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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. 2020 poz. 920 tj.) i jest dokumentem stanowiącym podsumowanie działalności 

organu wykonawczego. 

 

„Art.  30a.  [Raport o stanie jst]  

1.  Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 

powiatu. 

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego.” 

 

 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 2020 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, promocji i ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki 

prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg 

publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i 

turystyki, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji 

architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, 

rolnictwa. Leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa 
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obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, 

współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 

 

  I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

 

Struktura demograficzna jest istotnym elementem wskazującym trendy 
 i kształtującym kierunki rozwoju danego regionu 

  
Liczbę mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w 2020 roku, prezentuje poniższa tabela: 
  

LICZBA MIESZKAŃCÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2020 ROKU 

GMINA LICZBA MIESZKAŃCÓW 

I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 

1 KRZEMIENIEWO 8276 8269 8266 8237 

2 LIPNO 8370 8451 8513 8544 

3 OSIECZNA 9143 9153 9201 9174 

4 RYDZYNA 9569 9629 9666 9722 

5 ŚWIĘCIECHOWA 8002 8028 8060 8079 

6 WIJEWO 3806 3803 3816 3814 

7 WŁOSZAKOWICE 9622 9630 9652 9664 

RAZEM 56788 56963 57174 57234 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych kwartalnych informacji o stanie rejestru wyborców 
w 2020 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie 

 



Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego 

w 2020 roku 

5 

 

 

Liczba mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, w stosunku do IV kwartału 2019, wzrosła                

o około 550 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. 

   

II .  SYTUACJA DROGOWA, KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

II.1. INWESTYCJE DROGOWE 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 309 w m. Lipno do wiaduktu w m. Smyczyna. 

Zadanie realizowane w 2019-2020 
Przedmiotem zadania była przebudowa 2561 mb drogi powiatowej nr 4769P od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno do nowo wybudowanego nad drogą 

ekspresową S5 wiaduktu w m. Smyczyna. Projekt inwestycji zakładał poszerzenie drogi 

do 6 m oraz obustronne wzmocnienie krawędzi jezdni. Na przedmiotowym odcinku 

zrealizowano przebudowę i regulację studni wpustowych oraz przykanalików istniejącej 

kanalizacji deszczowej odwodniającej jezdnię oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów 

drogowych. Wybudowano 652 m odcinka drogi pieszo-rowerowej oraz 71 m. chodnika, a 

także przebudowano istniejące miejsca postojowe w m. Lipno. W ramach projektu  poza 

pasem drogowym przedmiotowej drogi wybudowano przejście pieszo-rowerowe (w km 

od 1+890 do 1+909). Zwiększono bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu tj. 

dzieci objęto ich wzmożoną ochroną- przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły oraz 

przedszkola zamontowano sygnalizację aktywną ( łącznie 4 szt.), ustawiono w ich pobliżu 

2 radary z tablicą o zmiennej treści skutkować mają samokontrolą prędkości kierowców. 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice do  

m. Jezierzyce Kościelne  

Przedmiotem zadania była przebudowa 4195 mb drogi powiatowej nr 4760P na odcinku 

od miejscowości Gołanice do m. Jezierzyce Kościelne. Projekt swoim zasięgiem 
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obejmował teren dwóch gmin powiatu leszczyńskiego - gminę Święciechowa oraz 

Włoszakowice. Zadanie zakładało przebudowę istniejącej drogi wraz z jej poszerzeniem 

do 6 metrów z wyznaczonymi 3 metrowymi pasami ruchu, budowę ścieku z kostki 

betonowej oraz przylegającego do niego krawężnika betonowego (na wskazanych 

odcinkach) oraz wzmocnienie konstrukcyjne krawędzi jezdni. Odwodnienie 

projektowanej nawierzchni odbywa się powierzchniowo do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w terenie zabudowanym oraz  bezpośrednio i częściowo pośrednio przez 

drenaż do odtwarzanych rowów. Zaprojektowano wpusty przykrwężnikowe oraz 

oczyszczenie i wyprofilowanie rowów. Dodatkowo w ramach zadania mającego na celu 

wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano, przebudowę przejścia dla 

pieszych przy szkole, a przy wjeździe na teren zabudowany zamontowano radar z tablicą 

o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdu, natomiast w terenie 

niezabudowanym przejście dla pieszych zostanie oświetlone zwiększając bezpieczeństwo 

niechronionych uczestników ruchu. Wyremontowany został także istniejący przystanek 

wyposażony w peron oraz dwa skrzyżowania.  

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Wielkie 

 
Przedmiotem zadania była przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości 

Krzycko Wielkie. Obejmowała ona między innymi:  

• roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej  

• roboty ziemne – korytowanie  

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

• wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 

• regulacja wysokościowa istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowa studni ściekowych 

• ułożenie krawężników drogowych, obrzeży oraz wykonanie nawierzchni chodnika,  

• wykonanie kanalizacji deszczowej. 
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4. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągach dróg powiatowych 

nr: 

 3823P w m. Boszkowo Letnisko  

 3824P Boszkowo Letnisko- Boszkowo Wieś,  

 3902P Witosław- Popowo Wonieskie  

 4794P Garzyn – Drobnin 

 4786P Hersztupowo – Nowy Belęcin 

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie 

Przebudowa obejmowała:  

 roboty rozbiórkowe polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej 

 regulacja wysokościowa istniejących włazów studni ściekowych, studni 

rewizyjnych 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej 

Przebudowa obejmowała: 

*  roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej 

*  roboty ziemne – korytowanie  

* wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 

* wykonanie przykanalików oraz studni ściekowej wraz z regulacją wysokościową 

istniejących włazów studni ściekowych, studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej, przebudowa studni ściekowych, ułożenie krawężników 

drogowych 
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7. Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w 

ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. 

Zadanie obejmuje budowę sieci dróg dla rowerów na długości około 3 km. Planowany jest 

również montaż punktu efektywnego elektrycznie oświetlenia oraz budowę jednego 

miejsca przesiadkowego.  

 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odc. od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo  

Zadanie realizowane w 2020-2021 

Przedmiot zadania obejmuje wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” na 

terenie gminy Krzemieniewo. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz przebudowę 1,873 km drogi powiatowej nr 4792P w m. Krzemieniewo na odc. od 

skrzyżowania z DK12 do ronda w m. Krzemieniewo z jezdnią dostosowaną do szerokości 

6,0 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudową chodnika. 

 

9. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice 

Zadanie obejmowało remont istniejącego chodnika polegający na poszerzeniu jego 

nawierzchni do szerokości 2,5 m, z kostki betonowej bezfrezowej szarej o grubości 8cm, 

ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych. 

 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w m. Tarnowa Łąka. 

Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 150 m polegająca na budowie nowej 

konstrukcji i nawierzchni asfaltowej drogi. 

11. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice 

12. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa 

13. Remont mostu przez kanał w ciągu drogi powiatowej nr 3931P w 

         m. Miąskowo 

14. Remont mostu przez w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna 

 

 

https://www.bip.zdp.leszno.pl/informacje2/przetargi/465-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4792p-na-odc-od-skrzyzowania-z-droga-krajowa-nr-12-do-rondo-w-m-krzemieniewo-2.html
https://www.bip.zdp.leszno.pl/informacje2/przetargi/465-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4792p-na-odc-od-skrzyzowania-z-droga-krajowa-nr-12-do-rondo-w-m-krzemieniewo-2.html
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II.2. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

 

Jednym z zadań powiatu jest realizacja zadań publicznych w zakresie komunikacji  

i transportu 

 KOMUNIKACJA  

PRAWA JAZDY 

1 Wygenerowanie profili kandydatów na 
kierowców 

1300 

2 Ilość zamówionych praw jazdy 1362 

3 Skierowania na kurs reedukacyjny 59 

4 Przyjęcie wniosków o wydanie prawa jazdy 
międzynarodowego 

31 

5 Wydanie prawa jazdy międzynarodowego 31 

6 Wymiana zagranicznego prawa jazdy  19 

7 Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewóz wartości 
pieniężnych 

22 

8 Wydanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do 
kierowania 

242 

9 Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania 

136 

10 Wydanie wniosków o kontrolne sprawdzenie 
kwalifikacji 

10 

11 Wydanie decyzji kierujących na badania 
lekarskie 

64 

12 Wydanie decyzji na badania psychologiczne 76 

13 Wysłanie Akt Ewidencyjnych Kierowców 108 
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14 Żądanie Akt Ewidencyjnych Kierowców 201 

15 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodów 
utraty dokumentu 

74 

16 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodów 
zniszczenia dokumentu 

6 

17 Wymiana dokumentu prawa jazdy z powodu 
zmiany danych 

169 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW 

1 Zgłoszenie o wpis OSK do rejestru 
przedsiębiorców 

0 

2 Zakończenie działalności OSK na wniosek 
przedsiębiorcy 

0 

3 Rozszerzenie działalności OSK o inne kategorie 0 

       4 Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy 5 

5 Kontrole OSK 16 

6 Ujawnione uchybienia w działalności OSK (ilość 
OSK) 

5 

7 Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy 0 

8 Ilość osób wpisanych do rejestru Instruktorów 
nauki jazdy na dzień 31.12.2020 

41 

REJESTRACJA 

1 Zamówionych dowodów rejestracyjnych 9574 

2 Wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych 34 

3 Wydanie pozwoleń czasowych 11053 

4 Zgłoszenie zbycia pojazdu 2066 

5 Zgłoszenie demontażu pojazdu 1322 
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6 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 82 

7 Wydanie kart pojazdu po raz pierwszy 2984 

8 Wydanie wtórnika kart pojazdu 62 

9 Wydanie nalepek kontrolnych 5636 

10 Wydanie wtórników nalepek kontrolnych 56 

11 Ilość zarejestrowanych pojazdów po raz 
pierwszy w SP 

6934 

12 Rejestracja pojazdów zabytkowych 20 

13 Ilość pojazdów zabytkowych aktywnych w bazie 77 

14 Wydanych tablic rejestracyjnych 12848 

15 Wydanie tablic rejestracyjnych czasowych 932 

16 Wydanych tablic rejestracyjnych 
indywidualnych 

22 

17 Ilość zarejestrowanych pojazdów na dzień 
31.12.2020 

70005 

 

 

Dane statystyczne wskazują na tendencje wzrostową ilości osób zainteresowanych 

rejestracją pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego oraz uzyskaniem prawa jazdy. 

 

TRANSPORT DROGOWY 

 

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego rzeczy 

1 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy 

52 

Wydawanie licencja na wykonywanie krajowego transportu 1 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu oraz Wydziału 

Komunikacji 

 

 

drogowego osób 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób 

8 

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 20 

Wydawanie wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na 

potrzeby własne 

149 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego 

8 

Wydawanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

41 

Wydawanie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

2 

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób 

przeznaczonego do przewozu pow. 7-9 osób łącznie z kierowcą 

2 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

przewozu osób przeznaczonego do przewozu pow. 7-9 osób łącznie 

z kierowcą 

5 

 
REJESTRY 

 

Sprzętu pływającego do połowu ryb 

 

32 

Jachtów i innych jednostek pływających w systemie 

teleinformatycznym REJA 24 

1 

Gatunków chronionych zwierząt zgodnie z Konwencją 

Waszyngtońską: 

- wydano zaświadczeń 

 

8 
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- zarejestrowano zwierząt 11 

Wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

23 

 

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNYCH 

 

Wydawanie kart wędkarskich 143 

Udział w kontrolach prowadzonych przez WIOŚ Delegatura w 

Lesznie przed wydaniem zezwoleń na zbieranie lub odzysk odpadów 

9 

Zaświadczenia czy działka objęta jest upul lub inwentaryzacją stanu 

lasu 

786 

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, w których wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia   

27 

Opiniowanie w formie postanowień mpzp oraz studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie występowania 

powierzchniowych ruchów masowych oraz złóż kopalin i zasobów 

wód podziemnych 

11 

Opiniowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek 

przeznaczonych do sprzedaży pod względem występowania na nich 

złóż kopalin i wydanych koncesji na ich wydobycie 

11 

Wywieszanie zawiadomień o prowadzonym postępowaniu 

wodnoprawnym przez PGW Wody Polskie i informowanie o tym 

fakcie właściwy Zarząd Zlewni 

10 

Opinia w sprawie planu działań krótkoterminowych w zakresie 

ozonu dla strefy wielkopolskiej 

1 

Uczestnictwo w komisji oceniającej zakończenie rekultywacji złóż 

kruszywa naturalnego  

4 

Zatwierdzenie statutów spółek wodnych 21 

Przygotowanie umów i rozliczenie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Leszczyńskiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 

20 

Wydawanie zaświadczeń dot. wyłączania gruntów rolnych z 

produkcji rolniczej 

9 
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Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego ( przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze  

i nieleśne) 

524 

Wydawanie opinii dla Wydziału Architektury i Budownictwa 643 

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego rzeczy 

1 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy 

52 

Wydawanie licencja na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób 

1 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób 

8 

Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 20 

Wydawanie wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na 

potrzeby własne 

149 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego 

8 

Wydawanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego 

41 

Wydawanie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

2 

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób 

przeznaczonego do przewozu pow. 7-9 osób łącznie z kierowcą 

2 

Wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego 

przewozu osób przeznaczonego do przewozu pow. 7-9 osób łącznie 

z kierowcą 

5 

Prowadzenie rejestrów publicznie dostępnych danych o środowisku na bieżąco 

Comiesięczne przygotowywanie list wypłat dla właścicieli gruntów 

rolnych za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie upraw 

leśnych 

co miesiąc 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu 

 

 

 

 

Występowanie do ARiMR o środki finansowe na wypłatę 

ekwiwalentów ( raz na kwartał) 

co kwartał 

Naliczenie czynszów dzierżawnych za polne obwody łowieckie dla 

kół łowieckich, a następnie rozliczenie wpłat i przekazanie gminom 

i nadleśnictwom należnych środków 

raz w roku 

Podpisywane porozumień z Nadleśnictwami – Karczma Borowa, 

Kościan, Włoszakowice obejmujące nadzór nad lasami 

niepaństwowymi. 

Lasy objęte nadzorem w roku 2020 - 2369,77 ha przy stawce 37 zł 

za hektar dla Nadleśnictwa Karczma Borowa, Włoszakowice i 39 zł 

za hektar dla Nadleśnictwa Kościan 

raz w roku 

Przygotowanie sprawozdań o lasach L-03 i z gospodarowania 

dochodami budżetu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych OŚ-

4p 

2 

Przeprowadzenie procedury opracowania uproszczonych planów 

urządzenia lasu wsi Dominice i Jezierzyce Kościelne 

2 

 

  KONTROLE 

 

Zakładów górniczych posiadających koncesje na wydobycie 

kruszywa naturalnego 

5 

Stacji kontroli pojazdów 8 

Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczenia na 

wykonywanie przewozów na potrzeby własne 

67 

Wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych 

3 
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III. 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. 

Do zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej należało w 

szczególności: 

1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów pra-

wa budowlanego,  a  w szczególności:  

 zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospo-

darowania   przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyję-

tych  w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych 

oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych, 

 zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami 

techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, 

2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administra-

cyjnych w sprawach:  

 pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę, 

 zatwierdzania projektów budowlanych, 

 zmiany pozwoleń na budowę, 

 wygaśnięcia pozwoleń na budowę, 

 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w oparciu o przepisy zawarte 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowa-

nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
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 niezbędności wejścia na teren sąsiednich nieruchomości, lokalu lub budyn-

ku w celu wykonania robót budowlanych, 

 przeniesienia pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu, 

3. przyjmowanie zgłoszeń budów lub robót budowlanych niewymagających pozwo-

leń na budowę, 

4. przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych niewymagających pozwoleń na bu-

dowę, 

5. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części, 

6. wydawanie postanowień w trybie art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, 

7. wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu, w oparciu o ustawę 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

8. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. przeprowadzanie oraz uczestnictwo w czynnościach kontrolnych przy wykonywa-

niu obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego oraz na wezwanie 

organów nadzoru budowlanego, 

10. przygotowywanie opinii bądź uzgodnień dot. projektów miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studium uwarunko-

wań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w oparciu o przepisy 

zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

11. prowadzenie sprawozdawczości ruchu budowlanego na terenie powiatu, 

ADMINISTRACJA ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANA 

1 Ilość wniosków o wydanie pozwolenia na 

budowę oraz zmianę pozwolenia na budowę 

1374 

 

2 Ilość wydanych pozwoleń na budowę 1074 
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3 Ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany 

pozwolenia na budowę 

62 

 

4 Ilość wydanych decyzji dotyczących wygaszenia 

pozwolenia na budowę 

16 

 

5 Ilość wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 39 

 

6 Ilość wydanych pozwoleń na rozbiórkę 35 

 

7 Ilość wydanych pozwoleń na budowę budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

Ilość zgłoszeń z projektem budowlanym dot. 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

467 

 

27 

 

8 Ilość wydanych zaświadczeń 379 

9 Ilość rozpatrzonych zgłoszeń budowy  

i wykonania robót budowlanych 

Ilość rozpatrzonych zgłoszeń budowy  

z projektem budowlanym 

449 

 

151 

 

10 Ilość uzgodnień miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i warunków 

zabudowy 

10 

 

11 Ilość opiniowanych dokumentów planistycznych 

przez powiatową Komisję Urbanistyczno - 

Architektoniczną 

6 

 

12 Ilość zarejestrowanych i wydanych dzienników 

budowy 

1097 

 

14 Ilość wniosków o przeniesienie na budowę 98 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury i Budownictwa 
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Analiza ruchu budowlanego w Powiecie Leszczyńskim wskazuje na rozwój 

budownictwa mieszkaniowego, szczególnie jednorodzinnego. 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami odnotował wzrost 

złożonych wniosków w Biurze Obsługi Klienta, w stosunku do 2019 roku. Na podobnym 

poziomie, w porównaniu do 2019 roku, kształtowała się ilość prac geodezyjnych zgłoszonych 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ilość uzgodnień w 

zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zwiększeniu uległa ilość 

danych wprowadzonych do rejestru cen, co sugeruje, że w 2020 roku zawarto więcej umów 

sprzedaży nieruchomości. Pozostałe zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 

kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do lat poprzednich.  

ADMINISTRACJA GEODEZYJNA, KARTOGRAFII I KATASTRU 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

1 Ogólny wpływ pism (spraw) z zakresu 
działalności wydziału 

26862 

2 Wypisy z ewidencji gruntów 6630 

3 Wykonanie map do celów opiniodawczych 3721 

4 Udostępnienie danych poprzez sporządzenie 
informacji z rejestru gruntów 

94 

5 Udostępnienie kopi materiału zasobu  1450 

6 Zmiany wprowadzone w części opisowej i 
kartograficznej ewidencji gruntów i budynków 

2221 

7 Wypisy z rejestru gruntów do KW 1872 

8 Wykonanie wyrysów z ewidencji mapy 
numerycznej do KW 

631 

9 Zmiany wprowadzone na numeryczną mapę 
zasadniczą 

5322 

10 Zmiany wprowadzone tylko w części opisowej 4472 
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ewidencji gruntów i budynków 

11 Zmiany wprowadzone do rejestru cen i wartości 1562 

12 Decyzje w zakresie ewidencji gruntów i 
budynków 

46 

13 Wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji 
gruntów 

1738 

14 Udostępnienie rejestru cen nieruchomości 731 

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

80 

16 Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu 

989 

17 Przygotowanie materiałów do zgłoszonych 
prac geodezyjnych 

4498 

18 Kontrola/weryfikacja prac geodezyjnych 4340 

19 Włączenie do zasobu przyjętej dokumentacji 
geodezyjnej 

4340 

20 Analiza rozbieżności na granicy powiatu 243 

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

68 

22 Wydanie plików SWDE 1848 

23 Wydanie plików GML 29 

24 Informatyzacja zasobu 35559 

25 Zaświadczenie dot. wykreślenia obciążeń w KW 1 

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

1 
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27 Wnioski o dokonanie wpisów w KW bądź 
założenie nowej KW 

135 

28 Postepowanie dotyczące udzielenia pomocy de 
minimis 

1 

29 Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego 

208 

30 Aktualizacja danych dot. użytkowników 
wieczystych 

26 

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

5 

32 Zaświadczenia dot. tytułu własności do 
nieruchomości Skarbu Państwa 

19 

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

1 

34 Decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 119 spraw 

(94 decyzji) 

35 Analiza działek do KZN 74 

36 Prowadzenie procedury sprzedaży, darowizny 
nieruchomości Skarbu państwa i powiatu 

16 spraw 

(32 działki) 

37 Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd 

15 spraw 

(956 działek) 

38 Prowadzenie spraw dot. najmu, dzierżawy, 
użyczenia nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

4 spraw 

(4 działki) 

39 Prowadzenie spraw dot. zmiany nieruchomości 0 

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

18 
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41 Przygotowanie wniosków o stwierdzenie 
nabycia z mocy prawa przez powiat mienia 
osób fizycznych stanowiącego drogi powiatowe 

3 

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

33 

43 Prowadzenie spraw dot. gospodarowania 
nieruchomościami Powiatu 

150 

44 Prowadzenie spraw zwrotów nieruchomości 1 

45 Prowadzenie spraw dotyczących czasowego 
zajęcia nieruchomości 

0 

46 Ograniczenie korzystania z nieruchomości, 
zezwolenie na niezwłoczne zajęcie 
nieruchomości 

1 

47 Sprawy sądowe (zasiedzenie, nabycie spadku) 0 

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

26 

49 Zaświadczenia o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 

13 

50 Dokumentacja do przetargów i zapytań 
ofertowych zlecanych przez Starostwo 
Powiatowe 

14 

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

Nieruchomościami 

W 2020r. zgłoszono około 4500 (4498) prac geodezyjnych tj. tyle samo, co w roku 2019. Z 

tego najwięcej, bo około 24% zgłoszono prac na obszarze gminy Lipno. Później kolejno 

19% na terenie gminy Włoszakowice, 17% Święciechowy, 16% Rydzyny, 12,5% 

Osiecznej. Najmniej, bo 4,5% prac zgłoszono na terenie gminy Wijewo. 

Biorąc pod uwagę rodzaj prac geodezyjnych, najwięcej było prac dot. geodezyjnej 

inwentaryzacji obiektów budowlanych – 43%, następnie wykonania mapy do celów 

projektowych – 33%, podziałów nieruchomości – 8%, wznowienia znaków granicznych, 
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ustalenia przebiegu granic 6%, innych prac geodezyjnych (aktualizacja ewidencji, tyczenie 

obiektów, aktualizacja danych dot. sieci uzbrojenia terenu 10%. 

W 2020r. zrejestrowano ponad 6500 (6693) zgłoszeń zmian dot. ewidencji gruntów  

i budynków, z czego najwięcej, bo 23% na terenie gminy Włoszakowice. Podobnie  

w tym zestawieniu wypały gmina Lipno (20%) i gmina Rydzyna (19%), Święciechowa 

(15%). Najmniej zmian odnotowano na terenie gminy Wijewo 5%  

i Krzemieniewo 8%. 

Zmiany w ewidencji gruntów były wprowadzane głównie na podstawie aktów 

notarialnych i zawiadomień z sądu (po 32%). Kolejno na podstawie wniosków stron 16%, 

decyzji administracyjnych 13%, pozostałych dokumentów około 6%. 

W 2020r. dokonano około 1000 (989) uzgodnień w zakresie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Odnotowano w tym zakresie nieznaczny spadek 

około 2 % w porównaniu do roku poprzedniego. Prawie 50% (48) uzgodnień  

w roku 2020 dotyczyło sieci energetycznych, niespełna 30% (27) sieci wodociągowych, 

następnie 17% kanalizacyjnych, 6% gazowych i 2% telekomunikacyjnych. 

W tym czasie w Biurze Obsługi Klienta zostało złożonych ponad 6800 wniosków (6872), 

o 3 % więcej w porównaniu do roku 2019. Łącznie wydano 6630 wypisów  

z ewidencji gruntów, 1738 wypisów i wyrysów oraz 3721 map ewidencyjnych lub 

zasadniczych. Udostępniono także 1450 kopi materiału zasobu oraz sporządzono 94 

informacje z rejestru gruntów.  

Udostępnienie ww. dokumentów, jak również uzgadnianie usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu oraz uwierzytelniania dokumentów  

dla wykonawców prac geodezyjnych wygenerowały dochód w wysokości około 1.190.000 

zł  (1.189.515 zł) , co w porównaniu do roku poprzedniego daje wzrost około 11%. 

Dochody Skarbu Państwa w 2020r. pomimo przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności wzrosły o około 13% i wyniosły około 1.200.000 zł 

(1.213.230 zł). Było to wynikiem znacznych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

Ogółem zawarto 6 aktów notarialnych, w tym 4 umowy sprzedaży,  

1 umowę darowizny i 1 odwołanie darowizny. Łącznie wpływy z tytułu sprzedaży 
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wyniosły nieco ponad 700 tys. zł. ( 702.300 zł.) 

W 2020r. dokonano ponadto dużej aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów. Wysłano 208 wypowiedzeń oferta (tj. 12 razy więcej niż w roku 2019), z tego w 

7 przypadkach użytkownicy wieczyści złożyli wnioski do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego o stwierdzenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona. Sprawy nadal 

się toczą.  

Dokonano również aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu w stosunku do wszystkich 

nieruchomości Powiatu udostępnionych odpłatnie. Wydano 9 decyzji  

w tym zakresie. Ponadto oddano w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych 79 działek 

ewidencyjnych o łącznej pow. ponad 5 ha. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości 

Skarbu Państwa ustanowiono trwały zarząd dla 4 działek na rzecz Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad oraz wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla 845 działek. 

W wyniku działań podjętych przez Wydział GN udało się nabyć decyzjami Wojewody 

Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Włoszakowice ponad 10,5 ha gruntów zajętych pod 

drogi powiatowe lub chodniki, stanowiących 102 działki ewidencyjne. 

Wydano 94 decyzje dot. ustalenia wysokości odszkodowania (w 2019 było ich 20).  

W tym 67 dot. ścieżki rowerowej w gminie Osieczna, 13 dot. ciągu pieszo-rowerowego 

Włoszakowice – Dominice oraz 8 dot. budowy ul. Krętej w Grotnikach. Decyzjami 

objętych zostało 127 działek ewidencyjnych o łącznym obszarze ponad 9,5 ha. Ustalono 

odszkodowania na łączną kwotę w zaokrągleniu 810 tys. zł.  

Ponadto wydano 5 decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za szkody powstałe w 

wyniku przebudowy linii energetycznej oraz 1 decyzję odmowną w tym zakresie. 

Decyzjami objęto 13 działek ewidencyjnych. Łączna kwota odszkodowania wyniosła 13. 

450 zł. W dwóch przypadkach złożono odwołanie.  

Jako Powiat zleciliśmy wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

obrębów Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo oraz Trzebiny, gmina 

Święciechowa. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy Powiat posiada założoną 

ewidencję budynków dla 60 obrębów, (co stanowi 62,5 % wszystkich obrębów).  
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W kwietniu 2020 r. podpisana została umowa na dofinansowanie z środków unijnych 

procesu informatyzacji zasobu geodezyjnego. Data zakończenia realizacji projektu to 

30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu to 1.199.990,00 zł, dofinansowanie to 

1.019.991,49 zł, wkład własny 179.998,51 zł. 

W ramach projektu w 2020r. wykonana została numeryczna mapa zasadnicza dla  

5 obrębów z Gminy Rydzyna (Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki). 

Planowana jest także modernizacja ewidencji na pozostałych 8 obrębach (Augustowo, 

Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka) 

oraz utworzenie dla nich numerycznej mapy zasadniczej. 

Na dzień dzisiejszy posiadamy numeryczną mapę zasadniczą dla 65 obrębów (co stanowi 

68 % wszystkich obrębów). Całkowite zakończenie prac w tym zakresie planowane jest 

do końca 2022r. – 14 obrębów w 2021 i 17 w 2022r. 

 

IV.  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 

 
ILOŚĆ UCZNIÓW 

SOSW w Rydzynie 174 

ZSS w Górznie 33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 

W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020, w SOSW w Rydzynie i ZSS w Górznie 

zwiększyła się liczba uczniów.  
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ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT 

LESZCZYŃSKI 
(WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU) 

 
PLACÓWKA OŚWIATOWA 

 
ILOŚĆ 

 
ETATY 

SOSW w Rydzynie 79 76,50 

ZSS w Górznie 21 15,47 

PPP-P w Rydzynie 9 5,5 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 
LICZBA UCZESTNIKÓW ZESPOŁÓW POZALEKCYNYCH W SZKOLE 

PRZYSZPITALNEJ ORAZ LICZBA WYCHOWANKÓW W INTERNACIE 
(WG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU) 

 
PLACÓWKA OŚWIATOWA 

 
ILOŚĆ UCZNIÓW 

SOSW w Rydzynie - internat 54 

ZSS w Górznie 7,92 (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 
  

ILOŚĆ 
Skierowania do kształcenia specjalnego do szkół 
prowadzonych przez Powiat 

53 

Skierowania do kształcenia specjalnego poza granice 
Powiatu 

1 

Skierowania do Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych 

3 

Przygotowanie i przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

0 

Powierzenie stanowiska dyrektora ZSS w Górznie 1 
Przygotowanie dokumentacji uczniów i studentów dot. 
stypendium marszałka 

3 

Weryfikacja dokumentów o pomoc finansową dla 
uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Powiatu 

38 
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Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy 
materialnej studentom uczelni wyższych w formie 
miesięcznego stypendium 

1 

Decyzja o zwrocie dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości 

0 

Dotacje dla Miasta Leszna na rzecz Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka 
Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy 

4 

Dotacja dla Gminy Włoszakowice na rzecz Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

1 

Udział w programach rządowych i innych 7 
Porozumienie ws. opieki stomatologicznej nad 
uczniami SOSW w Rydzynie i ZSS w Górznie 

2 

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

 

 

V.  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.   

V.1. DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Dokonując analizy w zakresie pieczy zastępczej 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 umiesz-

czonych 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. 
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Zabezpieczenie potrzebujących dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej jest od 

lat jednym z priorytetów działania PCPR w Lesznie. Powiatowe Centrum podejmuje róż-

nego rodzaju akcje promocyjne, których celem jest propagowanie rodzicielstwa zastęp-

czego. 

Zauważalna jest potrzeba rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego i ośrodka interwencji kryzysowej. Utworzono mieszkanie chronione dla usa-

modzielnianych 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 samorzą-

du gminnego, tj. z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Pozytywną rolę w wspiera-

niu osób z upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi pełni Środowi-

skowy Dom Samopomocy w Kąkolewie. Wsparciem dla zaburzonych dzieci i młodzieży 

jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie oraz Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie.  

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania opracowywane zgodnie ze 

strategią rozwoju województwa oraz powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób nie-

pełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, współpracuje również z insty-

tucjami 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 2020 PCPR w Lesznie prze-

znaczył środki na rehabilitację zawodową oraz społeczną, mieszkańców Powiatu Lesz-

czyńskiego.  Wspomniane środki były przeznaczone między innymi na: zwrot wydatków 
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na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy i niepozostających w zatrudnieniu, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepeł-

nosprawnej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej. 

V. 2. DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W KĄKOLEWIE 

1. ŚREDNIA DZIENNA LICZBA UCZESTNIKÓW OBECNA W ŚDS W POSZCZEGÓLNYCH 

MIESIĄCACH:    

1)  styczeń 25  

2)  luty  21 

3)  marzec 26 (przez 8 dni otwarcia – od 12.03.2020 zawieszenie działalności) 

4)  kwiecień 30 (terapia zdalna – dowożenie pakietów terapeutycznych) 

5)  maj  30 (terapia zdalna – dowożenie pakietów terapeutycznych) 

6)  czerwiec 19 

7)  lipiec  16 

8)  sierpień 22 

9)  wrzesień 23 

10)  październik 17 (od 26.10.2020 zawieszenie działalności) 

11)  listopad 30 (terapia zdalna – dowożenie pakietów terapeutycznych) 

12)  grudzień 30 (terapia zdalna – dowożenie pakietów terapeutycznych) 

Razem (średnia dzienna liczba uczestników z całego roku) 24 

2. ŚREDNIA DZIENNA LICZBA UCZESTNIKÓW OBECNA NA POSZCZEGÓLNYCH 
ZAJĘCIACH: 
  

Rodzaj zajęć Średnia dzienna liczba osób na zajęciach z całego 

roku 

Terapia zajęciowa ogółem 24 

Pracownia stolarsko -  techniczna 2 

Pracownia komputerowa 5 



Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego 

w 2020 roku 

30 

 

 

Pracownia dziewiarsko-krawiecka 5 

Pracownia muzykoterapii i po-

znawania świata 

5 

Pracownia gospodarstwa domowe-

go 

5 

( od 12.03.2020 zajęcia w pracowni wstrzymane z 

powodu pandemii COVID-19) 

Pracownia plastyczna 5 

Rehabilitacja grupowa 24 

Rehabilitacja indywidualna  1 

Treningi 24 

Zajęcia edukacyjne 4 

Wsparcie psychologiczne 10 

Opieka psychiatryczna 6 

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

Rok 2020 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie podobnie jak do 

wielu tego typu placówek był nacechowany trudnościami w realizacji planów i zamierzeń 

spowodowanymi zagrożeniem COVID 19.  Od 12 marca 2020 r. po raz pierwszy 

zawieszono działalność w tradycyjnej formie, co spowodowało konieczność dokonania 

zmian w funkcjonowaniu placówki. Zespół Aktywizująco Wspierający rozpoczął 

planowanie zmian pracy, w innych niż dotychczasowo formach.  W miarę możliwości w 

reżimie sanitarnym realizowano plan pracy w miesiącach, w których placówka 

funkcjonowała stacjonarnie. Ograniczono jednak do minimum kontakty z innymi 

osobami, instytucjami, podmiotami, co znacznie zubożyło realizację zadań.  

W czasie zawieszenia działalności, celem udzielania wsparcia, zgodnie z misją 

placówki, pracownicy pionu terapeutycznego utrzymywali regularny kontakt pośredni i 

bezpośredni z uczestnikami poprzez: 

 kontakty telefoniczne i osobiste z zachowaniem zalecanych przez GIS środków 

ostrożności z uczestnikami w miejscu ich zamieszania, 
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 kontakty telefoniczne z uczestnikami rodzinami/ opiekunami uczestników 

monitorując ich samopoczucie psychiczne i fizyczne wraz z ofertą wsparcia, gdy 

zachodziła taka potrzeba,  

 oferowanie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej,   

 utworzenie na portalu społecznościowym fb grupy wsparcia dla uczestników 

korzystających z Internetu, moderowanie grupy  kolejno przez wszystkich 

instruktorów i fizjoterapeutę oraz kierownika ośrodka,   

 strona placówki na portalu społecznościowym fb stała się niejako platformą 

komunikacji, edukacji i wsparcia uczestników korzystających z Internetu,  

 regularne dostarczanie bezpośrednio do miejsca zamieszkania przygotowanych 

przez cały Zespół Wspierający-Aktywizujący  tzw. „pakietów terapeutycznych”, 

zadań, listów do Uczestników, materiałów do terapii z instrukcją ich stosowania.  

 jednym z efektów utrzymywania kontaktów z uczestnikami stał się także 

filmik/prezentacja ukazujący  sylwetki uczestników i kadry z zaprezentowanym 

logo Śds-u.  

 Uczestnicy ŚDS-u w trakcie zawieszenia działalności otrzymali także paczki 

świąteczne sfinansowane z projektu pod nazwą „Mamy potencjał – możemy 

działać” adresowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi i do osób  z 

niepełnoprawnością intelektualną realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lesznie przy współpracy z ŚDS- ami , WTZ –ami z terenu powiatu 

leszczyńskiego i Miasta Leszna. 

 Stworzono film o tematyce świątecznej z życzeniami starosty leszczyńskiego oraz 

kadry, wykorzystując nagrane przez instruktorów fragmenty spotkań z  

uczestnikami w miejscu ich zamieszkania,   

 Wspierano uczestników pomagając im w uzyskaniu środków z PFRON z Modułu 

III związanych z zamknięciem placówki.  

 

Dwóch instruktorów pracowników ŚDS-u na podstawie art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy  z 

dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, oraz polecenia starosty i polecenia kierownika Śds-u  zostało 

tymczasowo przeniesionych do wykonywania innej pracy w Starostwie Powiatowym w 

Lesznie od 9.11.2020 r.  do 31.12.2020 r. Jeden instruktor także na w/w podstawie został 

czasowo przeniesiony wykonywania pracy w Starostwie Powiatowym od 12.11.2020 r. do 

31.12.2020 r. 

 

Zespół Wspierająco-Aktywizujący  po uzyskaniu informacji o możliwości podjęcia 

zajęć po pierwszym zawieszeniu podjął  przygotowania związane z  bezpiecznym i 

zgodnym z rekomendacjami ponownym otwarciem domu dla uczestników,  którzy 

zadeklarowali powrót na zajęcia. Po przygotowaniu informacji dotyczących nowych zasad 

funkcjonowania ośrodka, informacji dla uczestników opiekunów/rodzin o nowych 
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zasadach, procedur bezpieczeństwa, zgromadzeniu wystraczającej ilości materiałów  

ochrony osobistej, osobistych materiałów do terapii (koszyki materiałów do osobistego 

korzystania), ankiet kwalifikacyjnych, zgód na pomiar temperatury i dezynfekcje,  

podziale grup,  uzgodniono      z uczestnikami/opiekunami/rodzinami pierwsze dowóz 

zgłaszających gotowość przyjazdu  Uczestników. Ponad połowa uczestników zdecydowała 

się powrócić na zajęcia i skorzystać z dowozów placówki lub indywidualnego transportu 

pozostała część ze względu na troskę, lęk o swoich bliskich zdecydowała się odłożyć w 

czasie powrót na zajęcia.  

 

Mimo wielu utrudnień i ograniczeń efektem zmian spowodowanych tą kryzysową 

sytuacją wypracowanie nowych form pracy, ale także jednoznaczne potwierdzenie jak 

bardzo tego typu placówki są niezbędne. Znakomitej większości uczestników i rodzin 

bardzo doskwierał brak możliwości przebywania w ośrodku, zauważono także jak bardzo 

bezpośrednio kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny osobom z 

niepełnosprawnościami i chorym psychicznie.  Pomimo dostarczania pakietów 

terapeutycznych oraz terapii zdanej do utrzymania dotychczasowych efektów pracy 

uczestników i zespołu jest niezbędna powtarzalność działań oraz bezpośrednie 

oddziaływanie instruktorów, członków społeczności i całej grupy.  Sytuacja kryzysu 

związanego z pandemią uaktywniła jednak solidarność między ludzką, wzajemne 

wsparcie i pomimo funkcjonowanie w dużym stresie związanym z lękiem przed 

zarażeniem okazywaną sobie życzliwość, a także kreatywność działań zastępczych 

podtrzymujących więzi międzyludzkie.  

 

W roku 2020 nie odnotowano zarówno wśród kadry, jaki i uczestników oraz wspólnie 

zamieszkujących członków rodzin obecności zdiagnozowanego wirusa COVID-19.  

  

VI.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA     

1. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zamontowano 14 mierników 

pomiaru prędkości, po 2 w każdej gminie Powiatu. 

 

MIERNIKI POMIARU PRĘDKOŚCI 

gmina miejscowość nr drogi 

Lipno Goniembice 

Górka Duchowna 

4767P 

4766P 

Krzemieniewo Pawłowice 

Górzno 

4791P 

4788P 
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Wijewo Brenno 

Zaborówiec 

3903P 

3903P 

Włoszakowice Włoszakowice 

Włoszakowice 

4760P 

3903P 

Święciechowa Krzycko Małe 

Święciechowa 

4759P 

4772P 

Osieczna Kąkolewo 

Osieczna 

4709P 

4781P 

Rydzyna Rydzyna 

Rydzyna 

4803P 

4803P 

 

 

 

2. W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej udzielono 

dotacji Miastu i Gminie Rydzyna z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lesznie przyznano dotację na zakup namiotu pneumatycznego wraz z 

podstawowym wyposażeniem oraz zakup czujników dwutlenku węgla w ramach 

wsparcia akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.  

3. Komenda Miejska Policji otrzymała wsparcie finansowe na zakup samochodu 

osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, dla Zespołu Dzielnicowych w 

Rydzynie oraz na zabezpieczenie wypoczynku podczas sezonu letniego na terenie 

miejscowości letniskowych, 

4. Przekazano Gminie Włoszakowice dotację z przeznaczeniem na budowę bazy 

ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim. 

5. Przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu dotację z 

przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom powiatu leszczyńskiego oraz 

turystom bezpiecznego wypoczynku na terenach akwenów wodnych. 

6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w 

2020 roku na dwóch posiedzeniach, których tematyka dotyczyła ustawowych 

zadań Starosty i Prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami 
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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 2019 i i pierwszej połowie 2020 roku, przeprowadzona na 

podstawie sprawozdań Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie i Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. 

2) Ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie Miasta Leszna i Powiatu 

Leszczyńskiego związanej z COVID-19. 

3) Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

dotyczący w szczególności:  

 letniego wypoczynku nad pobliskimi zbiornikami wodnymi, 

 wzmożonego ruchu drogowego, 

 organizacji festynów i imprez masowych, 

z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 

4) Podsumowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego 

wypoczynku nad pobliskimi zbiornikami wodnymi, w tym wzmożonego ruchu 

drogowego. 

5) Zaawansowanie prac związanych z budową bazy ratowniczo-edukacyjno-

medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim. 

6) Ocena stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic. 

7) Przeciwdziałanie skutkom zimy i powstawiania sytuacji kryzysowych, w tym 

pomoc doraźna osobom bezdomnym, poszkodowanym 

i potrzebującym – z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej. 

8) Przedstawienie projektu budżetu na 2021 rok w części dotyczącej:  

-nakładów na bezpieczeństwo 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.   

 

    VII.  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 2020 roku, podjęto lub kontynuowano realizację 

projektów: 

VII.1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2014-2020 

VII.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WYKAZIE WSKAZANYCH DO REALIZACJI                  
             W LATACH 2014-2020  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4757 P Radomicko – Targowisko – Górka 

Duchowna (3,6km) 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P droga krajowa nr 5 - Lipno - Goniembice 

- Osieczna - droga wojewódzka 432 (7,6 km) 

 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

 Zad. 10 – Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz 

inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

funkcjonujących w powiecie leszczyńskim 

 Utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie 

pracowni do praktycznej nauki zawodu 

 Remont i zabezpieczenie zabytkowych oficyn Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rydzynie 
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VII.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PRL, JAKO REZERWOWE 
 

 Przebudowa drogi powiatowej 4799 P w m. Kłoda 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P w m. Krzemieniewo 

 Termomodernizacja Obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 

F. Ratajczaka w Rydzynie 

 Ochrona przeciwpożarowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. F. 

Ratajczaka w Rydzynie – Oficyna Wschodnia i Zachodnia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Budżetowo- Finansowego, Planowania i Rozwoju. 

 

VII.2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

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 strefie wielkopolskiej, w której znajduje się Powiat Leszczyński, monitoring jakości 

powietrza wskazuje na ciągłe przekroczenia norm pyłu PM10 oraz B(a)P. Należy 

zaznaczyć, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – 

przekroczenia dotyczą tylko sezonu grzewczego. Główne źródło odpowiedzialne za 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 stanowi emisja powierzchniowa, 

wynikająca z działalności człowieka. Emisja powierzchniowa obejmuje emisję z 

zakładów przemysłowych i energetycznych oraz emisję niską z sektora komunalnego 

(kotłownie, indywidualne paleniska domowe i prywatne zakłady), która wpływa na 

wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w miastach oraz emisję komunikacyjną. 

Na wielkość emisji ze źródeł ogrzewania ma wpływ przede wszystkim rodzaj 

stosowanego paliwa oraz stan techniczny urządzeń, w których następuje spalanie paliw.  

W 2020 roku realizując zadania własne Starostwo Powiatowe starało się poprawić, 

jakość powietrza poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, wyznacza-

jąc następujące kierunki interwencji; 

a) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych: 
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 budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z organizacją miejsc przesiad-

kowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ogranicze-

nia 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 or-

ganizowane 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, 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 środowi-

ska dla ochrony klimatu i powietrza miała na celu osiągnięcie dopuszczalnych pozio-

mów zanieczyszczeń powietrza, poprzez następujące kierunki interwencji: 

a) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych 

do powietrza: 

 modernizacja budynków w celu poprawy efektywności energetycznej, sto-

sowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie no-

wych 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), 
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 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 ogrze-

wanie z kotłowni lokalnych oraz rozbudowa sieci ciepłowniczych  (za-

rządcy 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 za-

wieszony PM  2,5, PM10 (WIOŚ), 

 produkcja energii elektrycznej z OZE - budowa farm fotowoltaicznych, 

montowanie paneli słonecznych (zarządcy i właściciele obiektów). 

 

2. Zagrożenie hałasem 

Szybko rosnącej liczby obiektów stwarzających zagrożenie dla klimatu 

akustycznego środowiska powoduje, że ochrona przed hałasem jest zadaniem mającym 

coraz większego znaczenia. Rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna, nowe lub 

rozbudowywane obiekty przemysłowe, usługowe, a także obiekty o charakterze 

rozrywkowym mogą powodować degradację klimatu akustycznego nie tylko w 

największych aglomeracjach. Brak komfortu akustycznego jest problemem powszechnie 

sygnalizowanym przez mieszkańców. 

 

 W przypadku uciążliwości ze strony zakładów produkcyjnych czy usługowych 

zachowanie standardów akustycznych należy przede wszystkim do użytkowników 

urządzeń, instalacji będących źródłami hałasu. Źródła te nie mogą powodować 

przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma 

tytuł prawny. Ponadnormatywny hałas przemysłowy jest skutecznie eliminowany w 

wyniku działalności inspekcyjnej WIOŚ, w wyniku, której podmioty gospodarcze 

podejmują stosowne działania ograniczające hałas (najczęściej są to: wymiana, 

modernizacja hałaśliwych urządzeń, obudowa tych urządzeń materiałami 
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dźwiękochłonnymi, budowa ekranów akustycznych. 

Jeżeli w związku z eksploatacją drogi lub linii kolejowej powstaje hałas 

przekraczający wartości dopuszczalne, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań 

eliminujących stwierdzone przekroczenia, nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o 

dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma 

zatem możliwości dyscyplinowania zarządzających drogami poprzez ukaranie 

administracyjną karą pieniężną. 

 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego polegała na zmniej-

szeniu oddziaływania hałasu i ochrona przed hałasem wyznaczając następujący kieru-

nek interwencji; 

a) Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego: 

 wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu. 

 

Realizacja zadań monitorowanych wyznaczonych w Programie ochrony środowi-

ska dla obszaru zagrożenie hałasem miała na celu zapewnienie dobrego klimatu aku-

stycznego, poprzez następujące kierunki interwencji: 

a) Ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego: 

 obniżanie ponadnormatywnego poziomu hałasu poprzez stosowanie no-

woczesnych technologii (zarządcy i właściciele zakładów), 

b) Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach zabu-

dowanych: 

 realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny 

(budowa obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, zieleń osło-

nowa, 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 ko-

munikacyjnego w tym sporządzanie map  akustycznych (WIOŚ). 
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3. Pola elektromagnetyczne 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru pola 

elektromagnetyczne polegała na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych na 

poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych poprzez następujący kierunek 

interwencji; 

a) Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym: 

 gromadzenie informacji o źródłach wytwarzających pola elektromagne-

tyczne (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 elektromagne-

tycznych w środowisku z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących te-

renów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostęp-

nych dla ludności (WIOŚ), 

 inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji pól elektromagnetycznych (WIOŚ, 

prowadzący instalacje, użytkownicy urządzeń). 

 

4. Gospodarowanie wodami 

Hydrograficznie Powiat Leszczyński położony jest w dwóch głównych zlewniach tj. w 

części północnej w zlewni Kanałów Obrzańskich, a w części południowej w zlewni Rowu 

Polskiego i należy do systemu wodnego Odry. Leży w granicach 4 zlewni II rzędu: Warty 

i Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru gospo-

darowanie wodami miała na celu zwiększenie retencji wodnej powiatu i ograniczenie 

wodochłonności gospodarki, poprzez następujące kierunki interwencji; 

a) Zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego i minimalizacja ryzyka powodzio-

wego: 
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 plany operacyjne ochrony przed powodziami oraz plany zarządzania kryzy-

sowego, 

      b)  Optymalizacja zużycia wody: 

 działania edukacyjne oraz akcje promujące oszczędzanie wody. 

 

Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu; 

1. Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnym, poprzez na-

stępujące 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 bio-

logicznie czynnej na terenach zurbanizowanych poprzez odpowiednie zapisy 

w mpzp) - (właściciele nieruchomości, gminy), 

 wprowadzanie do mpzp ograniczeń wynikających z występowania na tere-

nie 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 ko-

ryt 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 roz-

budowę wałów  powodziowych oraz zbiorników retencyjnych (PGW Wody 

Polskie, gminy, spółki wodne), 

 przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziem-

nych (PGW Wody Polskie), 

 działania edukacyjne oraz akcje promujące oszczędzanie wody (spółki ko-

munalne, gminy). 

      b) Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i minimalizacja ryzyka powodziowe-

go:  
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 przegląd i aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla re-

gionu wodnego Środkowej Odry (RZGW we Wrocławiu KZGW), 

 przegląd i aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla re-

gionu wodnego Warty (RZGW w Poznaniu KZGW), 

 inwestycje dot. urządzeń ochrony przed powodzią (PGW Wody Polskie). 

2. Utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez nastę-

pujące kierunki interwencji 

a) Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych: 

 weryfikacja wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanie-

czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szcze-

gólnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do 

tych wód należy ograniczyć oraz opracowanie programów działań mają-

cych 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 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim:  

 zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych,  

 poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością 

człowieka,  

 zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, 

 zmniejszeniu skutków powodzi i suszy, 

 ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie 

ekologicznym. 

 

W 2020 roku realizacja zadań monitorowanych dla obszaru gospodarka wodno-

ściekowa miała na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych wyznaczając następujące kierunki interwencji; 

a) Zwiększenie ilości przyjmowanych do oczyszczania ścieków: 
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 budowa i rozbudowa systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszcza-

nia ścieków (gminy), 

 wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie 

objętych zbiorowymi systemami kanalizacji (właściciel obiektu). 

        b)  Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki: 

 nadzór sanitarny wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności prze-

znaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach i  ocena jej  jakości (PPIS), 

        c)  Zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w ściekach: 

 bieżąca kontrola jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników zwłasz-

cza pod kątem  substancje szkodliwych dla środowiska wodnego (właści-

ciele 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 użytkowni-

ków prywatnych i przedsiębiorstwa (WIOŚ). 

 

5. Zasoby geologiczne 

Z analiz map geologicznych Powiatu Leszczyńskiego opracowanych przez Państwo-

wy Instytut Geologiczny w Warszawie wynika, że powiat położony jest na Monoklinie 

Przedsudeckiej. Spośród kopalin objętych własnością górniczą na terenie powiatu lesz-

czyńskiego występuje gaz ziemny, natomiast kopaliny objęte prawem własności nieru-

chomości gruntowych występujące na terenie powiatu to: kruszywo naturalne, surowce 

ilaste, kreda jeziorna oraz torfy. 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru zasoby 

geologiczne miała na celu ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas pro-

wadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin oraz rekultywacja terenów po-

eksploatacyjnych, poprzez następujące kierunki interwencji; 

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: 



Raport o stanie Powiatu Leszczyńskiego 

w 2020 roku 

44 

 

 

 rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych (właściciele terenu / konce-

sjonariusze). 

 

Realizacja zadań monitorowanych miała na celu racjonalną gospodarkę surowcami na-

turalnymi 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). 

 

6. Gleby 

W ogólnej powierzchni użytków rolnych Powiatu Leszczyńskiego można wyróżnić 

następujące typy i podtypy gleb: pseudobielicowe, brunatne wyługowane, czarne ziemie, 

gleby brunatne właściwe i gleby murszowate. Gleba jest najwyżej punktowanym 

czynnikiem środowiska i od niej w dużej mierze zależy ocena waloryzacji obszaru. 

Przydatność rolnicza gleby zależy przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, z 

której została wytworzona oraz od jakości warstwy ornej, która jest w dużej mierze 

kształtowana przez człowieka. 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru gleby 

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 zagospo-

darowania terenu. 

Realizacja zadań monitorowanych miała na celu ochronę i zapewnienie właściwego spo-

sobu użytkowania ziemi poprzez następujące kierunki interwencji; 
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a) Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją: 

 ochrona dobrych gleb przed zmianą sposobu użytkowania (konieczność 

uwzględnienia w studium i mpzp, realizują gminy), 

 wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej (szkolenia, publikacje (WODR, 

MRiRW), 

 realizacja programu rolnośrodowiskowego (prowadzenie działań informacyj-

no-edukacyjnych (MRiRW, ARiMR), 

 ochrona udokumentowanych złóż kopalin przed niezgodnym z przeznacze-

niem zagospodarowaniem (uwzględnienie w studium i mpzp, realizują gminy), 

przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowani odpowiednich zabiegów agro-

technicznych 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). 

 

7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru gospo-

darka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 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 wy-

twarzania, zbierania, przetwarzania odpadów (odzysk lub unieszkodli-

wianie), transportu odpadów. 

      2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz 

ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko: 

a) Minimalizacja składowanych odpadów: 
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 prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe 

postępowanie z odpadami  (warsztaty ekologiczne , zielone szkoły). 

 

Realizacja zadań monitorowanych miała na celu racjonalną gospodarkę odpadami, po-

przez następujące kierunki interwencji; 

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 osa-

dów ściekowych (WIOŚ), 

 prowadzenie kontroli podmiotów zajmujących się zbierania, transportu, od-

zysku i unieszkodliwiania odpadów (WIOŚ), 

 kontrole stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (WIOŚ),  

 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o odpadach (GIOŚ, WIOŚ). 

 

  8. Zasoby przyrodnicze 
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W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru zasoby 

przyrodnicze miała na celu; 

 Zwiększenie lesistości powiatu oraz zachowanie różnorodności biologicznej, po-

przez następujące kierunki interwencji: 

a) Trwale zrównoważona gospodarka leśna: 

 nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 

 wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu 

lasu dla lasów nie stanowiącymi 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. 

 

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 przy-

rodniczych: 

 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 pie-

lęgnacyjne parków, terenów rekreacyjnych, zieleni miejskiej (gminy, wła-

ściciele gruntów), 

 rozwój terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych (gminy, właściciele 

gruntów), 

 zieleń drogowa, osłonowa, izolacyjna przy realizacji nowych inwestycji:  

S5 Poznań-Wrocław odcinek Radomicko-Kaczkowo (GDDKiA), 
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 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 zrówno-

ważonej gospodarki leśnej w myśl ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 

(RDLP), 

 realizacja Planów Zadań Ochronnych i Projektów Zadań Ochronnych zawar-

tych w Planach Urządzenia Lasu dla obszarów Natura 2000 (RDLP), 

 opracowanie przez Nadleśnictwa planów zalesień dla gruntów niestanowią-

cych 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 

powodzi i suszy w ekosystemach leśnych (RDLP), 

 restytucja gatunków chronionych: jarzęba, brekinii i cisa pospolitego (RDLP). 

 

9. Zagrożenie poważnymi awariami 

W 2020 roku realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru zagro-

żenie poważnymi awariami miała na celu utrzymanie stanu bez incydentów o znamio-

nach 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: 
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 wprowadzenie systemu alarmowania / ostrzegania dla mieszkańców o nad-

zwyczajnych zagrożeniach. 

 

Natomiast realizacja zadań monitorowanych miała na celu zapobieganie ryzyka wystą-

pienia 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 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). 

 

 

10. Edukacja ekologiczna 

Realizacja zadań własnych Starostwa Powiatowego dla obszaru edukacja ekologicz-

na miała na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez nastę-

pujący kierunek interwencji; 

a) Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i zmiana ich zachowań na 

proekologiczne: 

 organizowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół z terenu powiatu 

leszczyńskiego , 

 dofinansowanie akcji: „Sprzątanie Świata”. 
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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 edukacyj-

nych (ścieżki dydaktyczne, Izby Edukacyjne (RDLP), 

 działania informacyjno-edukacyjne (RDLP). 

 

 

VII.3.  PLAN WYKORZYSTANIA POWIATOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI  

          W LATACH 2018-2020 

W Planie wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2018-2020, zaplanowano na 

2020r. nabycie 0,05 ha gruntów. W wyniku działań podjętych przez Wydział Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nabyto, wskutek decyzji Wojewo-

dy Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Włoszakowice, ponad 10,5 ha gruntów zajętych 

pod drogi powiatowe lub chodniki, co stanowi 102 działki ewidencyjne. 

 

Plan wykorzystania zasobu przewidywał wpływy z tytułu trwałego zarządu na poziomie 

23 tys. zł, osiągnięty z tego tytułu dochód wyniósł 19.130,07 zł. W 2020r. dokonano ak-

tualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, w stosunku do wszystkich nieruchomości Po-

wiatu udostępnionych odpłatnie - wydano 9 decyzji w tym zakresie. Ponadto oddano w 

trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych 79 działek ewidencyjnych, o łącznej po-

wierzchni ponad 5 ha. 

  
 
 

VII.4. 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 
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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 2020 ROKU W RAMACH 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 
FORMY POMOCY 

 

 
LICZBA OSÓB 

pomoc na tworzenie i działalność WTZ 33 

pomoc na likwidację barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się 

15 

turnusy rehabilitacyjne 117 

zaopatrzenie w przedmioty rehabilitacyjne, 

środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny 

311 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki 

7 stowarzyszeń – organizacji 

pożyczki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej 

1 

pomoc przy zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

0 

pomoc w dostosowaniu stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

2 

szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe osób 

niepełnosprawnych 

0 

     

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 
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społecznego w środowisku, a także w miarę możliwości przystosowanie do podjęcia 

pracy i udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 

W 2020 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) powiatowa prezentację prac osób niepełnosprawnych, 

4) działalność Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie, 

5) stworzenie szerszego dostępu do specjalistycznych form rehabilitacji. 

Dwa stowarzyszenia, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym odstąpiły od realizacji zadań, 

z uwagi na panującą epidemię COVID-19. 

 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej według danych na grudzień 2020 roku, 

uczęszczało 33 osoby z następujących powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, 

rawickiego i Miasta Leszna.  

Uczestnicy są osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
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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 opiekuńczo-

terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, rodzinnej i instytucjonalnej. W 

roku 2020 w Powiecie Leszczyńskim funkcjonowały ogółem 42 rodziny zastępcze, 

w których przebywało 85 dzieci. 

Wśród rodzin wyróżniono: 

1)  16 rodzin zastępczych spokrewnionych ( 21 dzieci), 

2)  16 rodzin zastępczych niezawodowych (24 dzieci), 

3)  10 rodzin zastępczych zawodowych (40 dzieci), w tym 1 rodzina zastępcza 

zawodowa specjalistyczna (5 dzieci). 
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Ogółem w 2020 roku we wszystkich typach rodzin zastępczych na podstawie 

postanowień sądowych umieszczono 10 dzieci, w tym: 

1) 7 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, 

2) 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

3) 2 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 2020 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 17 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 2020 prowadzone było poradnictwo psychologiczne dla osób 

i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami 

przemocy w rodzinie. Poradnictwo realizowane było przez specjalistę psychologa 

klinicznego – terapeutę rodzinnego. Z powyższej formy pomocy skorzystało 110 osób, w 

tym 20 rodzin zastępczych. 

 

VII.4. ZAPEWNIENIE UCZNIOM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODRĘCZNIKÓW, 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH. 

W roku 2020 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.  
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SOSW w Rydzynie – otrzymało 38.266,68 zł. 

ZSS Górzno – otrzymało 6.115,73 zł 

 

VII.5. DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

W 2020 r. dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

wyniosła 10.042,00 zł na 7 dzieci. 

SOSW w Rydzynie (5 dzieci) – otrzymało 7.173,00 

ZSS Górzno (2 dzieci) – otrzymało 2.869,00 

 

VII.6. 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.  

Aktualizacja wniosku i realizacja zadania rok 2020: 

 Całkowita wartość zadania: 472.707,03 zł 

 Kwota dotacji: 309.931,61 zł 

 Wkład własny: 162.775,42 zł 

W ramach projektu wyremontowano 3 dachy, na budynkach SOSW w Rydzynie. 

 

VII.7. PROJEKT GRANTOWY PN. ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOL-

SKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTALCENIA ZDALNEGO 

W ramach projektu zakupiono i przekazano 11 laptopów wraz z oprogramowaniem i 

dostępem do Internetu. Sprzęt przekazano 9 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rydzynie oraz 2 uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 

Wartość zadania: 44.765,63 
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Dotacja: 44.765,60 ( 0,30 środki własne) 

 

VII.8. PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

W ramach programu złożono wniosek o wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę 

standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w strukturach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Projekt obejmował doposażenie kuchni oraz re-

mont i wyposażenie stołówki szkolnej. 

Wartość zadania: 94.988,48 

Dotacja rozliczona: 75.009,64 (dotacja przyznana 79.915,34 - zwrot niewykorzystanej 
dotacji w kwocie 4.905,70) 

Wkład własny: 19.978,84 

VII.9. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-

2020 PODDZIAŁANIE 7.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE  

Tytuł projektu: Utworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla 

mieszkańców powiatów leszczyńskich (ziemskiego i grodzkiego). Powiat Występuje, jako 

partner w projekcie, liderem jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. 

Całkowita wartość projektu: 16.490.593,46 zł 

Wnioskowana kwota dotacji: 15.666.059,86 zł 

Wkład własny: 824 533,60 zł 

Powiat wnosi wkład niefinansowy (osobowy i merytoryczny) 

 

VIII. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

 Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, w kadencji 2018-2023 obraduje w składzie: 

starosta, wicestarosta, trzech członków zarządu, w 2020 roku odbyło się 31 posiedzeń. 

IX.  UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO I WYKONAWCZEGO 

 

IX.1. PODJĘTE I ZREALIZOWANE UCHWAŁY RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

1) Uchwała Nr XXXI/191/2020 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

http://bip.powiat-leszczynski.pl/?a=24462
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2) Uchwała Nr XXXI/190/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021 – 2024 

3) Uchwała Nr XXXI/189/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 2020 

4) Uchwała Nr XXXI/188/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

5) Uchwała Nr XXXI/187/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
6) Uchwała Nr XXXI/186/2020 w sprawie deklaracji przystąpienia do wykonania pro-

jektu pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego” realizowanego w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

7) Uchwała Nr XXXI/185/2020 w sprawie deklaracji przystąpienia do wykonania pro-
jektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 309 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Wilkowice” realizowane-
go w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

8) Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego za-
dania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 

9) Uchwała Nr XXXI/183/2020 w sprawie zmiany uchwały przystąpienia do realizacji 
projektu partnerskiego pn.: ”Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie 
gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglo-
meracji Leszczyńskiej” 

10) Uchwała Nr XXXI/182/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu Leszczyńskiego 

11) Uchwała Nr XXXI/181/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lesz-
czyńskiego. 

12) Uchwała Nr XXXI/180/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2020 Rady 
Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w 2020 roku. 

13) Uchwała Nr XXX/179/2020 w sprawie przyjęcia „Trzyletniego Powiatowego Pro-
gramu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”w Powiecie Leszczyńskim 

14) Uchwała Nr XXX/178/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
15) Uchwała Nr XXIX/177/2020 w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do 

realizacji projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopol-
sce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działa-
nie 7.2 Usługi społecznie Podziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 
konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 

16) Uchwała Nr XXIX/176/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
17) Uchwała Nr XXIX/175/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
18) Uchwała Nr XXIX/174/2020 w sprawie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu 

pn. ”Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka – przebudowa dachów budynków 
Ośrodka etap II” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 2021 Ochrona Zabytków. 

http://bip.powiat-leszczynski.pl/?a=24460
http://bip.powiat-leszczynski.pl/?a=24460
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19) Uchwała Nr XXIX/173/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 
Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działają-
cymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok. 

20) Uchwała Nr XXVIII/172/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

21) Uchwała Nr XXVIII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
22) Uchwała Nr XXVIII/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

dofinansowanie kompleksowej modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

23) Uchwała Nr XXVIII/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 
dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie powiatu 
leszczyńskiego domu pomocy społecznej oraz centrum usług dla seniorów w ramach 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

24) Uchwała Nr XXVIII/168/2020 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Leszczyńskiego na lata 2014-2020 

25) Uchwała Nr XXVIII/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Włoszakowice. 

26) Uchwała Nr XXVIII/166/2020 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat i 
kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 

27) Uchwała Nr XXVIII/165/2020 w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom 
uczelni wyższych w formie miesięcznego stypendium wypłacanego przez okres 
ostatniego roku: studiów wyższych I stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawo-
dowego inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów wyższych II 
stopnia 

28) Uchwała Nr XXVIII/164/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
odcinka tej drogi zaliczonego do kategorii drogi powiatowej w związku z oddaniem do 
użytkowania wiaduktu drogowego w km 102+026 linii kolejowej nr 271 wraz z dro-
gami dojazdowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 309 w m. Klonówiec i zaliczenia go 
do kategorii drogi gminnej. 

29) Uchwała Nr XXVIII/163/2020 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska i 
działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska w powiecie leszczyńskim w roku 2019. 

30) Uchwała Nr XXVII/162/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

31) Uchwała Nr XXVII/161/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
32) Uchwała Nr XXVII/160/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Gminy Włoszakowice. 
33) Uchwała Nr XXVII/159/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół po-

nadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Leszczyńskiego 
34) Uchwała Nr XXVI/158/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
35) Uchwała Nr XXVI/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o do-

finansowanie zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4799 P na odcinku od 
DW 309 m. Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5” w ramach naboru wniosków 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych 

36) Uchwała Nr XXVI/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o do-
finansowanie zadania pn.:„ Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4790 P w m. 
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Kąkolewo oraz nr 4791 P Łoniewo-Osieczna” w ramach naboru wniosków na zasa-
dach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samo-
rządowych 

37) Uchwała Nr XXVI/155/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partner-
skiego pn.: ”Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa 
w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” 

38) Uchwała Nr XXV/154/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2019 rok 

39) Uchwała Nr XXV/153/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2019 rok 

40) Uchwała Nr XXV/152/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Leszczyńskie-
mu wotum zaufania 

41) Uchwała Nr XXV/151/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

42) Uchwała Nr XXV/150/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
43) Uchwała Nr XXV/149/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2019 rok 

44) Uchwała Nr XXV/148/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w 
sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

45) Uchwała Nr XXIV/147/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

46) Uchwała Nr XXIV/146/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
47) Uchwała Nr XXIV/145/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Mia-

sta i Gminy Rydzyna. 
48) Uchwała Nr XXIV/144/2020 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecz-

nej w Powiecie Leszczyńskim za rok 2019” 
49) Uchwała Nr XXIV/143/2020 w sprawie powierzenia Gminie Święciechowa zadania 

zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powia-
towych w granicach administracyjnych Gminy Święciechowa 

50) Uchwała Nr XXIII/142/2020 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

51) Uchwała Nr XXIII/141/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

52) Uchwała Nr XXIII/140/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
53) Uchwała Nr XXII/139/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 
54) Uchwała Nr XXII/138/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
55) Uchwała Nr XXI/137/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-

wiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 
56) Uchwała Nr XXI/136/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
57) Uchwała Nr XXI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/71/2019 Rady Powiatu 

Leszczyńskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Osiecz-
na zadania inwestycyjnego pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów 
w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” 

58) Uchwała Nr XXI/134/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku 
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59) Uchwała Nr XXI/133/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2019 roku 

60) Uchwała Nr XXI/132/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2019 roku 

61) Uchwała Nr XXI/131/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Spraw Społecznych w 2019 roku 

62) Uchwała Nr XXI/130/2020 zmieniająca Uchwałę nr XV/87/2019 Rady Powiatu 
Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019r. zmieniająca Uchwałę nr XLVII/314/2018 
Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018r. w sprawie pozbawienia do-
tychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi 
powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w m. Rydzyna (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z 2019r. poz. 10971) 

63) Uchwała Nr XXI/129/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok. 

64) Uchwała Nr XXI/128/2020 w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego powiatu leszczyńskiego 

65) Uchwała Nr XXI/127/2020 w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miej-
skiego Policji w Lesznie 

66) Uchwała Nr XXI/126/2020 w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie 

67) Uchwała Nr XX/125/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/142/2016 Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi i prze-
kazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę 
Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr IX/82/2015 z dnia 30 października 2015 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek niepublicznych oraz 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby 
prawne lub osoby fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr 
XVIII/153/2016 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 lipca 2016 r. 

68) Uchwała Nr XX/124/2020 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 2020 
roku. 

69) Uchwała Nr XX/123/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej w 2019 roku 

70) Uchwała Nr XX/122/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Leszczyńskiego na lata 2020 – 2023 

71) Uchwała Nr XX/121/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

 

IX.2.  PODJĘTE I ZREALIZOWANE UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

1) Uchwała Nr 212/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kąkolewie na 2021 rok. 

2) Uchwała Nr 211/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/2020 Zarządu Powiatu 
Leszczyńskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowe-
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go dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem CO-
VID-19 

3) Uchwała Nr 210/2020 w sprawie podziału dochodów i wydatków na jednostki je rea-
lizujące w 2021 roku 

4) Uchwała Nr 209/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 
na 2021 rok 

5) Uchwała Nr 208/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
6) Uchwała Nr 207/2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie za-

warta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 
7) Uchwała Nr 206/2020 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na reali-

zację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2020 roku. 

8) Uchwała Nr 205/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyń-
skim na 2021 rok 

9) Uchwała Nr 204/2020 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w 
Górznie i dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie. 

10) Uchwała Nr 203/2020 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywa-
cyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Francisz-
ka Ratajczaka w Rydzynie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i dyrekto-
ra Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie. 

11) Uchwała Nr 202/2020 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady 
Powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2021 - 2024 

12) Uchwała Nr 201/2020 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przystąpienia do wy-
konania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 309 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Wilkowice” 
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

13) Uchwała Nr 200/2020 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przystąpienia do wy-
konania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 432 w m. Wojnowice do granicy powiatu leszczyńskiego” realizo-
wanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

14) Uchwała Nr 199/2020 w sprawie rokowań dot. ustalenia wysokości odszkodowań z 
tytułu przejętych na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości oznaczonych 
działkami nr 169/21, 170/1, 162/3, 159/3, 157/4, 157/7 obręb Krzycko Wielkie, 
gmina Włoszakowice. 

15) Uchwała Nr 198/2020 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim 
w 2021 roku 

16) Uchwała Nr 197/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
17) Uchwała Nr 196/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na po-

wierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2021 roku 
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18) Uchwała Nr 195/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosków i przyznania pomocy ma-
terialnej studentom uczelni wyższych w formie miesięcznego stypendium 

19) Uchwała Nr 194/2020 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji kon-
kursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych, ze sfery 
działalności pożytku publicznego. 

20) Uchwała Nr 193/2020 w sprawie złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. 

21) Uchwała Nr 192/2020 w sprawie uzgodnienia rozbudowy monitoringu wizyjnego w 
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie. 

22) Uchwała Nr 191/2020 w sprawie powołania komisji stypendialnej sprawdzającej, 
opiniującej i oceniającej wnioski o przyznanie stypendium studentom oraz określenia 
jej składu osobowego. 

23) Uchwała Nr 190/2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powia-
tu Leszczyńskiego na lata 2021 - 2024 

24) Uchwała Nr 189/2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyń-
skiego na 2021 rok 

25) Uchwała Nr 188/2020 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze pozbawienia katego-
rii drogi krajowej odcinków łącznic drogi S5, stanowiących obwodnicę Święciechowy 
od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej w ciągu drogi powiatowej 
4760P i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej w związku z zapisami Decyzji nr 
2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewody Wielkopolskiego 
oraz oddaniem ich do użytkowania. 

26) Uchwała Nr 187/2020 w sprawie powołania i określenia składu osobowego komisji 
konkursowej do zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych na powierzenie rea-
lizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w 2021 r. w powiecie leszczyńskim. 

27) Uchwała Nr 186/2020 w sprawie rozpatrzenia i przyznania Stypendium Starosty 
Leszczyńskiego dla studentów z terenu powiatu leszczyńskiego 

28) Uchwała Nr 185/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 aneksu 
do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Francisz-
ka Ratajczaka w Rydzynie. 

29) Uchwała Nr 184/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzie-
lonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 

30) Uchwała Nr 183/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Powie-
rzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńskiego w 2021 roku.” 

31) Uchwała Nr 182/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

32) Uchwała Nr 181/2020 w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezo-
nie 2020/2021r. 

33) Uchwała Nr 180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat 
Leszczyński do realizacji projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społecz-
ne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Działanie 7.2 Usługi społecznie Podziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdro-
wotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 
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34) Uchwała Nr 179/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 aneksu 
do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

35) Uchwała Nr 178/2020 w sprawie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku 
od towarów i usług (VAT) w Powiecie Leszczyńskim w związku z centralizacją rozli-
czeń VAT 

36) Uchwała Nr 177/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie do realizacji pro-
gramu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 
ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

37) Uchwała Nr 176/2020 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji kon-
kursowej 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 nieod-
płatnej mediacji w powiecie leszczyńskim w 2021 r. 

38) Uchwała Nr 175/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 aneksu 
do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Francisz-
ka Ratajczaka w Rydzynie. 

39) Uchwała Nr 174/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 aneksu 
do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 

40) Uchwała Nr 173/2020 w sprawie rozpatrzenia i przyznania Stypendium Starosty 
Leszczyńskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu leszczyń-
skiego 

41) Uchwała Nr 172/2020 w sprawie przyznania nagród Starosty Leszczyńskiego dla na-
uczycieli. 

42) Uchwała Nr 171/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwale-
nia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok” 

43) Uchwała Nr 170/2020 w sprawie rokowań dot. ustalenia wysokości odszkodowań z 
tytułu przejętych na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości oznaczonych 
działkami nr 115/1, 421/4, 383/4, 13/5, 174/9, 423/13, 423/21, 193/9, 193/11, 
174/7 obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice. 

44) Uchwała Nr 169/2020 w sprawie opinii dotyczącej projektu Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Gminy Lipno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z Pro-
gnozą oddziaływania na środowisko. 

45) Uchwała Nr 168/2020 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. 

46) Uchwała Nr 167/2020 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań 
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 

47) Uchwała Nr 166/2020 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów plani-
stycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 

48) Uchwała Nr 165/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
49) Uchwała Nr 164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku her-

bu Powiatu Leszczyńskiego 
50) Uchwała Nr 163/2020 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku funkcyj-

nego dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 
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51) Uchwała Nr 162/2020 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w 
Górznie i dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie. 

52) Uchwała Nr 161/2020 w sprawie przyznania i ustalenia wysokości dodatku motywa-
cyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Francisz-
ka Ratajczaka w Rydzynie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie i dyrekto-
ra Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie. 

53) Uchwała Nr 160/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lesz-
czyńskiego na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 roku. 

54) Uchwała Nr 159/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Lesznie 

55) Uchwała Nr 158/2020 w sprawie rokowań dot. ustalenia wysokości odszkodowań z 
tytułu przejętych na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości oznaczonych 
działkami nr 116/1, 195/3, 423/15, 186/1, 179/7, 179/5, 423/17, 423/19, 159/5, 
114/1, 185/3, 158/1, 163/1, 163/2, 194/1, 164/1, 160/11, 169/19, 166/8, 174/11 
i 156/3, 166/6 obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice. 

56) Uchwała Nr 157/2020 w sprawie zaopiniowania projeków uchwał Rady Miejskiej 
Rydzyna dotyczących zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg 
gminnych. 

57) Uchwała Nr 156/2020 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 
Rydzyna dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg 
gminnych. 

58) Uchwała Nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
59) Uchwała Nr 154/2020 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu postępowania w 

sprawach o udzielanie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne powiatu 
leszczyńskiego” 

60) Uchwała Nr 153/2020 w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do realiza-
cji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epi-
demii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w śro-
dowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie 
ogólnym, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

61) Uchwała Nr 152/2020 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zada-
nia publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

62) Uchwała Nr 151/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi 
Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 

63) Uchwała Nr 150/2020 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze pozbawienia katego-
rii drogi powiatowej odcinka tej drogi zaliczonego do kategorii drogi powiatowej w 
związku z oddaniem do użytkowania wiaduktu drogowego w km 102+026 linii kole-
jowej nr 271 wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 309 w m. 
Klonówiec i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej. 

64) Uchwała Nr 149/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 
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65) Uchwała Nr 148/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

66) Uchwała Nr 147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieozna-
czony poddasza w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, poło-
żonego w Rydzynie, Pl. Zamkowy 2. 

67) Uchwała Nr 146/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 
68) Uchwała Nr 145/2020 w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zada-

nia publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) 

69) Uchwała Nr 144/2020 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Leszczyńskiego 
Raportu o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2019 roku. 

70) Uchwała Nr 143/2020 w sprawie rozpatrzenia oferty i przyznania dotacji na zadania 
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego w 2020 r. 

71) Uchwała Nr 142/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 arkuszy 
organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

72) Uchwała Nr 141/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 arkuszy 
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. 

73) Uchwała Nr 140/2020 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2020/2021 arkuszy 
organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Franciszka Ratajcza-
ka w Rydzynie. 

74) Uchwała Nr 139/2020 w sprawie wskazania jednostki odpowiedzialnej za realizację 
zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od m. Gołanice 
(skrzyżowanie z DP 4759P) do m. Jezierzyce Kościelne (skrzyżowanie z DP 4763P) ” 
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 października 2018r o Funduszu Dróg Samo-
rządowych 

75) Uchwała Nr 138/2020 w sprawie rokowań dotyczących ustalenia wysokości odszko-
dowania za nieruchomość oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów gminy Lipno, 
obręb Gronówko, na arkuszu mapy nr 5, działką ewidencyjną nr 515 o pow. 0,7183 
ha. 

76) Uchwała Nr 137/2020 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg wewnętrznych dz. 
nr ewid. 5207/4 i 355 w obrębie Długie Stare do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
ich przebiegu.  

77) Uchwała Nr 136/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
78) Uchwała Nr 135/2020 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia 
79) Uchwała Nr 134/2020 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykona-

nia budżetu powiatu za 2019 rok 
80) Uchwała Nr 133/2020 w sprawie ustalenia limitu środków przeznaczonych na reali-

zację poszczególnych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w 2020 roku. 

81) Uchwała Nr 132/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 
82) Uchwała Nr 131/2020 w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania 

zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery dzia-
łalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

83) Uchwała Nr 130/2020 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 2020 roku. 

84) Uchwała Nr 129/2020 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Zespołu Szkół Spe-
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cjalnych w Górznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka 
Ratajczaka w Rydzynie i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ry-
dzynie. 

85) Uchwała Nr 128/2020 w sprawie wskazania jednostki odpowiedzialnej za realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4792 P na odcinku od skrzyżowania z 
drogą krajową nr 12 do ronda w m. Krzemieniewo”. 

86) Uchwała Nr 127/2020 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 2020 roku. 

87) Uchwała Nr 126/2020 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji za 2019 rok z klubów 
sportowych realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lesz-
czyńskiego 

88) Uchwała Nr 125/2020 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 ze 
sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

89) Uchwała Nr 124/2020 w sprawie przeprowadzenia analizy wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Zespołu 
Szkół Specjalnych w Górznie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 
Franciszka Ratajczaka w Rydzynie i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Rydzynie. 

90) Uchwała Nr 123/2020 w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację za-
dań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego dla klubów sporto-
wych na 2020 rok. 

 

X. BUDŻET OBYWATELSKI 

W 2020 roku nie realizowano budżetu obywatelskiego. 
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