (gminy),
- promocja budowy przydomowych kompostowników (gminy),
- zagospodarowanie osadów ściekowych (gminy),
- budowa/modernizacja PSZOK (gminy),
- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów (gminy, KZGRL),
- współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne (gminy, przedsiębiorcy).
b) monitoring w zakresie właściwej gospodarki odpadami:
- prowadzenie kontroli podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem osadów
ściekowych (WIOŚ),
- powadzenie kontroli podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem,
odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (WIOŚ),
- kontrole stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (WIOŚ),
- kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o odpadach (GIOŚ, WIOŚ).
9) Zasoby przyrodnicze
Realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru zasoby przyrodnicze
miała na celu;
1. Zwiększenie lesistości powiatu oraz zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez następujące kierunki interwencji:
a) trwale zrównoważona gospodarka leśna:
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
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- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu
dla lasów niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, położonych na terenie
powiatu leszczyńskiego.
b) Tworzenie zielonej infrastruktury:
- zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat”,
- zieleń drogowa, osłonowa, izolacyjna.
2. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, poprzez następujący
kierunek interwencji:
a) Działania systemowe w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych:
- kontrola w zakresie wydawanych pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów gminnych i Skarbu Państwa.
Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu zachowanie różnorodności
biologicznej i jej racjonalne użytkowanie, poprzez następujące kierunki interwencji;
a) Ochrona zasobów przyrody oraz zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych:
- ochrona, pielęgnacja i odtwarzanie poprzez tworzenie nowych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych tworzących korytarze ekologiczne (gminy, właściciele gruntów),
- odbudowa istniejącej zieleni, w tym konserwacja/rewitalizacja i prace pielęgnacyjne parków, terenów rekreacyjnych, zieleni miejskiej (gminy, właściciele gruntów),
- rozwój terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych (gminy, właściciele gruntów),
- zieleń drogowa, osłonowa, izolacyjna przy realizacji nowych inwestycji: S5 PoznańWrocław odcinek Radomicko-Kaczkowo (GDDKiA),
- prowadzenie remontów i inwestycji uwzględniając potrzeby gatunków zwierząt
towarzyszących człowiekowi np. przy pracach termoizolacyjnych, m.in. ochrona
wróbli, jerzyków ( gminy, właściciele obiektów, podmioty gospodarcze),
- ustanawianie planów i realizacja zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (RDOŚ),
b) Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej:
- realizacja Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw w zakresie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w myśl ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (RDLP),
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- realizacja Planów Zadań Ochronnych i Projektów Zadań Ochronnych zawartych w
Planach Urządzenia Lasu dla obszarów Natura 2000 (RDLP),
- opracowanie przez Nadleśnictwa planów zalesień dla gruntów niestanowiących
własności Skarbu Państwa (RDLP),
- zwiększanie naturalnej, właściwej dla siedlisk leśnych bioróżnorodności (Nadleśnictwa, inni właściciele lasów),
- powiększanie powierzchni leśnej poprzez zalesianie gruntów porolnych i nie przydatnych rolniczo bez zajmowania cennych ekosystemów nieleśnych (gminy, właściciele gruntów, Nadleśnictwa).
c) Utrzymanie i odtworzenie ekosystemów i ich funkcji, w tym ochrona krajobrazu:
- wdrażanie programu małej retencji na terenach leśnych oraz przeciwdziałanie po
wodzi i suszy w ekosystemach leśnych (RDLP),
- restytucja gatunków chronionych: jarzęba, brekinii i cisa pospolitego (RDLP).
10) Zagrożenie poważnymi awariami
Realizacja zadań własnych miała na celu utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach poważnej awarii, poprzez następujące kierunki interwencji;
a) Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń:
- doposażenie jednostek OSP,
b) Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii i zagrożeń środowiska
dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej:
- wprowadzenie systemu alarmowania / ostrzegania dla mieszkańców o nadzwyczajnych zagrożeniach.
Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu zapobieganie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków, poprzez następujący kierunek
interwencji;
a) Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną
awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska:
- nadzór nad zakładami zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej oraz aktualizacja rejestru tych zakładów (Marszałek, Straż Pożarna
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WIOŚ),
- kontrola przez WIOŚ zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR),
- zakup samochodów pożarniczych: ratowniczo-gaśniczych ciężkich i średnich, rozpoznawczo-ratowniczych, operacyjnych, kwatermistrzowskich, innych specjalnych
(KW PSP),
- informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii (Wojewoda Wielkopolski, KW PSP),
- kontrole pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).
11) Edukacja ekologiczna
Realizacja zadań własnych miała na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez następujący kierunek interwencji;
a) Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana ich zachowań na
proekologiczne:
- organizowanie warsztatów ekologicznych oraz programu edukacyjnego „Zielona
szkoła” dla uczniów szkół z terenu powiatu leszczyńskiego,
- dofinansowanie akcji: „Czyścimy Jezioro Dominickie”, „Sprzątanie Świata” oraz
konkursów wiedzy ekologicznej w placówkach kształcenia specjalnego.
Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa, poprzez następujący kierunek interwencji;
a) Pobudzenie odpowiedzialności za stan środowiska u lokalnej społeczności:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży zwiększających świadomość ekologiczną (RDLP)
- prowadzenie ośrodków edukacji leśnej oraz utrzymanie obiektów edukacyjnych
(ścieżki dydaktyczne, Izby Edukacyjne (RDLP),
- działania informacyjno-edukacyjne (RDLP).
-
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II.2.2. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH W POWIECIE LESZCZYŃSKIM NA LATA 2014 – 2020
Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający
koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie
w aspekcie

rozpoznawania

zagrożeń

społecznych,

ich

profilaktyki

i minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych.
Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji
społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności.
ZADANIA REALIZOWANE W POWIECIE Z ZAKRESU REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W 2019 ROKU W RAMACH
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB

pomoc na tworzenie i działalność WTZ

33

pomoc na likwidację barier architektonicznych,

8

technicznych i w komunikowaniu się
turnusy rehabilitacyjne

140

zaopatrzenie w przedmioty rehabilitacyjne,

341

środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji

10 Stowarzyszeń – Organizacji

i turystyki
pożyczki na rozpoczęcie działalności

0

gospodarczej, albo wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej
pomoc przy zatrudnianiu osób

0

niepełnosprawnych
pomoc w dostosowaniu stanowisk pracy dla osób

1

niepełnosprawnych
szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe osób
niepełnosprawnych

1
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Pomoc osobom niepełnosprawnych w Powiecie świadczona jest również w ramach
dwóch funkcjonujących na jego terenie Środowiskowych Domów Samopomocy w
Kąkolewie i we Włoszakowicach. Placówki te mają na celu podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi, podniesienie
poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej i przystosowania
społecznego w środowisku, a także w miarę możliwości przystosowanie do podjęcia
pracy i udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
W 2019 roku w zajęciach organizowanych w Środowiskowym Domu
Samopomocy we Włoszakowicach uczestniczyło 30 osób, natomiast w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kąkolewie w zajęciach uczestniczyło 30 uczestników. Ponadto
mieszkańcy powiatu korzystają z usług tego rodzaju ośrodków wsparcia działających
w najbliższym otoczeniu powiatu, tj. w Lesznie do 2 dwóch ŚDS-ów na terenie Miasta
Leszna uczęszcza w sumie 12 mieszkańców powiatu oraz Krzywiniu – 4 osoby.
W dziedzinie wspierania osób dotkniętych niepełnosprawnością PCPR podejmuje
także

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi,

którym

powierzane

i dofinansowywane są m. in. zadania z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla rodziców i
opiekunów

osób

niepełnosprawnych,

zapewnienia

szerszego

dostępu

do

specjalistycznych form edukacji i rehabilitacji, wyrównywania szans na wszystkich
poziomach edukacji oraz organizowania podstawowych badań profilaktycznych.
Zawarto łącznie 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie umożliwienia szerszego
dostępu do specjalistycznych form rehabilitacji,
2) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie wyrównywania
szans na wszystkich poziomach edukacji.
3) specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób
starszych.
4) wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy.
5) powiatową prezentację prac osób niepełnosprawnych.
6) działalność Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie.
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Do Warsztatów Terapii Zajęciowej według danych na grudzień 2019 roku,
uczęszczało 33 osoby z następujących powiatów:
POWIAT
LESZCZYŃSKI

MIASTO
LESZNO

POWIAT
GOSTYŃSKI

POWIAT
RAWICKI

8

3

5

17

Uczestnicy są osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
i posiadają wskazania do terapii zajęciowej. Na zajęciach uczestniczyło 18 osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności i 15 osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Uczestnicy realizują swój program terapii 6 działających pracowniach:
1) Pracownia gospodarstwa domowego.
2) Pracownia plastyczna i technik różnych.
3) Pracownia krawiecko – dziewiarska.
4) Pracownia tkacka.
5) Pracownia komputerowa.
6) Pracownia stolarska.
W pracowniach uczestnicy przysposabiają się do samodzielnego wykonywania czynności
życia codziennego. Głównym zadaniem w działalności warsztatów jest przygotowanie
uczestników do pracy w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.
Na szczeblu powiatowym PCPR zajmuje się zadaniami z zakresu wspierania rodziny oraz
systemu pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej
i instytucjonalnej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania
przez rodziców. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina

zastępcza

spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa, w tym zawodowa pełniąca
funkcję pogotowia rodzinnego i rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz
rodzinny dom dziecka, natomiast instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest
w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, rodzinnej i instytucjonalnej. W

Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego
w 2019 roku
32
roku 2019 w powiecie leszczyńskim funkcjonowały ogółem 42 rodziny zastępcze,
w których przebywało 85 dzieci.
Wśród rodzin wyróżniono:
1) 15 rodzin zastępczych spokrewnionych ( 20 dzieci),
2) 17 rodzin zastępczych niezawodowych (27 dzieci),
3) 10 rodzin zastępczych zawodowych (38 dzieci), w tym: 1 rodzina zastępcza
zawodowa specjalistyczna (5 dzieci).
Ogółem w 2019 roku we wszystkich typach rodzin zastępczych na podstawie
postanowień sądowych umieszczono 8 dzieci, w tym:
1) 1 dziecko w rodzinach zastępczych zawodowych,
2) 4 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
3) 3 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych.
W ramach podtrzymywania więzi dziecka z rodziną naturalną PCPR organizował
spotkania dzieci z rodzin zastępczych z ich rodzicami biologicznymi. W przypadku
wydania przez Sąd Rodzinny i Nieletnich zezwoleń na urlopowanie, część dzieci
przebywała w okresie dni wolnych od nauki w domu rodzinnym. W Powiecie
Leszczyńskim nie funkcjonuje instytucjonalna piecza zastępcza.
W roku 2019 PCPR udzielił wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych opracowując dla nich indywidualne
programy usamodzielnienia, wypłacając im świadczenia pieniężne na kontynuowanie
nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. W analizowanym okresie pomocą
na kontynuację nauki objęto 10 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych,

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

i

młodzieżowych

ośrodków

wychowawczych.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Powiatowego Zespołu
Wsparcia Rodziny w roku 2019 prowadzone było poradnictwo psychologiczne dla osób
i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami
przemocy w rodzinie. Poradnictwo realizowane było przez 2 specjalistów: psychologa
klinicznego – terapeutę rodzinnego i psychologa klinicznego dla rodzin zastępczych.
Z powyższej formy pomocy skorzystało 235 osób, w tym 14 rodzin zastępczych.
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W ramach działania Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny rodzinom zastępczym
zostało zorganizowane bezpłatne poradnictwo psychologiczne. Ponadto rodzice zastępczy
brali

udział

w

spotkaniach

w

ramach

Grupy

Wsparcia

oraz

skorzystali

z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Uzyskali też systematyczną pomoc
w postaci pracy socjalnej.

II.2.3. ZAPEWNIENIE UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.
W roku 2019 Powiat Leszczyński na wnioski dyrektorów Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie i Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie,
złożył przystąpił do programu rządowego zapewnienia uczniom szkół podstawowych
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
SOSW w Rydzynie – otrzymało 29.306,64 zł.
ZSS Górzno – otrzymało 4.774,28 zł

II.2.4.

DOFINANSOWANIE

ZADAŃ

W

ZAKRESIE

WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO
W 2019 r. dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
wyniosła 7.015,00 zł na 5 dzieci.
SOSW w Rydzynie (4 dzieci) – otrzymało 5.612,00
ZSS Górzno (1 dziecko) – otrzymało 1.403,00

II.2.5. PROGRAM „OCHRONA ZABYTKÓW 2020” MINISTERSTWA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Wniosek Powiatu Leszczyńskiego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Wniosek złożono na zadanie pod nazwą „Rydzyna, oficyny zamkowe
(XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F.
Ratajczaka – wymiana części dachowej i pokrycia dachowego.
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Wnioskowana kwota dotacji: 583.450,00
Wkład własny: 196.550,00
Całkowity koszt: 780.000,00
Otrzymana kwota dotacji: 360.000,00
Aktualizacja wniosku i realizacja zadania rok 2020.

II.2.6. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 20142020 PODDZIAŁANIE 7.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Tytuł projektu: Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla
mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Powiat Występuje, jako parter w projekcie, a
liderem jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.
Wnioskowana kwota dotacji: 35.151.548,27
Wkład własny: 1.860.000,00
Całkowity koszt: 37.011.548,27
Powiat wnosi wkład niefinansowy (osobowy i merytoryczny)
Otrzymana kwota dotacji: 15.674.630.70

III.

BUDŻET OBYWATELSKI
W 2019 roku nie miały miejsca konsultacje z mieszkańcami powiatu, w związku,

z czym nie realizowano budżetu obywatelskiego.

IV.

SYTUACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA, GEODEZYJNA

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Niewątpliwie na sytuację związaną z rosnącą liczbą mieszkańców ma rozwój
budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich gmin powiatu. Sukcesywnie
wzrasta liczba wydawanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Lesznie pozwoleń na budownictwo mieszkaniowe na terenie Powiatu
Leszczyńskiego oraz czynności z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
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ADMINISTRACJA ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANA
1

Ilość wniosków o wydanie pozwolenia na

1369

budowę oraz zmianę pozwolenia na budowę
2

Ilość wydanych pozwoleń na budowę

1200

3

Ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany

84

pozwolenia na budowę
4

Ilość wydanych decyzji dotyczących wygaszenia

11

pozwolenia na budowę
5

Ilość wniosków o pozwolenie na rozbiórkę

32

6

Ilość wydanych pozwoleń na rozbiórkę

33

7

Ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków

567

mieszkalnych jednorodzinnych
Ilość zgłoszeń z projektem budowlanym dot.

20

budynków mieszkalnych jednorodzinnych
8

Ilość wydanych zaświadczeń

9

Ilość
i
Ilość

rozpatrzonych
wykonania

218

zgłoszeń
robót

rozpatrzonych

budowy

347

budowlanych

119

zgłoszeń

budowy

miejscowych

planów

z projektem budowlanym
10

Ilość

uzgodnień

26

zagospodarowania przestrzennego i warunków
zabudowy
11

Ilość opiniowanych dokumentów planistycznych
przez powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną

8
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Ilość zarejestrowanych i wydanych dzienników

1293

budowy
14

Ilość wniosków o przeniesienie na budowę

98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury i Budownictwa

ADMINISTRACJA GEODEZYJNA, KARTOGRAFII I KATASTRU
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1

Ogólny wpływ pism (spraw) z zakresu
działalności wydziału

29512

2

Wypisy z ewidencji gruntów

9675

3

Wykonanie map do celów opiniodawczych

3002

4

Udostępnienie danych poprzez sporządzenie
informacji z rejestru gruntów

5

Udostępnienie dokumentów

1884

6

Zmiany wprowadzone w części opisowej i
kartograficznej ewidencji gruntów i budynków

2385

7

Wypisy z rejestru gruntów do KW

2107

8

Wykonanie wyrysów
numerycznej do KW

9

Zmiany wprowadzone na numeryczną mapę
zasadniczą

5962

10

Zmiany wprowadzone tylko w części opisowej
ewidencji gruntów i budynków

5289

11

Zmiany wprowadzone do rejestru cen i wartości

1330

12

Decyzje w zakresie ewidencji gruntów i
budynków

z

ewidencji

mapy

62

94

68
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Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji
gruntów

1699

14

Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom
majątkowym

141

15

Sporządzenie informacji nt. posiadanych przez
osoby fizyczne i prawne nieruchomości oraz
zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa
rolnego

134

16

Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

1013

17

Przygotowanie materiałów do zgłoszonych
prac geodezyjnych

4519

18

Kontrola/weryfikacja prac geodezyjnych

4280

19

Włączenie do zasobu przyjętej dokumentacji
geodezyjnej

4280

20

Analiza rozbieżności na granicy powiatu

30

21

Zawarcie umów dot. korzystania z portalu
rzeczoznawcy i portalu geodety oraz
przedstawienie możliwości oprogramowania

110

22

Wydanie plików SWDE

2483

23

Wydanie plików GML

24

Informatyzacja zasobu

25

Decyzje w zakresie wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej

120

26

Uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy

529

27

Opinie w zakresie ochrony gruntów rolnych
wydawane do Wydziału Architektury i
Budownictwa

653

28

Decyzje w zakresie rekultywacji gruntów

27
36030

7
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38
Zaświadczenie dot. wykreślenia obciążeń w KW

122

30

Przyznanie prawa własności gruntu pod
budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu
przedmiot własności

0

31

Wnioski o dokonanie wpisów w KW bądź
założenie nowej KW

99

32

Postępowanie dotyczące udzielenia pomocy de
minimis

1

33

Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego

17

34

Aktualizacja
wieczystych

użytkowników

38

35

Raty, odroczenia, bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego

7

36

Zaświadczenia dot. tytułu własności
nieruchomości Skarbu Państwa

do

59

37

Zgoda na realizację prac na gruntach Skarbu
Państwa (wycinkę drzew i krzewów,
przeprowadzanie inwestycji, przejazd)

1

38

Decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania

danych

dot.

125 spraw
(20 decyzji)

39

Analiza działek do KZN

40

Prowadzenie procedury sprzedaży, darowizny
nieruchomości Skarbu państwa i powiatu

41

42

Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości
oddanych w trwały zarząd
Prowadzenie spraw dot. najmu, dzierżawy,
użyczenia
nieruchomości
stanowiących
własność Skarbu Państwa

20
20 spraw
(23 działki)
26 spraw
(895 działek)
9 spraw
(10 działek)
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39
Prowadzenie spraw dot. zmiany nieruchomości

1 sprawa
(41 działek)

44

Przygotowanie wniosków o stwierdzenie
nabycia z mocy prawa przez Powiat mienia
Skarbu Państwa stanowiącego drogi powiatowe

16

45

Przygotowanie wniosków o stwierdzenie
nabycia z mocy prawa przez powiat mienia
osób fizycznych stanowiącego drogi powiatowe

13

46

Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu –
umowy cywilnoprawne i art. 98 u o g.n.

33

47

Prowadzenie spraw dot.
nieruchomościami Powiatu

115

48

Prowadzenie spraw zwrotów nieruchomości

0

49

Prowadzenie spraw dotyczących czasowego
zajęcia nieruchomości

1

50

Ograniczenie korzystania z nieruchomości,
zezwolenie
na
niezwłoczne
zajęcie
nieruchomości

8

51

Sprawy sądowe (zasiedzenie, nabycie spadku)

0

52

Przygotowanie wniosków o stwierdzenie
nabycia z mocy prawa przez gminę mienia
Skarbu państwa

12

53

Zaświadczenia o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

530

52

Dokumentacja do przetargów i zapytań
ofertowych
zlecanych
przez
Starostwo
Powiatowe

12

gospodarowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Geodezji, Kartografii, Kata530stru i Gospodarki
Nieruchomościami

Analiza ruchu budowlanego w Powiecie Leszczyńskim wskazuje na rozwój
budownictwa mieszkaniowego, szczególnie jednorodzinnego.
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V. SYTUACJA DROGOWA, KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Jednym z zadań powiatu jest realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji
i transportu
KOMUNIKACJA I TRANSPORT
PRAWA JAZDY
1

Wygenerowanie
kierowców

profili

kandydatów

2

Przyjęcie wniosków o wydanie prawa jazdy

1421

3

Przyjęcie wniosków o wydanie prawa jazdy po
raz pierwszy

850

4

Przyjęcie wniosków o wydanie prawa jazdy
międzynarodowego

21

5

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

21

6

Wymiana zagranicznego
krajowe uprawnienia

na

11

7

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub przewóz wartości
pieniężnych

28

8

Wydanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do
kierowania

248

9

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do
kierowania

138

10

Wydanie wniosków o kontrolne sprawdzenie
kwalifikacji

3

11

Wydanie decyzji
lekarskie

78

12

Wydanie decyzji na badania psychologiczne

prawa

kierujących

na

jazdy

na

badania

1350

91
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Wysłanie Akt Ewidencyjnych Kierowców

127

14

Żądanie Akt Ewidencyjnych Kierowców

111

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
1

Zgłoszenie o wpis
przedsiębiorców

OSK

do

rejestru

---

2

Zakończenie działalności OSK na wniosek
przedsiębiorcy

---

3

Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

7

4

Kontrole OSK

16

5

Uchybienia w działalności OSK

---

6

Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy

2

7

Ilość osób wpisanych do rejestru Instruktorów
nauki jazdy

42

REJESTRACJA
1

Zgłoszenie zbycia pojazdu

2450

2

Zgłoszenie demontażu pojazdu

1495

3

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

28

4

Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

79

5

Wydanie kart pojazdu po raz pierwszy

6

Wydanie wtórnika kart pojazdu

7

Wydanie dowodów rejestracyjnych

8

Wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych

9

Wydanie nalepek kontrolnych

10

Wydanie wtórników nalepek kontrolnych

4147
40
10801
60
6279
63
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Rejestracja pojazdów zabytkowych

12

Wydanie tablic tymczasowych

1056

13

Wydanie pozwoleń czasowych

3563

14

Wydanie pozwoleń czasowych po raz pierwszy

7613

15

Rejestracja pojazdów po raz pierwszy

7613

16

Ilość zarejestrowanych pojazdów na dzień
31.12.2019

67212

17

Ilość wydanych tablic rejestracyjnych

14064

16

STACJE KONTROLI POJAZDÓW
1

Ilość dokonanych kontroli SKP

8

2

Ilość nieprawidłowości w SKP

15

TRANSPORT DROGOWY
1

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy

27

2

Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób

4

3

Licencje na pośrednictwo przy przewozie
rzeczy

4

4

Zaświadczenie na
potrzeby własne

8

5

Wypisy z zaświadczeń na potrzeby własne

115

6

Pozytywne opinie w zakresie rozkładów jazdy
linii autobusowych

29

7

Kontrole
przedsiębiorców
posiadających
licencję na krajowy transport drogowy osób lub
rzeczy lub zaświadczenia na przewozy drogowe
na potrzeby własne

38

przewozy

drogowe

na
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Decyzje w zakresie wykorzystania dróg w
sposób szczególny

25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska
i Transportu.

Dane statystyczne wskazują na tendencje wzrostową ilości osób zainteresowanych rejestracją
pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego oraz uzyskaniem prawa jazdy.

VI. EDUKACJA PUBLICZNA
Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym dla 3 placówek oświatowych. Są
to: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie,
Zespół Szkół Specjalnych w Górznie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Rydzynie.
LICZBA UCZNIÓW USZCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK
OSWIATOWYCH PROWADZONYCH PREZ POWIAT LESZCZYŃSKI,
(WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU)

PLACÓWKA OŚWIATOWA
SOSW w Rydzynie

ILOŚĆ UCZNIÓW
170

ZSS w Górznie

34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej

W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019, w SOSW w Rydzynie zwiększyła się liczba
uczniów, także w ZSS w Górznie zwiększyła się o jedną osobę

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT
LESZCZYŃSKI
(WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU)

PLACÓWKA OŚWIATOWA
SOSW w Rydzynie
ZSS w Górznie

ILOŚĆ
84

ETATY
81

19

15,52
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PPP-P w Rydzynie

6

5,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej

W SOSW w Rydzynie zwiększyła się liczba etatów i zmniejszyła ilość zatrudnionych
nauczycieli, natomiast w ZSS w Górznie zwiększyła się ilość nauczycieli i etatów.
LICZBA UCZESTNIKÓW ZESPOŁÓW POZALEKCYNYCH W SZKOLE
PRZYSZPITALNEJ ORAZ LICZBA WYCHOWANKÓW W INTERNACIE
(WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU)

PLACÓWKA OŚWIATOWA
SOSW w Rydzynie - internat
ZSS w Górznie

ILOŚĆ UCZNIÓW
68
11(średnio)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej

Odnotowywana jest tendencja spadkowa ilości wychowanków w internacie w SOSW
w Rydzynie oraz ilość uczestników zespołów pozalekcyjnych w szkole przyszpitalnej.
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI PUBLICZNEJ
CZYNNOŚĆ
Skierowania do kształcenia specjalnego do szkół
prowadzonych przez Powiat
Skierowania do kształcenia specjalnego poza granice
Powiatu
Skierowania do Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych
Przygotowanie i przeprowadzenia postępowań
egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
konkursowych na dyrektora PPP-P w Rydzynie
Przygotowanie dokumentacji uczniów i studentów dot.
stypendium marszałka
Weryfikacja dokumentów o pomoc finansową dla
uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Powiatu
Decyzja o zwrocie dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości
Dotacje dla Miasta Leszna na rzecz Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Miejskiego Ośrodka Sportu, Powiatowego Urzędu
Pracy

ILOŚĆ
72
6
3
1
0
3
38
0
5
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Udział w programach rządowych i innych

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych

VII. OCHRONA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Rada Powiatu Leszczyńskiego nie jest organem założycielskim dla żadnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego na terenie powiatu. Niemniej jednak
corocznie dokonuje zakupu specjalistycznego sprzętu bądź aparatury medycznej na
potrzeby lokalnego szpitala. W 2018 roku Powiat Leszczyński zakupił, na potrzeby Bloku
Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, wiertarkę chirurgiczną.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest jednostką
o

uprawnieniach

organu

orzekającego

o

niepełnosprawności

i

niepełnosprawności, jako instytucja I stopnia.
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WNIOSKÓW OGÓŁEM
z tego:
od osób powyżej 16 r.ż. o wydanie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, w celu:

1336
1186

1

Odpowiedniego zatrudnienia

357

2

Zasiłku pielęgnacyjnego

226

3

Korzystania z karty parkingowej

224

4

Konieczność zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne

157

5

Korzystania z systemu środowiskowego
wsparcia

147

6

Innym ( pomoc społeczna, rehabilitacja,
ulgi i uprawnienia)

68

7

Uczestnictwa w terapii zajęciowej

7

osób do 16 r.ż. w celu zaliczenia ich do osób

150

stopniu
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niepełnosprawnych, z tego dotyczących:
1

Zasiłku pielęgnacyjnego

132

2

Świadczenia pielęgnacyjnego

17

3

inne

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Lesznie

ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI i
NIEPEŁNOSPRWNOŚCI
osobom powyżej 16 r.ż.

1235

osobom do 16 r.ż.

151

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Lesznie

Wydano 499 kart osobom, u których schorzenia powodują znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się, a które mogą korzystać z bezpłatnych miejsc
parkingowych oraz 5410 legitymacji uprawniających do ulg i przywilejów na podstawie
odrębnych przepisów.
Wniesiono 80 odwołań od wydanych decyzji, które przesłano do rozpatrzenia do
Wojewódzkiego Zespołu w Województwie Wielkopolskim.
Powołano 78 razy składy orzekające, na których wydano w postepowaniu
administracyjnym 13866 decyzji.

VIII. SPRAWY OBYWATELSKIE
VIII.1. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna,
która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.
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Na terenie Powiatu Leszczyńskiego uruchomione były punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej, zlokalizowane w:
1) Krzemieniewo – Urząd Gminy, ul. Dworcowa 34
2) Rydzyna - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Plac Zamkowy 2
3) Włoszakowice - Urząd Gminy, ul. Kurpińskiego 29
4) Lipno Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68
ILOŚĆ UDZIELONYCH PORAD PRAWNYCH
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
„WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z Góry
pomoc prawna świadczona przez adwokatów,
radców prawnych i prawników wyznaczonych przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry

111

ADWOKACI I RADCOWIE
pomoc prawna świadczona przez adwokatów i
radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową
Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Poznaniu

173

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych

Rejestracja telefoniczna do wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie leszczyńskim odbywała się w Starostwie Powiatowym w Lesznie, bądź
poprzez adres : starostwo@powiat-leszczynski.pl

VIII.2. POZOSTAŁE SPRAWY OBYWATELSKIE
→

Realizacja zadań rozwoju sportu

→

Wpisy do ewidencji Starosty Leszczyńskiego stowarzyszeń zwykłych,
uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych

→

Kwalifikacja wojskowa
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→

Biuro rzeczy znalezionych

→

Udzielanie Informacji publicznych

→

Udział w programach rządowych i innych

→

Decyzje ws. wyrażenia zgody na sprowadzanie zwłok do Polski

Do Starostwa Powiatowego wpłynęły w 2019 roku, 54 wnioski o udostępnienie
informacji publicznej. Dotyczyły one m. in. :
 zasobów ośrodków rekreacyjno-sportowych,
 elektrowni wiatrowej,
 pomiarów i opracowań geodezyjno-kartograficznych (osnowy szczegółowe),
 poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (PEM),
 płatności bezgotówkowych,
 pozwoleń na budowę dla instalacji fotowoltaicznych,
 pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych,
 uproszczonego planu urządzenia lasu,
 oczyszczalni ścieków,
 audytu wewnętrznego,
 zezwoleń na wydanie i przetwarzanie odpadów,
 informacji nt. spalania odpadów,
 liczby wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 stacji bazowych telefonii komórkowych
 cmentarzy żydowskich,
 odszkodowań z tytułu utraty wartości gruntu/nieruchomości,
 ferm norek,
 informatyzacji urzędu,
 sadzeń drzew,
 prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
 emisji obligacji;
 liczby uczniów dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych,
 wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracowników,
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 zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
 wykazu nieruchomości Skarbu Państwa,
 umów na rozliczanie ksiąg wieczystych,
 publicznego transportu zbiorowego,
 Spółek Wodno-Melioracyjnych,
Nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, na wnioski została
udzielona odpowiedź, bądź sprawy załatwiono w inny sposób.

W sprawozdawczym roku wpłynęło:
- 5 petycje. Dwie petycje zostały rozpatrzone negatywnie, dwie pozytywnie, natomiast
jedną przekazano Zarządowi Dróg Powiatowi do rozpatrzenia,
- 7 skarg. Skargi złożono na działalność Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy
Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjnej

i

Kartograficznej,

naczelników

Starostwa

Powiatowego w Lesznie oraz Zarząd Dróg Powiatowych.

Przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych, w tym:
- 3 kontrole Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- 1 kontrolę Archiwum Państwowe w Lesznie,
- 2 kontrole Wojewoda Wielkopolski,
- 1 kontrola Państwowa Inspekcja Pracy w Lesznie.
Kontrole dotyczyły:
1. działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie,
2. zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy,
3. realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
4. prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania,
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5. kontroli projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od
drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo”,
6. postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
7. prawidłowości realizacji projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja
geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa
powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Otwarte konkursy ofert, skierowane do organizacji pozarządowych

TRYB

ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW

ZŁOŻONE
WNIOSKI

Konkurs

Art. 19a
Wspieranie rozwoju sportu
Pomoc społeczna

kultura

sport

turystyka zdrowie

13

10

1

0

36

3

3

1

1

8

16

16

7

7

Zauważalna jest tendencja wzrastającego zainteresowania organizacji pozarządowych,
ogłaszanymi konkursami ofert. Ponadto w ocenie komisji rozpatrujących oferty,
proponowane zadania do realizacji są coraz atrakcyjniejsze w zakresie tematycznym
i proponowanej formule.
W roku sprawozdawczym, wpłynęło 30 wniosków ws. objęcia przez Starostę
Leszczyńskiego patronatu nad imprezami i zadaniami o charakterze ponadgminnym, o
znaczeniu promocyjnym dla Powiatu Leszczyńskiego i fundowaniu nagród. Objęto 8
zadań patronatem honorowym i przyznano 20-stu organizacjom dofinansowanie do
realizacji zadania.
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VIII.3. DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU OBSLUGI KLIENTA
Działania Punktu koncentrowały się głównie na:
 elektronicznym obiegu dokumentów:
 rejestrowaniu pism/wniosków
 dekretacji pism/wniosków
 przesyłaniu pism/wniosków
 dodawaniu treści do pisma/wniosków
 wyszukiwaniu dokumentów, pism, spraw
 rejestrowaniu interesanta
 prowadzeniu dzienników korespondencji, rejestrów
 tworzeniu pism
 zakładaniu spraw
 prowadzeniu i analizowaniu skarg i wniosków
 wprowadzaniu i nadawaniu korespondencji wychodzącej
 udzielaniu informacji
 komunikacji z klientem
 przygotowanie i obsługa, szkoleń, obrad Rady i posiedzeń Komisji,
Ilość wpływającej korespondencji do Starostwa Powiatowego (podział)
Pisma /wnioski

26771

Umowy

182

Faktury

1783

OGÓŁEM

28736

Zbiorcze zestawienie korespondencji służbowej wysyłanej przez Starostwo
Powiatowe w 2019 roku:
1. Przesyłki polecone ekonomiczne krajowe 18.072
2. Przesyłki polecone priorytetowe krajowe 227
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3. Przesyłki zwykłe ekonomiczne krajowe 3.550
4. Przesyłki zwykłe priorytetowe krajowe 215
5. Zwroty 832
6. Listy zagraniczne (ZPO) 11
7. Listy zagraniczne (polecone) 26
8. Paczki 7

IX. SYTUACJA ŚRODOWISKOWA, LEŚNA I ROLNICZA
Powiat zwraca szczególna uwagę na realizacje zadań mających na celu ochronę
środowiska naturalnego, tj. ochronie powietrza, wód, ziemi, zasobów naturalnych,
nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz gospodarką łowiecką.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018
ROKU
DECYZJE
1

Koncesje na wykonywanie kopalin

5

2

Dot. opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobycia
kopalin

6

3

Zatwierdzające projekty prac geologicznych

10

4

Zatwierdzające dokumentacje geologiczne

9

5

Ustalające
odszkodowanie
z
tytułu
wprowadzenia strefy ochronnej ujęcia wody

0

6

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub ich
zmiana

5

7

Zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku, zbierania i transportu
odpadów

14
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8

Związane z linią brzegu

0

9

Całkowite przegradzanie cieków

1

10

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza

2

11

Zatwierdzenie
urządzania lasów

3

12

Inwentaryzacja stanu lasu

1

13

Zezwolenie na wycinkę drzew w lesie

9

14

Określające zadania dla właścicieli lasów

1

15

Określające dopuszczalny poziom hałasu

2

16

Zezwalające na usuniecie drzew i krzewów z
gruntów będących własnością gminy oraz PKP
PLK S.A.

61

17

Decyzje o zwrocie nienależnie pobranego
ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw
rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

4

uproszczonych

planów

REJESTRY
1

Sprzętu pływającego do połowu ryb

2

Gatunków chronionych zwierząt zgodnie z
Konwencją a Waszyngtońską:
- wydanych zaświadczeń
- zarejestrowano zwierząt

70

11
16

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE
1

Wydanie kart wędkarskich

236

2

Zaświadczenia czy działka objęta jest upul lub
inwentaryzacja stanu lasu

605

3

Głoszenia instalacji, w których wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga

48
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pozwolenia
4

Opiniowanie w formie postanowień mpzp oraz
studium zagospodarowania przestrzennego
gminy
w
zakresie
występowania
powierzchniowych ruchów masowych oraz
złóż kopalin i zasobów wód podziemnych

15

5

Opiniowanie dla Agencji Nieruchomości rolnej
działek przeznaczonych do sprzedaży pod
względem występowania na nich złóż kopalin i
wydanych koncesji na ich wydobycie

3

6

Wydanie właścicielom lasów niepaństwowych
zadań gospodarczych do wykonania w lesie

151

7

Zaświadczenia o zgodności inwestycji
uproszczonym planem urządzenia lasu

z

6

8

Zawiadomienia o prowadzonym postępowaniu
wodnoprawnym przez PGW Wody Polskie i
informowanie właściwy Zarząd Zlewni

20

9

Opiniowanie w sprawie planu działań
krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy
wielkopolskiej

1

10

Opracowanie informacji dla Państwowej Straży
Pożarnej w Lesznie o właścicielach lasów
niepaństwowych z powiatu leszczyńskiego

1

11

Przygotowanie odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej

9

12

Rozliczenie środków z tytułu dzierżawy polnych
obwodów łowieckich

8

13

Udział w komisji oceniającej zakończenie
rekultywacji złóż kruszywa naturalnego

5

14

Kontrole zakładów górniczych posiadających
koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu
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X.

POLITYKA SPOŁECZNA
Instytucją w Powiecie Leszczyńskim wykonującą zadania z zakresu pomocy

społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lesznie. PCPR udziela

wszechstronnej pomocy osobom

niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym, usamodzielniającym się wychowankom
domów dziecka i rodzin zastępczych, rodzinom dotkniętym przemocą, zagrożonym
wykluczeniem społecznym. Osoby i rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
swoich funkcji mogły korzystać z porad i wsparcia specjalistów.
Pomoc społeczna polega także na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury
socjalnej.

X.1. DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Dokonując analizy zauważalne są zmiany występujące na przestrzeni lat tj. malejącą ilość
spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na rzecz niezawodowych i zawodowych
rodzin zastępczych. Ponad połowa dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przebywa
w zawodowych rodzinach zastępczych, co może świadczyć o małej wydolności osób
spokrewnionych lub braku chęci do przejęcia opieki nad dziećmi przez osoby z rodziny
pochodzenia dziecka.
.Zabezpieczenie potrzebujących dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej jest od lat
jednym z priorytetów działania PCPR w Lesznie. Powiatowe Centrum podejmuje różnego
rodzaju akcje promocyjne, których celem jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego.
Zauważalna jest potrzeba rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego i ośrodka interwencji kryzysowej. Utworzono mieszkanie chronione dla
usamodzielnianych

wychowanków

rodzin

zastępczych

i

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych.
Mocną stroną zasobów Powiatu jest dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz z jednostkami samorządu
gminnego, tj. z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Pozytywną rolę w wspieraniu
osób z upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi pełni Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kąkolewie. Wsparciem dla zaburzonych dzieci i młodzieży jest
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie oraz Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie.
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zawodowej i społecznej

rehabilitacji

niepełnosprawnych

Powiatowe

Centrum

Pomocy

oraz

zatrudnianiu

Rodzinie

realizuje

osób
zadania

opracowywane zgodnie ze strategią rozwoju województwa oraz powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji
społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i
zatrudnienia,

współpracuje

również

z

instytucjami

administracji

rządowej

i samorządowej. PCPR podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków
niepełnosprawności, opracowuje i przedstawia plany zadań i informacji z prowadzonej
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, współpracuje
z organizacjami

pozarządowymi

i

fundacjami

działającymi

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób. Jednym z zadań PCPR
w Lesznie jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu
Leszczyńskiego. Pomoc ta udzielana jest w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 PCPR w Lesznie przeznaczył środki
na rehabilitację zawodową oraz społeczną, mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.
Wspomniane środki były przeznaczone między innymi na: zwrot wydatków na
instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i

niepozostających

w

zatrudnieniu,

wyposażenia

stanowiska

pracy

osoby

niepełnosprawnej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej.

X. 2. DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KĄKOLEWIE
XI.2.1. ŚREDNIA DZIENNA LICZBA UCZESTNIKÓW OBECNA W ŚDS
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:
1) styczeń

26

2) luty

25

3) marzec

27

4) kwiecień

24

5) maj

24

6) czerwiec

22
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7) lipiec

25

8) sierpień

23

9) wrzesień

24

10) październik 25
11) listopad

26

12) grudzień

19

Razem (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku) 24
X.2.2. ŚREDNIA DZIENNA LICZBA UCZESTNIKÓW OBECNA NA POSZCZEGÓLNYCH
ZAJĘCIACH:
Rodzaj zajęć
Terapia zajęciowa ogółem

Średnia dzienna liczba osób na zajęciach z całego
roku
25

Pracownia stolarsko - techniczna

2

Pracownia komputerowa

5

Pracownia dziewiarsko-krawiecka

5

Pracownia muzykoterapii i po-

5

znawania świata
Pracownia gospodarstwa domowe-

5

go
Pracownia plastyczna

5

Rehabilitacja grupowa

25

Rehabilitacja indywidualna

5

Treningi

25

Zajęcia edukacyjne

2
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Wsparcie psychologiczne

10

Opieka psychiatryczna

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie

Rok 2019 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie był okazją do realizacji
działań, optymalizacji różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych, przyglądania się czy
podejmowane

działania

są

skuteczne

i

służą

dobru

Uczestników.

Pojawiły się i utrwaliły się nowe aktywności i metody pracy, jak np. komunikacja
alternatywna. Zespół aktywizująco - wspierający zrealizował zaplanowane działania w
ramach wyznaczonych obszarów pracy zgodnie z planem pracy. Zorganizowano wyjazd
integracyjno-edukacyjny do Biskupina, który stał się nie tylko okazją do zwiedzania,
integracji, edukacji czy rekreacji, ale był kolejnym sprawdzianem nabytych podczas
codziennych treningów umiejętności społecznych. Zwiedzano Muzeum archeologiczne w
Biskupinie i Muzeum Kolejki Wąskotorowej w miejscowości Wenecja. Uczestnicy ocenili
wyjazd, jako bardzo udany, sygnalizując jednocześnie potrzebę, jak najczęstszych
wyjazdów, podczas których sprawdzają swoją samodzielność. W okresie letnim poza
zorganizowaniem wewnętrznej spartakiady, kilkukrotnie wyjeżdżano nad jezioro w
Górznie, a także korzystano z seansów kinowych w Cinema 3D w Lesznie.

Zespół

aktywizująco wspierający, na co dzień zaobserwował szeroko pojęte, pozytywne zmiany i
rozwój społeczny wśród Uczestników Domu.

Osoby niepełnosprawne i osoby z

problemami zdrowia psychicznego poprzez codzienny udział w zajęciach mają szanse na
coraz lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym w placówce jak i poza nią. W trakcie
kontaktów z rodzicami i opiekunami Uczestników otrzymywano informację, że widocznie
poprawiło się funkcjonowanie podopiecznych w środowisku rodzinnym i szerzej
społecznym. Zaobserwowano ich większą samodzielność, wyraźniejsze sygnalizowanie
swoich potrzeb i dokonywanie życiowych wyborów. Kontynuowano współpracę ze
Stowarzyszeniem Edukacyjnym MCA z Poznania działającym w obszarze pomocy
osobom z niepełnosprawnością. Kolejny raz Środowiskowy Dom Samopomocy został
zaproszony do Projektu 5 zmysłów Imaginarium. Projekt miał na celu wyrównywanie
szans w dostępie do życia kulturalnego i społecznego. Główną domeną 5 zmysłów.
Imaginarium były spotkania beneficjentów projektu z reprezentantami środowisk
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twórczych. Efektem ubiegłorocznych warsztatów było między innymi napisanie
wspólnego

wiersza.

i podtrzymywanie

Podejmowano

działania

mające

na

celu

nawiązanie

dotychczasowej współpracy z organami administracji publicznej,

organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, innymi instytucjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych.

XI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej udzielono dotacji
ochotniczym strażom pożarnym na zakup łodzi ratunkowej RIB 420 ALU na rzecz OSP
Włoszakowice oraz zakupiono suszarkę do węży dla OSP Lipno. Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie przyznano dotację na zakup samochodu
operacyjnego oraz zakup nagród na powiatowe zawody pożarnicze. Ponadto
zabezpieczono czujniki dwutlenku węgla w ramach wsparcia akcji „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
Komenda Miejska Policji wsparta została w zakupie samochodu osobowego typu SUV w
wersji oznakowanej, dla Zespołu Dzielnicowych w Świeciechowie oraz zabezpieczeniu
wypoczynku podczas sezonu letniego na terenie miejscowości letniskowych. Dodatkowo
zakupiono miernik poziomu dźwięku, lornetkę i przyrząd do pomiaru przepuszczalności
światła w szybach pojazdów.
Przekazano

Wodnemu

Ochotniczemu

Pogotowiu

Ratunkowemu

dotację

z

przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom powiatu leszczyńskiego oraz turystom
bezpiecznego wypoczynku na terenach akwenów wodnych.
Przekazano odblaski, z przeznaczeniem dla uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych z terenu Powiatu Leszczyńskiego. Odblaski przekazane zostały uczniom
podczas zajęć prowadzonych w szkołach przez policjantów w ramach akcji „Bezpieczna
Droga do Szkoły”, realizowanej w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego obradowała
w 2019 roku na dwóch posiedzeniach, których tematyka dotyczyła ustawowych zadań
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Starosty i Prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach były następujące zagadnienia:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
w 2018 roku, przeprowadzona na podstawie sprawozdań Komendanta Miejskiego
Policji w Lesznie i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem:
 ruchu drogowego,
 wypoczynku nad wodami (kąpieliska strzeżone),
 zabezpieczenia imprez masowych (mecze żużlowe, festyny itp.)
3. Ocena stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic
4. Przeciwdziałanie skutkom zimy i powstania sytuacji kryzysowych (pomoc doraźna
osobom bezdomnym, poszkodowanym i potrzebującym)
5. Zapewnienie drożności dróg dojazdowych do budynków oraz dostępu do urządzeń
przeciwpożarowych. Lokalizacje parkingów. Bieżące przeglądy instalacji użytkowych
w budynkach. Zakaz składowania materiałów palnych na poddaszach, strychach
oraz korytarzach. Zakaz użytkowania gazu butlowego w budynkach wyposażonych
w instalację gazu ziemnego.
6. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu i miasta Leszna na 2020 rok w części
dotyczącej:
 nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 nakładów na realizację zadań ujętych w „Programie zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna
i Powiatu Leszczyńskiego”
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Sposób funkcjonowania Komisji i zakres omawianych tematów przyczyniają się do
doskonalenia współpracy pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami z terenu Powiatu
Leszczyńskiego i Miasta Leszna, a w prowadzonych w trakcie posiedzeń dyskusjach
przejawia się troska o bezpieczeństwo mieszkańców. W konsekwencji przekłada się to
znacząco na wysoki stopień bezpieczeństwa i porządku na naszym terenie.

XII. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZARZADU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, w kadencji 2018-2023 obradował w składzie:
starosta, wicestarosta, trzech członków zarządu, w 2019 roku odbyło się 31 posiedzeń.

XIII. UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I WYKONAWCZEGO
XIII.1. PODJĘTE I ZREALIZOWANE UCHWAŁY RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uchwała Nr XIX/120/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Uchwała Nr XIX/119/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023
Uchwała Nr XIX/118/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Uchwała Nr XIX/117/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XIX/116/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Uchwała Nr XIX/115/2019 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego
zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
Uchwała Nr XIX/114/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr XIX/113/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019 – 2022
Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XVII/110/2019 w sprawie podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Uchwała Nr XVII/109/2019 w sprawie zasad przyznawania pomocy finansowej
dla uzdolnionych studentów.
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Uchwała Nr XVII/108/2019 w sprawie określenia formy, warunków i zakresu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
powiatu leszczyńskiego.
Uchwała Nr XVII/107/2019 w sprawie uchwalenia Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego.
Uchwała Nr XVII/106/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Lesznie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Uchwała Nr XVII/105/2019 w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Powiatu Leszczyńskiego środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie
2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Uchwała Nr XVII/104/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do
Organizacji Turystycznej LESZNO-REGION
Uchwała Nr XVI/103/2019 w sprawie wyboru Wicestarosty Leszczyńskiego
Uchwała Nr XVI/102/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji skrutacyjnej
Uchwała Nr XVI/101/2019 w sprawie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu pn.:"Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.), obecna siedziba Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka - wymiana części więźby dachowej i pokrycia dachowego" realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 Ochrona Zabytków.
Uchwała Nr XVI/100/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta
Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa
Uchwała Nr XVI/99/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XVI/98/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XVI/97/2019 w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat i
kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
Uchwała Nr XV/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Leszczyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu
RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i
zdrowotne - projekty konkursowe.
Uchwała Nr XV/94/2019 w sprawie wycofania przedstawiciela Powiatu Leszczyńskiego ze stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i
Jezior.
Uchwała Nr XV/93/2019 w sprawie wystąpienia przez Powiat Leszczyński ze
stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior
Uchwała Nr XV/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022
Uchwała Nr XV/91/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/177/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
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Uchwała Nr XVI-96-2019 zmieniająca Uchwałę Nr VII/51/2019 Rady Powiatu
Leszczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwała Nr XV/89/2019 w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do
realizacji projektu konkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie
2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Uchwała Nr XV/88/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok.
Uchwała Nr XV/87/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/314/2018 Rady Powiatu
Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w m. Rydzyna
Uchwała Nr XV/86/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Włoszakowice
Uchwała Nr XV/85/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu
Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr XV/84/2019 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026"
Uchwała Nr XV/83/2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska i
działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie leszczyńskim w roku 2018.
Uchwała Nr XIV/82/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019 - 2022
Uchwała Nr XIV/81/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XIV/80/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie
Osieczna zadania inwestycyjnego pn. "Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla
rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej"
Uchwała Nr XIII/79/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do
realizacji projektu konkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7,2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi Społeczne i
zdrowotne - projekt konkursowy.
Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie przekształcenia liceum ogólnokształcącego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
Uchwała Nr XII/76/2019 w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego
dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.
Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Leszczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr XII/74/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
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Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022
Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie powierzenia Gminie Osieczna zadania inwestycyjnego pn. "Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach
zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"
Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok
Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiemu za 2018 rok.
Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Leszczyńskiemu wotum zaufania
Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia Powiatu
Leszczyńskiego w Odrodzonej Polsce
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/238/2017 Rady
Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2017 r. dotyczącej zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712848P (granica miasta Leszna-granica gminy
Święciechowa) do kategorii drogi powiatowej nr 6296P
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2018 rok
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Leszczyńskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
w Powiecie Leszczyńskiem za rok 2018"
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019 - 2022
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego"
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński oraz zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2019 roku z
budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
"Rowerowa S5" i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna" w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23
października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
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Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P na odcinku
Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo" w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie delegowania radnego do Wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019-2021
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019
roku
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Leszczyńskiego do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski "
Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju"
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz inne podmioty i ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w
2019 roku
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2018 roku
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2018 roku
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2018 roku
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2018
rok
Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu leszczyńskiego
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta
Miejskiego Policji w Lesznie
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie
Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Leszczyńskiego w
kwestii bardzo złej sytuacji na rynku chlewnej na terenie Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022
Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2018 roku
Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"
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Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie podpisania porozumienia z Miastem Leszno
dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022
Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu
Leszczyńskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do
Organizacji Turystycznej LESZNO-REGION
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Uchwała Nr 122/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kąkolewie na 2020 rok.
Uchwała Nr 121/2019 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku za
trudne i uciążliwe warunki pracy dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Górznie i Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie.
Uchwała Nr 120/2019 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.
Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie.
Uchwała Nr 119/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 118/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami na 2020 rok
Uchwała Nr 117/2019 w sprawie podziału dochodów i wydatków na jednostki je
realizujące w 2020 roku
Uchwała Nr 116/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 115/2019 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwała Nr 114/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie
Uchwała Nr 113/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Rydzynie.
Uchwała Nr 112/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok
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Uchwała Nr 111/2019 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwała Nr 110/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w
2020 roku
Uchwała Nr 109/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie.
Uchwała Nr 108/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2020 roku
Uchwała Nr 107/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 106/2019 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, ze
sfery działalności pożytku publicznego.
Uchwała Nr 105/2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 104/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 - 2023
Uchwała Nr 103/2019 w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. w powiecie leszczyńskim.
Uchwała Nr 102/2019 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwała Nr 101/2019 w sprawie rozpatrzenia i przyznania Nagród Starosty Leszczyńskiego dla studentów z terenu powiatu leszczyńskiego
Uchwała Nr 100/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
pn."Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2020 roku."
Uchwała Nr 99/2019 w sprawie przyznania nagród Starosty Leszczyńskiego dla
nauczycieli.
Uchwała Nr 98/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu
do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie.
Uchwała Nr 97/2019 w sprawie rozpatrzenia i przyznania Nagród Starosty Leszczyńskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu leszczyńskiego
Uchwała Nr 96/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu
do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
Uchwała Nr 95/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu
do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.
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Uchwała Nr 94/2019 w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 r.
Uchwała Nr 93/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 92/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 91/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie
Uchwała Nr 90/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 86/2019 Zarządu Powiatu
Leszczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej przyznawanie nagród Starosty Leszczyńskiego oraz określenia jej składu osobowego.
Uchwała Nr 89/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami).
Uchwała Nr 88/2019 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz nieodpłatnej mediacji w powiecie leszczyńskim w 2020 r.
Uchwała Nr 87/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na
2020 rok"
Uchwała Nr 86/2019 w sprawie powołania komisji opiniującej przyznawanie nagród Starosty Leszczyńskiego oraz określenia jej składu osobowego.
Uchwała Nr 85/2019 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Uchwała Nr 84/2019 w sprawie sposobu i zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych powiatu leszczyńskiego.
Uchwała Nr 83/2019 w sprawie wskazania jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna" zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
Uchwała Nr 82/2019 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Górznie i Dyrektora Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Rydzynie.
Uchwała Nr 81/2019 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i
Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie.
Uchwała Nr 80/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu
do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
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Uchwała Nr 79/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 aneksu
do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
Uchwała Nr 78/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 77/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Leszczyńskiego na lata 2019-2022 za I półrocze 2019 roku.
Uchwała Nr 76/2019 w sprawie zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki Zakład
Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak sp. z o.o.
Uchwała Nr 75/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 74/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
Uchwała Nr 73/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz
określenia jej składu osobowego.
Uchwała Nr 72/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkuszy
organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.
Uchwała Nr 71/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 70/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 69/2019 w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do realizacji projektu konkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie
7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne
- projekt konkursowy.
Uchwała Nr 68/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688)
Uchwała Nr 67/2019 w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Uchwała Nr 66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Lesznie na czas oznaczony do 3 lat
dwóch pomieszczeń biurowych i jednego pomieszczenia przeznaczonego dla celów archiwalnych, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie,
położonego przy Al. Jana Pawała II 23 w Lesznie.
Uchwała Nr 65/2019 w sprawie rokowań dot. ustalenia wysokości odszkodowań z
tytułu przyjętych na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości oznaczonych
działkami nr 92/1, 93/3, 95/4, 96/1, 108/1, 109/1, 110/9, 110/13, 111/3, obręb
Sądzia, gmina Włoszakowice.
Uchwała Nr 64/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku dla spółek
wodnych lub ich związków z budżetem Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 63/2019 w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania
zgłoszone w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery
działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 rok.
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Uchwała Nr 62/2019 w sprawie rozpatrzenia oferty i przyznania dotacji na zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego w 2019 r.
Uchwała Nr 61/2019 w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych
na podstawie ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na
2019 rok
Uchwała Nr 60/2019 w sprawie wskazania jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 4800 P na odcinku Dąbcze-Nowa
Wieś-Kąkolewo" zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 października 2018 r.
Uchwała Nr 59/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkuszy
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.
Uchwała Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2019/2020 arkuszy
organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Uchwała Nr 57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie na czas nieoznaczony lokalu, znajdującego się w budynku 3D specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.
Uchwała Nr 56/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
Uchwała Nr 55/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)
Uchwała Nr 54/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Leszczyńskiego
raportu o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2018 roku.
Uchwała Nr 53/2019 w sprawie wskazania jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od
skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice" zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych
Uchwała Nr 52/2019 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji wniosków, podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zawierania umów w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON w
2019 r.
Uchwała Nr 51/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 t.j.)
Uchwała Nr 50/2019 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie
Leszczyńskim na 2019 rok
Uchwała Nr 49/2019 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku
herbu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 48/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)
Uchwała Nr 47/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)
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Uchwała Nr 46/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w razie nieobecności Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Rydzynie.
Uchwała Nr 45/2019 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia
Uchwała Nr 44/2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
Uchwała Nr 43/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)
Uchwała Nr 42/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 41/2019 w sprawie przystąpienia do zadania pn.:"Rydzyna, Oficyny
Zamkowe z II poł. XVIII w., stanowiące siedzibę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego, etap I-renowacja i całkowite odtworzenie zewnętrznych drzwi i
odrzwi" oraz udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie do realizacji zadania.
Uchwała Nr 40/2019 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
Uchwała Nr 39/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu na rok szkolny 2018/2019
arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
Uchwała Nr 38/2019 w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 37/2019 w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania
zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2019 roku
Uchwała Nr 36/2019 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji za 2018 r. z klubów
sportowych realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu
Leszczyńskiego
Uchwała Nr 35/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie
Uchwała Nr 34/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
Uchwała Nr 33/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie na 2019 rok
Uchwała Nr 32/2019 w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania
zgłoszone w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery
działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019 rok
Uchwała Nr 31/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr 30/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie do zorganizowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.
Uchwała Nr 29/2019 w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych
na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2019 roku.

Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego
w 2019 roku
72
95. Uchwała Nr 28/2019 w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych zgłoszonych
na podstawie ogłoszonego I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2019
rok
96. Uchwała Nr 27/2019 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka
Ratajczaka w Rydzynie i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Rydzynie.
97. Uchwała Nr 26/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu na rok szkolny 2018/2019
arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka
Ratajczaka w Rydzynie.
98. Uchwała Nr 25/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, położonego w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2
99. Uchwała Nr 24/2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Lesznie
100.
Uchwała Nr 23/2019 w sprawie przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie.
101.
Uchwała Nr 22/2019 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu
102.
Uchwała Nr 21/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Leszczyńskiego
103.
Uchwała Nr 20/2019 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami)
104.
Uchwała Nr 19/2019 w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego dla klubów sportowych na 2019 rok.

