Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 208/2019
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 maja 2019 r.

Raport o stanie
Powiatu Kaliskiego za 2018 rok
I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2019 poz. 511) zwaną dalej u.s.p. zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r.
Rada Powiatu Kaliskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport
został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy raport
Liczba mieszkańców wg stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. (tj. według danych
GUS)

POWIAT KALISKI
KALISZ, PL. ŚW. JÓZEFA 5
1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
83 030

Krótki opis sytuacji demograficznej

Powiat Kaliski liczył na dzień 31 grudnia 2018 roku 83 030
mieszkańców, w tym kobiet było 42 217 natomiast mężczyzn
40 813. W porównaniu do 31 grudnia 2017 roku nastąpił
spadek ilości mieszkańców o 94 osoby.

Powierzchnia

1 160 km²

Podział administracyjny

Powiat Kaliski podzielony jest na 11 gmin: Blizanów,
Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek,
Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki,
Żelazków. Na terenie Powiatu Kaliskiego znajdują się 2
miasta: Opatówek i Stawiszyn.

Budżet obywatelski

Nie został wprowadzony przez Radę Powiatu Kaliskiego
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DANE FINANSOWE W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM NA KONIEC
2018 i 2017 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWIATU KALISKIEGO
Wykonanie na
dzień
31.12.2017 r.
(w zł)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Dochody Powiatu Kaliskiego

51 584 499,81

69 504 793,16

2.

Wydatki Powiatu Kaliskiego

48 682 188,76

82 439 123,97

2.1. Wydatki majątkowe
Powiatu Kaliskiego

10 257 031,83

40 109 458,84

0,00

12 934 330,81

2 902 311,05

0,00

3.

Deficyt

4.

Nadwyżka

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w zł)

POZIOM ZADŁUŻENIA

Wyszczególnienie

Wysokość długu

wg stanu na dzień
31.12.2017 r. (w zł)

wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (w zł)

6 103 327,00

13 452 798,00

Dług Powiatu Kaliskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 13 452 798,00 zł i obejmował
następujące zobowiązania finansowe:


kredyt bankowy długoterminowy na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych
nr 4594 P (Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)" zaciągnięty w 2011
r. w wysokości 4 252 680,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. spłacono 3 012 315,00 zł, do spłaty
pozostało 1.240.365,00 zł,



kredyt bankowy na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4594 P
(Koźminek – Morawin – Goliszew), nr 4586 P (Goliszew – Zbiersk)" zaciągnięty w 2012 r.
w wysokości 4 135 638,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. spłacono 2 854 722,00 zł, do spłaty
pozostało 1 280 916,00 zł,



pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794 540,00 zł
na inwestycje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki",
na dzień 31.12.2018 r. spłacono 385 917,00 zł, pozostało do spłaty 408 623,00 zł,
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kredyt na inwestycję drogową pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej
nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny –
Rożenno" zaciągnięty w 2015 r. w wysokości 1 000 000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. spłacono
520 000,00 zł, do spłaty pozostało 480 000,00 zł,



kredyt bankowy na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku:
Pośrednik – Iwanowice – Sobiesęki Drugie" oraz „Przebudowa dróg powiatowych: drogi
powiatowej nr 4621 P w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica
Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku
od km 10+675 do km 13+930 w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki, tworzących ciąg
komunikacyjny" zaciągnięty w latach 2017 – 2018 roku w wysokości 2 978 163,00 zł, na dzień
31.12.2018 r. spłacono 560 000,00 zł, do spłaty pozostało 2 418 163,00 zł,



kredyt bankowy na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej
nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P
w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595
P na odcinku Morawin – Szadek” oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków,
Opatówek, Szczytniki – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”
zaciągnięty w 2018 r. w wysokości 7 500 000,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. spłacono 40 000,00 zł,
do spłaty pozostało 7 460 000,00 zł,



pożyczka krótkoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na inwestycję realizowaną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków,
Opatówek, Szczytniki” tj. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu”
zaciągnięta w 2018 r. w wysokości 164 731,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. spłacono 0,00 zł,
do spłaty pozostało 164.731,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026 założenia,
co do kształtowania się wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i poziomu długu,
zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia oraz kształtowania się
wskaźników zadłużenia.
POZIOM ZALEGŁOŚCI DŁUŻNIKÓW

Wyszczególnienie

wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (w zł)

Należności wymagalne

282 696,27

Należności niewymagalne

161 712,88
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Należności niewymagalne stanowią płatności, których termin zapłaty przypadał na m-c
styczeń roku następnego.
W celu wyegzekwowania należności wymagalnych Powiat Kaliski podjął działania polegające
na wysłaniu upomnień i ponagleń oraz kierowaniu spraw do sądu i do komornika.

III.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego – uchwały podjęte
w 2018 r.
Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XLIV/479/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.
Uchwała Nr XLIV/480/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania
i
wykorzystania
dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu Kaliskiego
dla niepublicznych szkół i placówek
prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XLIV/481/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na
2018 rok na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych lub znajdujących
się na obszarze Powiatu Kaliskiego.

Informacja o wykonaniu
Wydano decyzję Nr GM.6844.1.2018 Zarządu
Powiatu Kaliskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o przekazaniu w trwały zarząd lokalu mieszkalnego
w Liskowie wraz z udziałem w gruncie Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. W decyzji
udzielono bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
ustanowienia trwałego zarządu.

Przekazano do szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie Powiatu Kaliskiego.

Do 10 września 2017 r. wpłynęły dwa wnioski
o udzielenie dotacji od Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie na prace
remontowe kościoła parafialnego (dach, wieża) oraz
od Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wszystkich
Świętych w Liskowie na wymianę stolarki drzwiowej
zabytkowej plebanii, po 10 000,00 zł każdy. Zawarto
2 umowy na realizację wyżej wymienionych zadań
i udzielono dotacji po 10 000,00 zł dla każdej parafii.

Uchwała Nr XLIV/482/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie powierzenia
Gminie Opatówek prowadzenia w 2018
roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Braci Gillerów w Opatówku zadań
powiatowej biblioteki publicznej.

Zawarto Porozumienie z Gminą Opatówek na okres
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
na realizację zadania przeznaczono w 2018 r.
z budżetu Powiatu Kaliskiego dotację w wysokości
47 000,00 zł.

Uchwała Nr XLIV/483/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie powierzenia
Miastu Kalisz – miastu na prawach
powiatu prowadzenia zadań publicznych z
zakresu oświaty.

Zawarto porozumienie na okres od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. .na prowadzenie przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1
w Kaliszu usług specjalistycznych dla dzieci
z Powiatu Kaliskiego, których nie świadczy
Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno
–
Pedagogiczna w Opatówku.
Na realizację zadań
w 2018 r. przeznaczono
z budżetu Powiatu Kaliskiego dotację w wysokości
24 000,00 zł. W okresie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. z usługi Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Kaliszu skorzystało łącznie 58
dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Uchwała Nr XLIV/484/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego
programu
wsparcia
edukacji uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu
kaliskiego”.
Uchwała Nr XLIV/485/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLIV/486/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026.
Uchwała Nr XLIV/487/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w uchwale Nr
XLI/460/2017 Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
Uchwała Nr XLIV/488/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Miastem
Kalisz w sprawie udzielenia dotacji
celowej na współfinansowanie kosztów
funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy w Kaliszu w 2018 r.
Uchwała Nr XLIV/489/2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie stanowiska
dotyczącego
rozpoczętej
procedury
poszerzenia granic administracyjnych
Miasta Kalisza o tereny wchodzące
w skład Powiatu Kaliskiego.

12.

Uchwała Nr XLV/490/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie przekazania
skargi według właściwości.

13.

Uchwała Nr XLV/491/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia o partnerstwie
z Gminą Ceków Kolonia.

14.

Uchwała Nr XLV/492/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia o partnerstwie
z Gminą Żelazków.

15.

Uchwała Nr XLV/493/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia o partnerstwie
z Gminą Blizanów.

Opracowano warunki i tryb udzielania stypendiów
Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu
powiatu kaliskiego. Uchwałę uchylono ze względu
na błędny zapis o publikacji uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Zawarto porozumienie w dniu 15 marca 2018 r.
i udzielono Miastu Kalisz dotacji w kwocie
1 577 752,00 zł. W całości zrealizowano.

Uchwała została przekazana Prezydentowi Miasta
Kalisza.
Przekazano
skargę
według
właściwości
do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru
Geodezyjnego
i
Kartograficznego
w Poznaniu.
Zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji
inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595
P na odcinku Morawin – Szadek" (ustalenie podziału
kosztów i zadań; inwestor główny – Powiat Kaliski)
Inwestycja zrealizowana w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
Zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji
inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595
P na odcinku Morawin – Szadek" (ustalenie podziału
kosztów i zadań; inwestor główny – Powiat Kaliski)
Inwestycja zrealizowana w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
Zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji
inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595
P na odcinku Morawin – Szadek" (ustalenie podziału
kosztów i zadań; inwestor główny – Powiat Kaliski)
Inwestycjaz realizowana w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Uchwała Nr XLV/494/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie propozycji
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
odcinka drogi gminnej nr 675105 P
od miejscowości Zakrzyn do granicy gmin
Lisków/Koźminek
i
drogi
gminnej
nr
675339
P od
granicy gmin
Lisków/Koźminek
do
miejscowości
Młynisko.
Uchwała Nr XLV/495/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie uchwalenia
Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla
Sprawców Przemocy w Rodzinie.
Uchwała Nr XLV/496/2018 z
marca 2018 r. w sprawie
„Powiatowego
programu
edukacji uzdolnionych uczniów
powiatu kaliskiego”.

dnia 22
przyjęcia
wsparcia
z terenu

Uchwała Nr XLV/497/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLV/498/2018 z dnia 22
marca 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026.
Uchwała Nr XLV/499/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie określenia planu
rzeczowo – finansowego na rok 2018
dotyczącego realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XLV/500/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Koźminek
na przebudowę drogi gminnej w ramach
“Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019”.
Uchwała Nr XLV/501/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji
rewizyjnej zbadania skargi.
Uchwała Nr XLV/502/2018 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności Komisji stałych
Rady Powiatu Kaliskiego za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku.
Uchwała Nr XLVI/503/2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
za rok 2017.

Rozpoczęto procedury związane z zaliczeniem drogi
gminnej do kat. dróg powiatowych tj. wysłano pisma
do zarządów powiatów sąsiadujących w sprawie
uzyskania stosownych opinii.

Programu nie zrealizowano w 2018r. z uwagi na brak
zainteresowania.
Program
ten
stanowił
podstawę
prawną
do opracowania „Warunków i trybu udzielania
stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów
i studentów z terenu Powiatu Kaliskiego”. Został
opublikowany w BIP Starostwa Powiatowego
w Kaliszu.
Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Środki PFRON przyznane dla Powiatu Kaliskiego
na 2018 w wysokości 963 689,00 zł zostały w całości
wydatkowane.

Zawarto umowę w sprawie przyznania pomocy
finansowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 471 do granicy Gminy". Udzielono
pomocy finansowej w kwocie 1 507 606,30 zł

Komisja rewizyjna rozpatrzyła skargę.

Przyjęto sprawozdania z działalności Komisji stałych
Rady Powiatu Kaliskiego za okres od 1 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Powiatu Kaliskiego przyjęła i zaakceptowała
sprawozdanie z działalności PCPR za 2017r.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Uchwała Nr XLVI/504/2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie określenia
„Warunków i trybu udzielania stypendiów
Starosty
Kaliskiego
dla
uczniów
i studentów z terenu powiatu kaliskiego”.
Uchwała Nr XLVI/505/2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLVI/506/2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2018 – 2026.
Uchwała Nr XLVI/507/2018 z dnia 12
kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia
z
Gminą
Brzeziny
porozumienia
o partnerstwie w sprawie realizacji
projektu pod nazwą “Przebudowa dróg
gminnych nr 676149 P i nr 676150 P
stanowiących
ciąg
komunikacyjny
w miejscowości Czempisz – Pieczyska –
Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy
Powiatu
Ostrzeszowskiego
w
miejscowości Głuszyna”.
Uchwała Nr XLVII/508/2018 z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Kaliskim za 2017 r.
Uchwała Nr XLVII/509/2018 z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie zwiększenia
wysokości
środków
finansowych
na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo
–
wychowawczej
typu
rodzinnego na terenie Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr XLVII/510/2018 z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie zmian
w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym
dla Sprawców Przemocy w Rodzinie .
Uchwała Nr XLVII/511/2018 z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLVII/512/2018 z dnia 11
maja 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026 .
Uchwała Nr XLVIII/513/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Powiatu
Kaliskiego za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Kaliskiego za 2017 rok.
Uchwała Nr XLVIII/514/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
absolutorium
dla
Zarządu
Powiatu
Kaliskiego.

Zgodnie z opracowanym „Powiatowym programem
wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu
powiatu kaliskiego" określono „Warunki i tryb
udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla
uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego”.
Na realizację zadania w 2018 r. przeznaczono
z budżetu Powiatu Kaliskiego środki finansowe
w wysokości 30 000,00 zł.
Przekazane do RIO w Poznaniu.

Przekazane do RIO w Poznaniu.

Porozumienie w sprawie realizacji projektu pod
nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P
i 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny
w miejscowości Czempisz - Pieczyska - Zagórna Ostrów Kaliski do granicy Powiatu Ostrzeszowskiego
w miejscowości Głuszyna"
Powiat Kaliski zabezpieczył środki finansowe
na kwotę nie większą niż 606 485,51 zł. Wniosek
o dofinansowanie złożony przez Gminę Brzeziny
nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym
Powiat Kaliski nie przekazał środków.

Zrealizowano.

Zrealizowano.

Programu nie zrealizowano w 2018r. z uwagi na brak
zainteresowania.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.
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37.

Uchwała Nr XLVIII/515/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia
Sprawozdania z realizacji Programu
współpracy
Powiatu
Kaliskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2017
rok.

38.

Uchwała Nr XLVIII/516/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
o partnerstwie z Gminą Godziesze
Wielkie.

39.

Uchwała Nr XLVIII/517/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
o partnerstwie z Gminą Opatówek.

40.

Uchwała Nr XLVIII/518/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
„Program edukacji zdrowotnej wykrywania
zakażeń HBV i HCV oraz szczepień
przeciwko WZW typu B na terenie
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

41.

Uchwała Nr XLVIII/519/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Blizanów.

42.

Uchwała Nr XLVIII/520/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Brzeziny .

43.

Uchwała Nr XLVIII/521/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Ceków – Kolonia.

44.

Uchwała Nr XLVIII/522/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Godziesze Wielkie.

Sprawozdanie zostało przyjęte i opublikowane w BIP.

Zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji
inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych: drogi
powiatowej nr 4630 P w miejscowościach: Żydów,
Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627
P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg
komunikacyjny" (ustalenie podziału kosztów i zadań;
inwestor – główny Powiat Kaliski)
Inwestycja
została
zrealizowana
w
ramach
„Programu
rozwoju
gminnej
i
powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Nie
zawarto
porozumienia.
Inwestycja
pn.
"Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce
i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P w miejscowości
Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" została
zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”.
Zawarte porozumienie dotyczy wspólnej realizacji
programu profilaktycznego realizowanego w ramach
ZIT dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ustalenie
podziału kosztów i zadań; inwestor główny – Powiat
Kaliski)
Program będzie realizowany w latach 2019-2021
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont garażu strażnicy OSP w Piotrowie – 5 000 zł
Remont dachu garażu strażnicy OSP w Zagorzynie –
3 000 zł
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont
części
operacyjnej
strażnicy
OSP
w Brzezinach – 5 650 zł. Zakup sprzętu
przeciwpożarowego dla OSP w Brzezinach – 3 100
zł. Remont części operacyjnej strażnicy OSP
w Zajączkach – 1 250 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP
w Cekowie – Kolonii – 3 500 zł. Zakup systemu
selektywnego powiadamiania dla OSP w Kamieniu –
1500
zł.
Zakup
systemu
selektywnego
powiadamiania oraz turbowentylatora oddymiającego
dla OSP w Morawinie – 5 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy
OSP w Żydowie – 10 000 zł.
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45.

Uchwała Nr XLVIII/523/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Koźminek.

46.

Uchwała Nr XLVIII/524/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Lisków.

47.

Uchwała Nr XLVIII/525/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Mycielin.

48.

Uchwała Nr XLVIII/526/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Opatówek.

49.

Uchwała Nr XLVIII/527/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.

50.

Uchwała Nr XLVIII/528/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Szczytniki.

51.

Uchwała Nr XLVIII/529/2018 z dnia 18
czerwca2018 r. w sprawie udzielenia
z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy
finansowej Gminie Żelazków.

Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont części operacyjnej strażnicy OSP KrzyżówkiMłynisko – 2 500 zł. Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Pietrzykowie – 2 500 zł. Remont
części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku –
5 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP
w Liskowie – 2 500 zł. Doposażenie w sprzęt
i umundurowanie OSP w Koźlątkowie – 2 500 zł.
Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP
w Ciepielewie – 1 000 zł. Doposażenie w sprzęt
i umundurowanie OSP w Strzałkowie – 1 000 zł.
Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP
Trzebienie – 1 000 zł. Doposażenie w sprzęt
i umundurowanie OSP w Zakrzynie – 999,45 zł.
Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP
w Żychowie – 1 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont
części
operacyjnej
strażnicy
OSP
w Mycielinie – 10 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont części operacyjnej strażnicy OSP w DębeKolonii – 2 000 zł. Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Kobiernie – 2 000 zł. Remont
motopompy oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego
dla OSP w Porwitach – 2 000 zł. Remont części
operacyjnej strażnicy OSP w Zdunach – 2 000 zł
Remont części operacyjnej strażnicy OSP w Rajsku –
2 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zakup bram garażowych dla OSP w Stawiszynie –
10 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont
części
operacyjnej
strażnicy
OSP
w Radliczycach – 2 000 zł. Remont części
operacyjnej strażnicy oraz zakup umundurowania dla
OSP w Mroczkach Wielkich – 2 000 zł.
Remont
części
operacyjnej
strażnicy
oraz
utwardzenie terenu wjazdowego do garażu OSP
w Joance – 2 000 zł. Remont autopompy w sam.
bojowym OSP w Sobiesękach Drugich – 2 000 zł.
Zakup umundurowania dla OSP w Sobiesękach
Trzecich – 2 000 zł.
Udzielono pomocy finansowej na własne zadania
bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Remont części operacyjnej strażnicy OSP w Pólku –
9 989,47 zł.
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52.

Uchwała Nr XLVIII/530/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 7 500 000,00 zł

Zrealizowano.
Zaciągnięto
kredyt
bankowy
na realizację następujących zadań majątkowych:
„Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej
nr 4630 P w miejscowościach: Żydów, Borek,
Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627 P
w miejscowości
Wolica,
tworzących
ciąg
komunikacyjny”, „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4595 P na odcinku Morawin – Szadek” oraz
„Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny,
Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki –
Termomodernizacja
budynku
Starostwa
Powiatowego w Kaliszu” w kwocie 7.500.000,00 zł.
Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 01.10.2018 r.
z
Bankiem
Spółdzielczym
Ziemi
Kaliskiej
w Koźminku.

53.

Uchwała Nr XLVIII/531/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

54.

Uchwała Nr XLVIII/532/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
„Program profilaktyki nowotworów skóry
w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” .

55.

56.

57.

58.

59.

Uchwała Nr XLVIII/533/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego
bilansu
Powiatu
Kaliskiego.
Uchwała Nr XLVIII/534/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLVIII/535/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026
Uchwała Nr XLVIII/536/2018 z dnia 18
czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Starosty Kaliskiego.
Uchwała Nr XLIX/537/2018 z dnia 27 lipca
2018
r.
w
sprawie
ustalenia
wynagrodzenia dla Przewodniczącego
Zarządu Powiatu Kaliskiego – Starosty
Kaliskiego .

60.

Uchwała Nr XLIX/538/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg powiatowych odcinka drogi gminnej
nr 675105 P oraz drogi gminnej nr 675339
P.

61.

Uchwała Nr XLIX/539/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego
pomocy finansowej Gminie Opatówek.

Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji programu
profilaktycznego realizowanego w ramach ZIT dla
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ustalenie podziału
kosztów i zadań; inwestor główny – Urząd Miasta
i Gminy Stawiszyn)
Program będzie realizowany w latach 2019-2021
Zatwierdzono
bilans
skonsolidowany Powiatu
Kaliskiego za 2017 rok i przekazano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.
Dokonano rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Kaliskiego. Uchwała została przekazana
do wnoszącego skargę.
Dostosowano wynagrodzenie Starosty do stawek
określonych w nowo obowiązującym rozporządzeniu
w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych.
Zakończono procedurę związaną z zaliczeniem dróg
gminnych: nr 675105P Zakrzyn – gr gm
Lisków/Koźminek,
nr
675339P
gr
gm
Lisków/Koźminek - Młynisko do kat. dróg
powiatowych. Od 1 stycznia 2019 r. jest to droga
powiatowa nr 4597 P
Zmiana przeznaczenia środków finansowych dla
OSP Porwity - na wniosek Burmistrza Gminy
Opatówek. Planowany remont strażnicy OSP
w części operacyjnej został zmieniony na remont
motopompy oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Uchwała Nr XLIX/540/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania
dotacji
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub
roboty
budowlane
przy
zabytkach
wpisanych
do
rejestru
zabytków,
położonych
lub
znajdujących
się
na obszarze powiatu kaliskiego.
Uchwała Nr XLIX/541/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego
na 2018 rok na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach
wpisanych
do
rejestru
zabytków, położonych lub znajdujących
się na obszarze powiatu kaliskiego.

Uchwała Nr XLIX/542/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom
wodnym oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr XLIX/543/2018 z dnia 27 lipca
2018 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty
opłat oraz niepodatkowych należności
budżetowych,
stanowiących
dochody
budżetu Powiatu Kaliskiego instrumentem
płatniczym.
Uchwała Nr XLIX/544/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr XLIX/545/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2018 - 2026
Uchwała Nr XLIX/546/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie poparcia stanowiska
samorządu
rolniczego
województwa
wielkopolskiego w sprawie suszy.
Uchwała Nr XLIX/547/2018 z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie poparcia stanowiska
samorządu
rolniczego
województwa
wielkopolskiego w sprawie sytuacji w
rolnictwie.
Uchwała Nr L/548/2018 z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie wniesienia odwołania
do
Państwowej
Komisji Wyborczej
od postanowienia nr 21/I/18 Komisarza
Wyborczego w Kaliszu I w sprawie
podziału powiatu kaliskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz
liczby
radnych
wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej
i przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Zawarto 1 umowę w sprawie realizacji zadań
związanych z pracami konserwatorskimi instrumentu
organowego w kościele parafialnym pw. Św.
Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie.
Na realizację tego zadania przeznaczono z budżetu
Powiatu Kaliskiego na 2018 rok dotację w wysokości
5 000,00 zł.
Udzielono dotacji na wniosek spółek wodnych.
SW Blizanów – 10 000,00 zł
SW Koźminek – 10 000,00 zł
SW Stawiszyn – 10 000,00 zł
SW Żelazków – 10 000,00 zł
SW Mycielin – 4 132,40 zł
Środki wykorzystane w 2018r. – 44 132,40 zł
Dalsza realizacja w latach następnych.
Opublikowano w BIP i na tablicy ogłoszeń oraz
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie realizacji.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.
Uchwałę przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Rada Powiatu Kaliskiego poparła stanowisko
samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego
w sprawie suszy.
Uchwałę przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Rada Powiatu Kaliskiego poparła stanowisko
samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego
w sprawie sytuacji w rolnictwie.

Przekazano do Państwowej Komisji Wyborczej
w terminie. PKW nie uwzględniła odwołania.
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71.

72.

Uchwała Nr LI/549/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie podziału
dodatkowych
środków
i dokonania
przeniesień
pomiędzy
pozycjami
wydatków
w
planie
rzeczowo
–
finansowym na 2018 rok dotyczącym
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych
finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr LI/550/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie i Miastu
Stawiszyn na przebudowę drogi gminnej.

73.

Uchwała Nr LI/551/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Brzeziny na
realizację zadania z zakresu dróg
gminnych.

74.

Uchwała Nr LI/552/2018 z dnia 14
września 2018 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Koźminek na przebudowę drogi
gminnej w ramach „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019”.

75.

76.

77.

78.

79.

Uchwała Nr LI/553/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Kaliski.
Uchwała Nr LI/554/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
części
nieruchomości
zabudowanej.
Uchwała Nr LI/555/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr LI/556/2018 z dnia 14
września 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026
Uchwała Nr LI/557/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie i realizację przez
Powiat Kaliski projektu pn. “Przebudowa
drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku
Koźminek – Cieszyków w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019”.

Powiat Kaliski otrzymał dodatkowe środki PFRON.
Środki wydatkowano.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 57 436,78 zł
na inwestycję pn."Budowa odcinka chodnika w pasie
drogi gminnej w miejscowości Wyrów" – inwestycję
zrealizowano i rozliczono.
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 25 000,00 zł
na zadanie pn."Wykonanie sprysku poboczy drogi
gminnej od miejscowości Zagórna przez Ostrów
Kaliski do drogi wojewódzkiej nr 449 na długości
1300 mb" – zadanie zrealizowano i rozliczono.
Uchwała zwiększająca środki na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471
do granicy Gminy" - Dotację dla Gminy Koźminek
zwiększono do kwoty 1 652 888,98 zł.
Po zakończeniu gmina zwróciła nadwyżkę w
wysokości 14 358,16 zł.

Przekazano do szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Kaliski.

Powiat Kaliski zawarł bezprzetargowo umowę
dzierżawy z Fundacją „Z Godnością” w dniu
20.12.2018 r. na część nieruchomości o pow. 0,89
ha, położonej w Liskowie.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Wniosek, w ramach konkursu na dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, został
złożony i przeszedł pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną. Został sklasyfikowany na 2 miejscu
listy rankingowej.
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Uchwała Nr LI/558/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie i realizację przez
Powiat Kaliski projektu pn. “Przebudowa
drogi powiatowej nr 4581 P od drogi
krajowej nr 25 do m. Dzierzbin” w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019”.
Uchwała Nr LI/559/2018 z dnia 14
września 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Godziesze
Wielkie
na
przebudowę
drogi
w miejscowości Skrzatki w zakresie
chodnika.
Uchwała Nr LII/560/2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr LII/561/2018 z dnia 28
września 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026,
Uchwała Nr LII/562/2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie dokonania
przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków
w planie rzeczowo – finansowym na 2018
rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Uchwała Nr LII/563/2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zmian
w Statucie Domu Pomocy Społecznej
w Liskowie.

Uchwała Nr LIII/564/2018 z dnia 15
października
2018
r.
w
sprawie
powierzenia
Miastu
Kalisz
zadania
publicznego
z
zakresu
aktualizacji
ewidencji dróg i obiektów mostowych,

Uchwała Nr LIII/565/2018 z dnia 15
października 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie i Miastu
Stawiszyn na przebudowę drogi gminnej
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019”.
Uchwała Nr LIII/566/2018 z dnia 15
października 2018 r. w sprawie zmian
w
Statucie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
im.
Jana
Pawła
II
w Liskowie.

Wniosek, w ramach konkursu na dofinansowanie
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, został
złożony. Przeszedł pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną i został sklasyfikowany na 28 miejscu
listy rankingowej.
Udzielono pomocy finansowej na inwestycję pn. „
Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki
w zakresie chodnika”. – udzielono pomocy
finansowej w kwocie 40 000,00 zł. Inwestycję
zrealizowano i rozliczono.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Środki przeniesiono i wydatkowano.

Utworzono stanowisko zastępcy dyrektora Domu
Pomocy
Społecznej.
Uchwałę
przekazano
Dyrektorowi PCPR w Kaliszu i DPS w Liskowie
do realizacji..
Zawarto porozumienie z Miastem Kalisz w celu
realizacji
zadania
publicznego,
związanego
z realizacją projektu pn. „Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej”, polegającego na aktualizacji
ewidencji dróg i obiektów mostowych, którego
Liderem jest Miasto Kalisz
Projekt ma być realizowany w latach 2019-2020.
Udzielono pomocy finansowej Gminie Stawiszyn na
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674331 P
w miejscowości Zbiersk działka nr 711/1, 711/2”
w kwocie 1 473 974,94 zł. Inwestycję zrealizowano
i rozliczono.

Uchwała wywołana z uwagi na aktualizację podstaw
prawnych. Uchwałę przekazano do PCPR w Kaliszu
oraz do ŚDS im. Jana Pawła II w Liskowie.
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Dostosowano zapisy Statutu do stanu prawnego jaki
Uchwała Nr LIII/567/2018 z dnia 15
będzie obowiązywał w nowej kadencji Powiatu
października 2018 r. zmieniająca uchwałę
kaliskiego tj. od 17 listopada 2018 roku. Uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Kaliskiego.
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr LIII/568/2018 z dnia 15
października 2018 r. w sprawie zmiany Przekazano do RIO w Poznaniu.
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr LIII/569/2018 z dnia 15
października 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Przekazano do RIO w Poznaniu.
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026.
Uchwała Nr LIII/570/2018 z dnia 15
października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Powiatu Kaliskiego
Program opublikowany
w Biuletynie Informacji
z organizacjami pozarządowymi oraz
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019
rok.
Przyjęto dotację celową na podpisanie i realizowanie
w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów –
Uchwała Nr LIV/571/2018 z dnia 14 zlecenia
z
Zakładami
Opieki
Zdrowotnej
listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla
zadań z zakresu administracji rządowej.
potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie
2 000,00 zł. W trakcie realizacji. Klasyfikacja
wojskowa została przeprowadzona.
Uchwała Nr LIV/572/2018 z dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie propozycji Rozpoczęcie procedury zaliczenia drogi gminnej
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych do kat. dróg powiatowych tj. wysłano pisma
drogi gminnej od miejscowości Kościelec do zarządów powiatów sąsiadujący w sprawie
do granicy gmin Mycielin/Ceków Kolonia w uzyskania stosownych opinii.
miejscowości Stropieszyn.
Uchwała Nr LIV/573/2018 z dnia 14
listopada 2018 r. w sprawie zmiany Przekazano do RIO w Poznaniu.
uchwały budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr LIV/574/2018 z dnia 14
listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Przekazano do RIO w Poznaniu.
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2018 – 2026.
Uchwała Nr LIV/575/2018 z dnia 14
Wprowadzono zmiany redakcyjne w Statucie Powiatu
listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę
Kaliskiego. Uchwałę opublikowano w Dzienniku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Kaliskiego.
Nie zrealizowano. Zrezygnowano z zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
na dofinansowanie
Uchwała Nr LIV/576/2018 z dnia 14 zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi
listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec –
długoterminowego kredytu bankowego Oszczeklin” w kwocie 2 200 000,00 zł w związku
w wysokości 2.200.000,00 zł .
z odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na
brak możliwości zrealizowania do 31 grudnia 2018
roku.
Dokonano powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalono
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada jej skład osobowy do przeprowadzenia wyboru
2018 r. w sprawie powołania Komisji Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Kaliskiego,
Skrutacyjnej i ustalenia jej składu Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kaliskiego,
osobowego.
Starosty Kaliskiego oraz pozostałych członków
zarządu. Uchwałę zrealizowano.
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Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada
2018
r.
w
sprawie
wyboru
Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Kaliskiego.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada
2018
r.
w
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Kaliskiego .
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada
2018
r.
w
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Kaliskiego.
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Starosty
Kaliskiego.
Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty
Kaliskiego.
Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu
Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu
Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu
Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
podkreślającego wagę i znaczenie praw
kobiet w roku 100. rocznicy przyznania
Polkom praw wyborczych,.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia ilości,
nazewnictwa, liczby członków komisji
stałych Rady Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Budżetu i Gospodarki Mieniem.
Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.

Dokonano wyboru Radnego Jana Adama Kłysza
na Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego.

Dokonano wyboru Radnego Benedykta Owczarka
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego.

Dokonano wyboru Radnego Artura Szymczaka
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego.
Dokonano wyboru Radnego
na Starostę Kaliskiego.

Krzysztofa

Dokonano wyboru Pana Zbigniewa
na Wicestarostę Kaliskiego.

Nosala

Słodowego

Dokonano wyboru Radnej Doroty
na Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Karpieko

Dokonano wyboru Pana Mieczysława
na Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Łuczaka

Dokonano wyboru Radnego Janusza
na Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Nowaka

Uczczono setną rocznicę przyznania Polkom praw
wyborczych. Uchwałę odczytaną podczas sesji Rady
Powiatu Kaliskiego.
Dokonano ustalenia ilości, nazewnictwa, liczby
członków komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego.
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Rewizyjnej. Informacje o składach przekazano
członkom komisji.
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Informacje o składach
przekazano członkom komisji.
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Budżetu
i Gospodarki Mieniem.
Informacje
o składach przekazano członkom komisji.
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu. Informacje o składach
przekazano członkom komisji.
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Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Organizacyjno – Statutowej.
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego, powołania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, oraz określenia
zadań i przedmiotu działania Komisji
Rozwoju Powiatu i Promocji.
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Przewodniczącego Zarządu – Starosty
Kaliskiego.
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.

Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Organizacyjno – Statutowej. Informacje o składach
przekazano członkom komisji.
Dokonano ustalenia składu osobowego, powołania
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz
określenia zadań i przedmiotu działania Komisji
Rozwoju Powiatu i Promocji. Informacje o składach
przekazano członkom komisji.
Rada Powiatu Kaliskiego ustaliła wynagrodzenie dla
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kaliskiego i jest
w trakcie realizacji.
Przekazano do RIO w Poznaniu.

Porozumienia nie zawarto. Inwestycję pod nazwą
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 30 listopada
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
Szulec – Oszczeklin nie zrealizowano ze względu
zawarcie porozumienia o partnerstwie
na niemożliwość wykonania zadania do 31 grudnia
z Gminą Opatówek.
2018 roku.
Porozumienia nie zawarto. Inwestycję pod nazwą
Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 30 listopada
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
Szulec – Oszczeklin nie zrealizowano ze względu
zawarcie porozumienia o partnerstwie
na niemożliwość wykonania zadania do 31 grudnia
z Gminą Szczytniki.
2018 roku.
Porozumienia nie zawarto. Inwestycję pod nazwą
Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 30 listopada
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
Szulec – Oszczeklin nie zrealizowano ze względu
na zawarcie porozumienia o partnerstwie
na niemożliwość wykonania zadania do 31 grudnia
z Gminą Koźminek.
2018 roku.
Nadano Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”:
–
Panu Zdzisławowi Gotfrydowi,
–
Panu Jerzemu Matuszewskiemu,
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia
–
Zgromadzeniu
Sióstr
Służebniczek
2018 r. w sprawie nadania Medalu
Najświętszej
Maryi
Panny
Niepokalanie
Poczętej
„Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.
w Liskowie.
Medale wręczono podczas Święta Powiatu
Kaliskiego w dniu 03 lutego 2019 roku.
Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia
Zatwierdzono roczny planu pracy i kontroli Komisji
2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
Rewizyjnej na 2019 rok. Przekazano do realizacji
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Przewodniczącemu Komisji.
na 2019 rok.
Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia
Zatwierdzono
plan
pracy
Komisji
Budżetu
2018 r. w sprawie planu pracy Komisji
i Gospodarki Mieniem na 2019 rok. Przekazano
Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2019
do realizacji Przewodniczącemu Komisji.
rok.
Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia Zatwierdzono plan pracy Komisji Edukacji, Kultury
2018 r. w sprawie planu pracy Komisji i Sportu na 2019 rok. Przekazano do realizacji
Edukacji, Kultury i Sportu na 2019 rok.
Przewodniczącemu Komisji.
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Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie planu pracy Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego
na 2019 rok.
Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie planu pracy Komisji
Organizacyjno - Statutowej na 2019 rok.
Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie planu pracy Komisji
Rozwoju Powiatu i Promocji na 2019 rok.
Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie delegowania radnych
Rady Powiatu Kaliskiego do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla
Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie dokonania przeniesień
pomiędzy pozycjami wydatków w planie
rzeczowo – finansowym na 2018 rok
dotyczącym realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Uchwała Nr III/33/2018 z dnia 27 grudnia
2018
r.
w
sprawie
ustalenia
obowiązujących w 2019 r. wysokości
stawek kwotowych opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
Uchwała Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Kaliskiego
do
realizacji
projektu
konkursowego pn. „Zawsze z rodziną”
i wyrażenia zgody na współdziałanie
Powiatu Kaliskiego z Stowarzyszeniem
na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w celu
wspólnego pozyskania środków i wspólnej
realizacji projektu konkursowego.
Uchwała Nr III/35/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Kaliskiego na lata 2019 – 2021”.
Uchwała Nr III/36/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie nadania Statutu
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.
Uchwała Nr III/37/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018.
Uchwała Nr III/38/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018.
Uchwała Nr III/39/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata
2018 -2026.

Zatwierdzono plan pracy Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego na 2019 rok. Przekazano
do realizacji Przewodniczącemu Komisji.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Organizacyjno Statutowej na 2019 rok. Przekazano do realizacji
Przewodniczącemu Komisji.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rozwoju Powiatu
i Promocji na 2019 rok. Przekazano do realizacji
Przewodniczącemu Komisji.
Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu
Kaliskiego na okres kadencji 2018 – 2023
wydelegowano radnych: Dariusza Korczyńskiego
i Wincentego Nowaka.

Środki wydatkowano.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono dwie firmy
na usuwanie pojazdów z dróg powiatu kaliskiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym. Z firmą
PHU Michał Gąsiorowski
podpisano umowę
na rowery lub motorowery, motocykle i pojazdy
do 3,5t,. Z firmą PHU PATROL Pomoc drogowa,
transport auta zastępcze na pojazdy powyżej 3,5t.

Złożono wniosek w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.

Podano do publicznej wiadomości.
Statut przekazano
w Opatówku.

Muzeum

Historii

Przemysłu

W trakcie realizacji.

Przekazano do RIO w Poznaniu.

Przekazano do RIO w Poznaniu.
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138.

139.

140.

141.

IV.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała Nr III/40/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
Uchwała jest w trakcie realizacji.
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
dla radnych Powiatu Kaliskiego.
Uchwała Nr III/41/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie poparcia stanowiska XV
Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej
Uchwałę przekazano do publicznej wiadomości.
Izby Rolniczej V kadencji z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie sytuacji ekonomicznej
gospodarstw rolnych.
Uchwała Nr III/42/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
W trakcie realizacji.
Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego
na lata 2019 -2026.
Uchwała Nr III/43/2018 z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie uchwały budżetowej W trakcie realizacji.
na rok 2019.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed
1 stycznia 2018 r. ale obejmujące swym zakresem 2018 r.
Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot
Uchwała Nr XXXI/374/2017 z dnia 24 lutego
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn. „Aglomeracja
Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom
– Budowa ścieżek rowerowych”.
Uchwała Nr XXXII/383/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Powiatu Kaliskiego dotacji Gminie Blizanów.
Uchwała Nr XXXII/384/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Powiatu Kaliskiego dotacji Gminie Brzeziny.
Uchwała Nr XXXII/385/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Powiatu
Kaliskiego
dotacji
Gminie
Godziesze Wielkie.
Uchwała Nr XXXII/386/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Powiatu Kaliskiego dotacji Gminie Lisków.
Uchwała Nr XXXII/387/2017 z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu
Powiatu
Kaliskiego
dotacji
Gminie
Opatówek.
Uchwała Nr XXXIV/410/2017 z dnia 26 maja
2017 r. w sprawie poparcia apelu Rady
Powiatu Średzkiego w sprawie ustanowienia
2018 roku Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.

Informacja o wykonaniu
Zawarto porozumienie z Powiatem Pleszewskim,
Miastem Kalisz, Gminą Blizanów i Gminą Opatówek.
Projekt w trakcie realizacji.
Przekazano środki w ramach realizacji projektu
partnerskiego
„Poprawa
dostępu
do
usług
społecznych w powiecie kaliskim”.
Przekazano środki w ramach realizacji projektu
partnerskiego
„Poprawa
dostępu
do
usług
społecznych w powiecie kaliskim” .
Przekazano środki w ramach realizacji projektu
partnerskiego
„Poprawa
dostępu
do
usług
społecznych w powiecie kaliskim”.
Przekazano środki w ramach realizacji projektu
partnerskiego
„Poprawa
dostępu
do
usług
społecznych w powiecie kaliskim”.
Przekazano środki w ramach realizacji projektu
partnerskiego
„Poprawa
dostępu
do
usług
społecznych w powiecie kaliskim”.
Rada Powiatu Kaliskiego poparła apel Rady Powiatu
Średzkiego w sprawie ustanowienia 2018 roku
Rokiem
Pamięci
Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919. Przekazano do publicznej wiadomości.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Uchwała Nr XXXVI/416/2017 z dnia 04 lipca
2017
r.
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.

Zrealizowano. Zaciągnięto pożyczkę z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na inwestycję realizowaną w ramach
projektu
pn.
„Termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz
gminy Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków,
Opatówek, Szczytniki” tj. „Termomodernizacja
budynku
Starostwa
Powiatowego
w Kaliszu”
w kwocie 164 731,00 zł. . Zawarcie umowy nastąpiło
w dniu 14.07.2017 r. Pożyczka została zaciągnięta
w dniu 28.12.2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/422/2017
z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Integracja
PCPR nie przystąpił do realizacji projektu ze względu
i aktywizacja społeczno – zawodowa
na rezygnację partnera zewnętrznego tj. Fundacji
w
powiecie
kaliskim”,
realizowanego
AKME. Uchwała nie została zrealizowana.
w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna
integracja - projekty konkursowe w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Przesunięto termin udzielenia pomocy finansowej
w wysokości 86 955,00 zł dla Województwa
Wielkopolskiego na zadania majątkowe pn. ”Budowa
Uchwała Nr XXXVII/426/2017
bazy
Śmigłowcowej
Służby
Ratownictwa
z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Medycznego
(HEMS)
Lotniczego
Pogotowia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków
Województwu Wielkopolskiemu.
w Ostrowie Wielkopolskim” na 2018 rok. Umowę
zawarto w dniu 24 kwietnia 2018 roku z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr XXXVIII/436/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.
„EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego”,

Uchwała nie została zrealizowana ze względu
na brak pozyskania dofinansowania w ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy na realizację
zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4631 P na odcinku: Pośrednik –
Iwanowice – Sobiesęki Drugie" oraz „Przebudowa
dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4621 P
w miejscowościach: Opatówek, Michałów Drugi,
Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw
Uchwała Nr XXXVIII/437/2017
i Lipka (granica powiatu), drogi powiatowej nr 4617 P
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
na odcinku od km 10+675 do km 13+930
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w miejscowościach Cieszyków i Szczytniki,
bankowego w wysokości 3.800.000,00 zł.
tworzących
ciąg
komunikacyjny"
w
kwocie
2.978.163,00 zł. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu
04.10.2017 r. z Bankiem Spółdzielczym Ziemi
Kaliskiej w Koźminku. Kredyt został zaciągnięty
w 2 transzach: I transza w kwocie 1 578 163,00 zł
w 2017 r., II transza w kwocie 1 400 000,00 zł w 2018
r.
Zakończenie procedury pozbawienia kategorii drogi
powiatowej nr 4636P na odcinku od gr. gm.
Uchwała Nr XXXIX/446/2017
Opatówek/Godziesze Wielkie do skrzyżowania
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości
pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Godziesze Wielkie. Od 1 stycznia 2018 r. jest
to droga gminna.
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14.

Uchwała Nr XL/448/2017
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018
rok.

Program opublikowano w Biuletynie Informacji
Publicznej
w
celu
zapoznania
się
przez
zainteresowane podmioty.
Na podstawie uchwały przeprowadzano konkursy
ofert dla organizacji pozarządowych. W 2018 roku był
przeprowadzony jeden konkurs na zadania ze sportu,
oraz jeden konkurs dotyczący wypoczynku dzieci
i młodzieży.

15.

Uchwała Nr XL/450/2017
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
ustalenia na 2018 rok wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu,

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono dwie firmy
na usuwanie pojazdów z dróg powiatu kaliskiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym. Z firmą
PHU Michał Gąsiorowski podpisano umowę
na rowery lub motorowery, motocykle i pojazdy
do 3,5t,. Z firmą „AUT” PW na pojazdy powyżej 3,5t.

16.

Uchwała Nr XLI/459/2017
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji
rządowej.

17.

Uchwała Nr XLIII/476/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.

Przyjęto dotację celową na podpisanie i realizowanie
w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów –
zlecenia
z
Zakładami
Opieki
Zdrowotnej
na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla
potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie
3 000,00 zł. Kwalifikację wojskową przeprowadzono
w 2018 roku.
Z przeniesionych wydatków do realizacji do dnia 30
czerwca 2018 roku w wysokości 239 363,54 zł
na remonty i zadania majątkowe zostały wykonane
zadania na łączną kwotę 177 076,34 zł, tj. 73,98 %.
Nie
wykonano
zadania
transport
destruktu
związanego
z bieżącym
utrzymaniem
dróg
powiatowych w wysokości 62 287,20 zł.

V. Realizacja zadań przez Powiat Kaliski.
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511). Ponadto,
Powiat Kaliski działa w oparciu o Strategię Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2021 stanowiącą
załącznik do uchwały nr XLV/481/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 sierpnia 2014 roku.
Podstawowe założenie ww. dokumentu to rozwój Powiatu Kaliskiego, jako miejsca o wysokiej
jakości życia, z czystym, środowiskiem, rozwojem turystyki i nowoczesnej branży rolno-spożywczej,
w powiązaniu z Aglomeracją Kalisko – Ostrowską oraz marką Produkt Kaliski. Poza tym Strategia
zawiera następujące cele strategiczne:
I - Wzrost konkurencyjności gospodarki powiatu poprzez nowoczesne rolnictwo, przetwórstwo
i dystrybucję w powiązaniu z elastycznym systemem edukacji (łączenie teorii z praktyką),
II - Rozwój kultury lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu,
III - Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych,
IV – wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, ekologicznego oraz rozwój i włączenie społeczne,
V – dobra organizacja współpracy wszystkich jednostek samorządowych na terenie Powiatu oraz
podniesienie efektywności i skuteczności przedsięwzięć rozwojowych.
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1. Zadania z zakresu edukacji publicznej.
SZKOŁY PUBLICZNE:
W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Kaliski był organem prowadzącym dla 2 zespołu szkół:
1) Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
2) Zespól Szkół nr 1 w Liskowie

Liczbę uczniów, według typów szkół, w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia poniższa tabela:
Typ szkoły

Lp.

Liczba
uczniów
(ogółem)

Zespół Szkół nr 1
w Liskowie

Zespół Szkół im. Stanisława
Mikołajczyka w Opatówku

1.

Liceum Ogólnokształcące

11

11

0

2.

Technikum

412

184

228

3.

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych

76

52

24

4.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

259

0

259

5.

Szkoła Policealna

31

31

0

OGÓŁEM

789

278

511

Strukturę kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Kaliski, w roku szkolnym
2017/2018, przedstawia poniższa tabela:
Typ szkoły

Liczba uczniów
w poszczególnych
typach szkół

% uczniów w
poszczególnych typach
szkół w odniesieniu do
ogólnej liczby uczniów

Liczba
oddziałów

11

1,39 %

21

technika

412

52,22 %

20

liceum ogólnokształcące dla dorosłych

76

9,63 %

4

kwalifikacyjne kursy zawodowe

259

32,83 %

9

szkoła policealna

31

3, 93 %

1

789

100,00 %

35

licea ogólnokształcące

RAZEM
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Zawody i kierunki kształcenia, w jakich młodzież pobierała naukę w roku szkolnym 2017/2018
przedstawia poniższa tabela:
Typ szkoły

Lp.

Zawód, kierunek kształcenia
Zespół Szkół nr 1 w Liskowie

1.

Technikum nr 1

- technik żywienia i usług gastronomicznych

im. ks. Wacława Blizińskiego

- technik budownictwa
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik pojazdów samochodowych

2.

Liceum Ogólnokształcące

- przygotowujące do pracy w służbach mundurowych
i jednostkach zarządzania kryzysowego

3.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- profil ogólny

4.

Szkoła Policealna

- opiekun medyczny

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
1.

Technikum

- technik ogrodnik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik informatyk

2.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

- technik ogrodnik
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik rachunkowości
- florysta

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Powiat Kaliski kształciło się 789
uczniów. Jest to o 86 uczniów mniej niż w roku poprzednim. Młodzież uczyła się w 35 oddziałach,
a przeciętnie na jeden oddział przypadało 22,54 uczniów. Spośród ogólnej liczby uczniów największą
grupę, bo aż 52,22 % stanowili uczniowie techników. Kolejną grupę stanowili słuchacze
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a ich udział w ogólnej liczby uczniów wynosił 32,83 %.
Największy spadek liczby uczniów zanotowano w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, gdzie liczba uczniów
zmniejszyła się o 70 osób.
Według stanu na dzień 30.09.2017 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Kaliski zatrudnionych było 70 nauczycieli pełnozatrudnionych i 27 niepełnozatrudnionych. W roku
szkolnym

2017/2018

w

szkołach

i

placówkach

najwięcej

zatrudnionych

było

nauczycieli

dyplomowanych, zaraz po których kolejną grupą byli nauczyciele mianowani.
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Wielkość zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych jednostkach obrazuje poniższa tabela:

Szkoła

lp

1.
2.

3.

Nauczyciele
niepełnozatrudnieni

Liczba
nauczyciel
i pełnozatrudnien
i

Zespół Szkół nr 1 w
Liskowie
Zespół Szkół im.
Stanisława Mikołajczyka w
Opatówku
Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w Opatówku
RAZEM

Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu

liczba

etaty

Stażyst
a

Kontraktow
y

Mianowa
ny

Dyplomowany

27

16

6,50

1

9

19

12

37

7

3,94

1

1

11

31

6

4

1,85

2

4

1

3

70

27

12,2
9

4

14

31

46

W roku 2018 do egzaminu maturalnego przystąpiło 84 absolwentów ze szkół prowadzonych
przez Powiat Kaliski, w tym po raz pierwszy 68.
Liczbę przystępujących do egzaminu maturalnego w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Typ szkoły

Kolejny
raz

Pierwszy raz

RAZEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE
1.

Technikum

30

8

38

2.

Liceum
Ogólnokształcące

10

2

12

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W OPATÓWKU
1.

Technikum
RAZEM

28

6

34

68

16

84

Wybieralność przedmiotów maturalnych i zdawalność oraz średnie wyniki w % egzaminów
w roku szkolnym 2017/2018 z części pisemnej przedstawia poniższa tabela:
przystąpiło do egzaminu
Przedmiot część
pisemna
Lp.

zdało egzamin

średni wynik %
egzaminu

ZS
Opatówek

ZS Lisków

ZS
Opatówek

ZS Lisków

ZS
Opatówek

ZS Lisków

1.

Język polski PP*

28

42

27

36

40

43

2.

Język angielski PP*

27

34

16

30

35

49,70

3.

Matematyka PP*

28

41

17

29

31,5

35,50

4.

Biologia PR**

9

0

0

0

6,5

0,00

5.

Matematyka PR**

9

0

0

0

4

0,00

6.

Język polski PR**

11

0

0

0

1

0,00

7.

Język angielski PR**

1

0

0

0

24

0,00
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*PP- poziom podstawowy
**PR- poziom rozszerzony
Wybieralność przedmiotów maturalnych i zdawalność oraz średnie wyniki % egzaminów w
roku szkolnym 2017/2018 z części ustnej przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1.
2.

3.

Przedmiot
część
ustna

przystąpiło do
egzaminu

zdało egzamin

ZS
Opatówek

ZS Lisków

Język
polski

Tech.

Tech.

31

LO

10

Język
angielski

Tech.

Tech.

42

LO

9

Tech.

1

LO

1

Język
niemiecki

Tech.

28
27

1

ZS
Opatówek
Tech.

28

ZS
Lisków

27

Tech.

1

ZS Lisków

ZS
Opatówek

Tech. 31 Tech. 64,00
LO

Tech.

średni wynik % egzaminu

10

Tech. 42 Tech. 47,00
LO

9

Tech.

1

LO

1

Tech. 40,00

Tech.

48,20

LO

55,80

Tech.

50,00

LO

43,00

Tech.

40,00

LO

90,00

Zdawalność wśród przystępujących do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, według typu
szkoły przedstawia poniższa tabela:
Typy szkół

Lp.

zdawalność egzaminów (%)
2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W OPATÓWKU
1.

Technikum

2.

Liceum
Ogólnokształcące

80,40

81,10

81,10

43,00

---

---

100

-----

78,26

70,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE
1.
2.

Technikum

68,60

68,00

Liceum
64
32,00
75,00
70,00
Ogólnokształcące
Zdawalność egzaminów zawodowych przez absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym
2017/2018 przedstawia poniższa tabela:

Typ szkoły

Liczba uprawnionych
do przystąpienia do
egzaminu
zawodowego

Liczba
przeprowadzonych
egzaminów

Liczba zdanych
egzaminów

Ogólna zdawalność
wyrażona w %

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W OPATÓWKU
Technikum

89

89

40

50,48%

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE
Technikum

46

46

33

71,74%

Szkoła Policealna

31

16

13

81,25%
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Wśród uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku najlepiej wypadli
absolwenci Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (62,50%). W Zespole Szkół nr 1 w
Liskowie najwyższą zdawalność uzyskali uczniowie Technikum Nr 1 im. ks. Wacława Blizińskiego w
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (83,75%) i technik mechanizacji rolnictwa
(83,06%) Najniższy wynik uzyskali uczniowie w zawodzie technik budownictwa (66,67%).
SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:
Starostwo Powiatowe w Kaliszu wydaje zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Starostę Kaliskiego, decyzje o nadaniu szkołom niepublicznym
uprawnień szkół publicznych oraz decyzje o wykreśleniu z ewidencji. Na terenie powiatu kaliskiego
funkcjonowały w roku szkolnym 2017/2018 cztery niepubliczne szkoły i placówki oświatowe:
1) Szkoła Policealna „LIDER” dla Dorosłych w Goliszewie
szkoła posiada uprawnienia szkoły publiczne
2) Zespół Kształcenia Kadr Interlis
niepubliczna Placówka Oświatowa
3) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA”
Placówka niepubliczna
4) Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
W roku szkolnym 2017/2018 dotacje z budżetu Powiatu Kaliskiego otrzymały:
- Szkoła Policealna „LIDER” dla Dorosłych w Goliszewie,
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA” w Wolicy.

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OPATÓWKU:
Od 1 września 2017 r. Powiat Kaliski jest organem prowadzącym dla Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, doradztwa w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu, a także zapewnia rodzicom i nauczycielom wsparcie związane z wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży.
W roku szkolnym 2017/2018 placówka przyjęła łącznie 806 dzieci i młodzieży i wydała łącznie 763
diagnozy. Działalność diagnostyczną Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawia
poniższa tabela.
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Lp.

Rodzaje diagnoz

Ogółem

1.

Psychologicznych

304

2.

Pedagogicznych

355

3.

Logopedycznych

91

4.

Związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

13

W roku szkolnym 2017/2018 wydano łącznie 91 orzeczeń, wśród który największą grupę stanowiły
orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Jednocześnie w 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Miastem Kalisz którego
przedmiotem było powierzenie do wykonania zadań związanych z udzieleniem przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz
dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mających miejsce zamieszkania
na terenie powiatu kaliskiego. Na realizację zadań w 2018 r. przeznaczono z budżetu Powiatu
Kaliskiego dotację w wysokości 24.000,00 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z usługi
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu skorzystało łącznie 58 dzieci i młodzieży
z terenu powiatu kaliskiego. Zadania te zostały wykonane przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu, ponieważ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku nie
posiada statusu poradni specjalistycznej.
Inne zadania z zakresu edukacji publicznej zrealizowane w 2018 roku przez Powiat Kaliski.

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/ powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania

Nazwa
zadania

Opis realizowanego zadania

Źródło
finansowania

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

„Remont
zaplecza sali
sportowej w
budynku
Zespołu Szkół
im. Stanisława
Mikołajczyka w
Opatówku”

Remont pomieszczeń szatniowosanitarnych oraz magazynowych
przy sali gimnastycznej w Zespole
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w
Opatówku. Zakres rzeczowy
zadania obejmował: wymianę
stolarki drzwiowej, szpachlowanie i
malowanie ścian, położenie nowych
posadzek.

Program
„Szatnia na
medal”
Środki własne

Całkowita
wartość

134 301,83 PLN
- dotacja:
67 100,00 PLN
- udział własny:
67 201,83 PLN
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2.

3.

4.

5.

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Powiatowy
program
wsparcia
edukacji
uzdolnionych
uczniów z
terenu powiatu
kaliskiego.

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Program
współpracy
Powiatu
Kaliskiego z
organizacjami
pozarządowym
i oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego w
2018 roku.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

"Podniesienie
jakości
kształcenia
zawodowego
młodzieży w
Zespole Szkół
im. St.
Mikołajczyka w
Opatówku
"Podniesienie
jakości procesu
kształcenia
dorosłych w
Zespole Szkół
im. St.
Mikołajczyka w
Opatówku"

Stworzenie podstawy prawnej do
udzielania stypendiów Starosty
Kaliskiego dla uczniów i studentów z
terenu powiatu kaliskiego. Stypendia
Starosty Kaliskiego są przyznawane
od 2014 roku. W 2018 roku Zarząd
Powiatu Kaliskiego przyznał 103
stypendia dla wszystkich
wnioskodawców. Stypendia te były
przyznane w 3 grupach:
1) dla uczniów gimnazjum - 18
stypendiów w kwotach od 350 do
200 zł,
2) dla uczniów szkół
ponadpodstawowych - 38
stypendiów w kwotach od 600 do
200 zł,
3) dla studentów - 47 stypendiów w
kwotach od 650 do 100 zł.
Stworzenie podstawy prawnej do
zlecania przez Powiat Kaliski zadań
publicznych organizacjom
pozarządowym wraz z udzielaniem
dotacji na ich realizację. Zarząd
Powiatu Kaliskiego zlecił w 2018
roku 7 zadań organizacjom
pozarządowym. W tym 5 zadań na
organizację udziału dzieci i
młodzieży z terenu powiatu
kaliskiego w zawodach sportowych z
dofinansowaniem tych zadań w
łącznej kwocie 20.000 zł oraz 2
zadania na organizację wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu powiatu
kaliskiego z dofinansowaniem tych
zadań na łączną kwotę 10.000 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach
WRPO 2014+ poddziałania 8.3.5.
"Kształcenie zawodowe Młodzieży i
Dorosłych w Ramach ZIT dla
rozwoju AKO".
Obejmuje studia podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne, staże,
szkolenia zawodowe, doradztwo
edukacyjno – zawodowe
Realizacja w latach 2018-2021
Inwestycja zrealizowana w ramach
WRPO 2014+ poddziałania 8.3.5.
"Kształcenie zawodowe Młodzieży i
Dorosłych w Ramach ZIT dla
rozwoju AKO".
Obejmuje kursy i szkolenia
zawodowe, doradztwo edukacyjno –
zawodowe
Realizacja w latach 2018-2020.

30 000,00 PLN
Środki własne

30 000,00 PLN
Środki własne

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

499 875,00 PLN

239 965,00 PLN
- dotacja:
215 965,00 PLN
- udział własny:
24 000,00 PLN
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6.

7.

Zespół Szkół
Nr 1 w
Liskowie

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Staże w Rimini
kluczem do
sukcesu
uczniów
Zespołu Szkół
Nr 1 w
Liskowie

Staże zawodowe w Rimini dla grupy
20 uczniów z technikum żywienia i
usług gastronomicznych, technikum
budownictwa, technikum
mechanizacji rolnictwa

„Zawodowcy
na start”

Projekt będzie zrealizowany w
ramach WRPO 2014+ Poddziałanie
8.3.5
Kształcenie
zawodowe
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT
dla rozwoju AKO
Przedmiotem projektu jest m.in.:
podnoszenie kwalifikacji zawodowej
młodzieży poprzez staże zawodowe
u pracodawców/ przedsiębiorców,
wsparcie uczniów w zdobywaniu
dodatkowych uprawnień, realizację
doradztwa
edukacyjnozawodowego,
doskonalenie
kompetencji nauczycieli kształcenia
zawodowego, doposażenie placówki
w nowoczesny sprzęt umożliwiający
kształcenie

Program
Operacyjny
Wiedza,
Edukacja,
Rozwój
(POWER)

227 365,06 PLN

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

1 084 344,00
PLN
- dotacja:
972 344,00 PLN
- udział własny:
112 000,00 PLN

Okres realizacji: 2020 r. – 2021 r.

8.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

„Zawodowa
młodzież”

Projekt będzie zrealizowany w
ramach WRPO 2014+ Poddziałanie
8.3.5
Kształcenie
zawodowe
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT
dla rozwoju AKO.
Przedmiotem projektu jest m.in.:
podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych młodzieży poprzez
staże zawodowe u pracodawców,
dodatkowe uprawnienia zawodowe,
doskonalenie
kompetencji
nauczycieli, doposażenie w sprzęt.
W 2018 r. pozyskano środki oraz
podpisano umowę z UMWW.
Okres realizacji: 2020 r. – 2022 r.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

1 210 660 PLN
- dotacja:
1 088 100,00
PLN
- udział własny:
122 560,00 PLN
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9.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

„Zawodowcy
25+”

Projekt będzie zrealizowany w
ramach WRPO 2014+ Poddziałanie
8.3.5
Kształcenie
zawodowe
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT
dla rozwoju AKO
Przedmiotem projektu jest m.in.:
wsparcie
osób
dorosłych
w
zdobywaniu dodatkowych uprawnień
zwiększających ich szanse na rynku
pracy pracodawcami, realizację
doradztwa
edukacyjnozawodowego.
W 2018 r. pozyskano środki oraz
podpisano umowę z UMWW.
Okres realizacji: 2020 r. – 2021 r.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

599 999,94 PLN
- dotacja:
539 999,94 PLN
- udział własny:
60 000,00 PLN

2. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/ powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Nazwa zadania

„Program
edukacji
zdrowotnej,
wykrywanie
zakażeń HBV i
HCV
oraz
szczepień
przeciwko WZW
typu
B
na
terenie
Aglomeracji
Kalisko
–
Ostrowskiej”

Opis realizowanego zadania

Projekt zrealizowany w ramach
WRPO 2014+ Poddziałanie 6.6.3
Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników
poprzez
działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla
rozwoju AKO.
Celem głównym projektu jest
zwiększenie wiedzy i świadomości
na temat zakażeń wirusowych
wątroby HBV
i HCV
wśród
aktywnych zawodowo osób z terenu
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Obejmie
działania
informacyjno
edukacyjne, badania diagnostyczne
w kierunku HBV i HCV, szczepienia
przeciwko WZW typu B. W 2018 r.
pozyskano środki oraz rozpoczęto
prace przygotowawcze do realizacji
projektu
wśród
partnerów
–
wszystkich
Gmin/Powiatów/Miast
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Okres realizacji: 2018 r. – 2021 r.

Źródło
finansowania

Całkowita
wartość

3 303 462,75
PLN
Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

- dotacja:
3 138 289,61
PLN
- udział
własny:
165 173,14
PLN
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2.

3.

4.

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Budowa
bazy
Śmigłowcowej
Służby
Ratownictwa
Medycznego
(HEMS)
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego
na
terenie
lotniska
Michałków
w
Ostrowie Wlkp.

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Organizacja
konkursów
zakresu
promocji
zdrowia

Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Opracowanie
przewodnika o
dostępnych
formach opieki
zdrowotnej,
pomocy
społecznej
i
aktywizacji
zawodowej dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi

z

Udzielono pomocy finansowej w
wysokości
86 955,00
zł
dla
Województwa Wielkopolskiego na
zadania majątkowe pn. ”Budowa
bazy
Śmigłowcowej
Służby
Ratownictwa Medycznego (HEMS)
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
na terenie Lotniska Michałków w
Ostrowie Wielkopolskim” na 2018
rok. Umowę zawarto w dniu 24
kwietnia 2018 roku z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
Konkursy z zakresu promocji
zdrowia:
- „Logo tygodnia zdrowia” ,
- „Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PKC” ,
- „Wiedza o HIV” ,
- „Udzielanie Pierwszej Pomocy”,
- „Konkurs Honorowego oddawania
Krwi” ,
- „Palić nie Palić oto jest pytanie?”
- „Uzależnienia wśród młodzieży” ,

Przewodnik został umieszczony na
stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kaliszu

1 892 150,62
PLN
Środki własne

- udział
własny:
86 955,00
PLN

Środki własne

3 455,77 PLN

Wykonano we
własnym
zakresie

Wykonano we
własnym
zakresie

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz
wspierania osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowe zadania realizuje i nadzoruje powiatowa jednostka organizacyjna tj. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w oparciu o przepisy ustawowe oraz niżej wymienione
opracowania:
1)

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” przyjęty Uchwałą
Nr XLI/424/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.,

2)

Projekt partnerski pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” przyjęty
Uchwałą Nr XXVIII/333/2016 Rady Powiatu ,Kaliskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa
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dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. Lider Powiat Kaliski, partnerzy Gmina
Blizanów, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Opatówek, Lisków oraz Fundacja AKME.
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018” przyjęty

3)

Uchwałą Nr XV/222/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 18 lutego 2016,r.,
Program Korekcyjno- Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, który został przyjęty

4)

Uchwałą Nr XLV/495/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2018 r.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE:

1) Dom Dziecka w Liskowie – placówka dysponuje 30 miejscami. Do Domu Dziecka w Liskowie
w 2018 r. przyjęto 21dzieci.
Oprócz dzieci pochodzących z terenu powiatu kaliskiego w placówce przebywały także dzieci
pochodzące z innych powiatów. W 2018 r. z listy wychowanków skreślono 14 wychowanków
z

tego:

2

dzieci

zostało

przeniesionych

do

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

funkcjonujących bliżej miejsca zamieszkania dzieci, 5 wychowanków zostało przeniesionych
do rodzin zastępczych, 1 wychowanek powrócił do rodziny naturalnej, a 6 wychowanków
opuściło placówkę po uzyskaniu pełnoletności.
2) Placówka opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Brzezinach –dysponuje 7
miejscami. W 2018 r. w placówce przebywało 7 wychowanków. Dwoje dzieci przebywających
w placówce posiada orzeczenie o niepełnosprawności i są to pełnoletni wychowankowie.
W placówce przebywają dzieci wyłącznie z terenu powiatu kaliskiego.
3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku – dysponuje 6
miejscami. Do 30 sierpnia 2018 r. w placówce przebywało 5 dzieci. 31 sierpnia 2018 r. przyjęto
do placówki kolejne dziecko. Dwoje dzieci przebywających w placówce posiada orzeczenie
o niepełnosprawności i są to pełnoletni wychowankowie. Wszyscy wychowankowie
przebywający w placówce pochodzą z terenów innych powiatów.
4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – jest
to placówka typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, której prowadzenie Powiat
Kaliski powierzył Caritas Diecezji Kaliskiej, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Placówka dysponuje 14 miejscami: 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4
interwencyjnymi. Na dzień 31.12.2018 r. w ww. placówce przebywało 15 wychowanków (10
na miejscach socjalizacyjnych, 5 na miejscach interwencyjnych). W 2018 r. do placówki
przyjęto 18 dzieci. Placówka otrzymała zgodę Wojewody Wielkopolskiego na przebywanie
większej liczby dzieci w placówce. W 2018 r. z listy wychowanków skreślono 4 wychowanków.
Troje z nich dzieci zostało przeniesionych do rodzin zastępczych. Jeden wychowanek powrócił
do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w poszczególnych placówkach
w 2018 r. kształtowały się następująco:
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1) Dom Dziecka w Liskowie – 5 188,05 zł.,
2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Brzezinach – 2 557,31 zł.,
3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Opatówku – 2 974,72 zł.,
4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kal. – 5 675,68 zł.
W 2018 r. z pomocy pieniężnej na kontynuowanie kształcenia korzystało 8 wychowanków,
którzy po osiągnięciu pełnoletniości opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto jednemu
wychowankowi zostały wypłacone świadczenia pieniężne na usamodzielnienie i zagospodarowanie.
W 2018 r. 10 wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego pobierało dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce (500+).
W 2018 r. 46 wychowankom z placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących
na terenie powiatu kaliskiego, wypłacono świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” (300+).
Ww. świadczenie otrzymało również 3 usamodzielnianych wychowanków, którzy po ukończeniu 18
roku życia, opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze.
RODZINY ZASTĘPCZE:
Na terenie Powiatu Kaliskiego w ciągu 2018 r. funkcjonowały 62 rodziny zastępcze, w których
umieszczone były 104 dzieci. Nowych rodzin powstało 11.
Wydano ogółem 279 decyzji dot. rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych. Z tego 161 dotyczyło świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci, 99 - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz 19 – pomocy pieniężnej dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Rodziny zastępcze skorzystały z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry Start”. Jednorazowe
świadczenie w wysokości 300,00 zł przyznano 41 rodzinom, dla 55 dzieci.
Zorganizowano 102 posiedzenia dla 149 dzieci, które miały na celu dokonanie oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej pod kątem zasadności jego pobytu w pieczy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się także oceny rodzin zastępczych pod
względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. W
2018r. sporządzono 14 takich ocen.
Na wniosek Sądu sporządza się opinie odnośnie możliwości pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. W 2018r. wydano 12 takich opinii.
Zgłoszono do sądu dwoje dzieci z rodzin zastępczych celem uregulowania ich sytuacji
prawnej. Siedmioro dzieci z rodzin zastępczych, z uregulowaną już sytuacją prawną, zostało
zgłoszonych do adopcji.
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Dla funkcjonujących już rodzin zastępczych zorganizowano dwa szkolenia w ramach
podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych: „Wzmocnienie poczucia
satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”, „Prawne, medyczne i społeczne aspekty
narkomanii. Dopalacze. Cyberprzemoc.”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w 2018 r. prowadziło kwalifikację 11 osób
na kandydatów na rodziny zastępczej. Dwie osoby w trakcie kwalifikacji zrezygnowały. Pozytywnie
zaopiniowano i zakwalifikowano do szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 7 osób. Szkolenie
dla kandydatów na rodziny zastępcze przeprowadzone zostało przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –
Oddział w Kaliszu. Organizacja została wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego
przez Zarząd Powiatu Kaliskiego.
W 2018 r. został również opracowany nowy „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Kaliskiego na lata 2019-2021”.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY:
Powiat Kaliskiego prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Liskowie. Placówka liczy 40 miejsc.
Przeznaczona jest dla osób starszych. W 2018 r. w ww. placówce umieszczono 11 osób. Średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Liskowie w 2018 r. wynosił 3 347,77 zł.
Również
Środowiskowy

w
Dom

Liskowie

funkcjonuje

Samopomocy.

Jest

powiatowa
to

jednostka

ośrodek

wsparcia

organizacyjna

pod

przeznaczony

dla

nazwą
osób

niepełnosprawnych umysłowo i osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka dysponuje 15 miejscami
całodobowymi i 35 dziennymi. W 2018 r. wydano ogółem 235 decyzji z tego: 104 w sprawie
skierowania na pobyt całodobowy, 78 w sprawie skierowania na pobyt dzienny, pozostałe decyzje
to uchylające, wygaszające, zmieniające, umarzające. W 6 przypadkach odmówiono skierowania
do ww. placówki.
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W 2018r. Powiat Kaliski otrzymał środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości: 981 689,00 zł. Wykorzystano 981
669,00 zł. Środki niewykorzystane 20,00 zł.
Środki wydatkowano na realizację poszczególnych zadań:
1) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
niepełnosprawnych realizowane przez PUP:

zawodowego

osób

Zrealizowano kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – kwota wsparcia dla 1 osoby
7 850,00 zł.
2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych:
Dofinansowanie wypłacono 47 osobom niepełnosprawnym i 22 niezbędnym opiekunom
na ogólną kwotę 79 689,00 zł.
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3) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się:
Ogółem wypłacono dofinansowanie 33 osobom niepełnosprawnym na kwotę 118 567,00 zł.
z tego:
-

na bariery architektoniczne dla 18 osób na kwotę 88 000,00 zł. w tym dla 2 dzieci na kwotę
24 000,00 zł.

-

na bariery techniczne dla 7 dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 17 767,00 zł.

-

na bariery w komunikowaniu się dla 8 osób niepełnosprawnych na kwotę 12 800,00 zł.

w tym dla 3 dzieci na kwotę 4 800,00 zł.
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze:
Dofinansowania udzielono 441 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę 240 361,00 zł. w
tym 33 dzieciom niepełnosprawnym na kwotę 38 252,00 zł. Dofinansowano zakup pieluchomajtek,
cewników, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich i przedmiotów pionizujących.
W zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zrealizowano 3 umowy na kwotę 3 838,00 zł.
Przedmiotem dofinansowania w tym zakresie były rowerki stacjonarne i bieżnia elektryczna.
5) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:
Zawarto 3 umowy. Dofinansowanie ogółem na kwotę 33 503,00 zł.
Umowy
Z

dotyczyły

wyjazdów

dofinansowania

skorzystało

turystycznych
ogółem

87

oraz
osób

festynu

rekreacyjno-sportowego.

niepełnosprawnych

w

tym

14

niepełnosprawnych dzieci.
6) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
Preliminarz kosztów działalności warsztatu na 2018r. wynosił 553 200,00 zł. z czego 90% tych
kosztów tj. 497 880,00 zł. dofinansowane było ze środków PFRON wykorzystano 497 860,85 zł.
środki PFRON niewykorzystane 19,15 zł. pozostałe 10% tj. 55 320,00 zł. pochodziło z budżetu
powiatu wykorzystano 55 319,03 zł. środki z budżetu powiatu niewykorzystane wynoszą 0,97 zł.
Liczba uczestników warsztatu wynosiła 30 osób.
7) Realizacja Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
W 2018r. w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II zawartych zostało ogółem 47
umów na kwotę 111 669,00 zł. W tym:
Moduł I - Podpisano 8 umów, kwota ogółem z podpisanych umów: 34 920,00 zł. W tym:
-

3 umowy na kwotę: 20 920,00 zł. - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego

-

1 umowa na kwotę: 2 000,00 zł. - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu
elektronicznego
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-

4 umowy na kwotę: 12 000,00 zł. – dofinansowanie napraw posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - podpisano 39 umów
na kwotę 76 749,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:
W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przeprowadziło realizację Programu
Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kaliskim od 3.09.2018 r.
do 11.12.2018 r. w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Ponadto, brał udział w konsultacjach
dokumentów o charakterze regionalnym dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
min. spotkania przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z pracownikami
gminnych ośrodków pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim Powyższe konsultację miały na celu
sprawną realizacje Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.
POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM:
Działania w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
L.p.

1.

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Kaliszu

Nazwa
zadania

Opis realizowanego zadania

Źródło
finansowania

Poprawa
dostępu do
usług
społecznych
w Powiecie
Kaliskim

Działania projektu były
realizowane w okresie
01.01.2017 – 31.12.2018.
Projektem objęto 349 osób
fizycznych z terenu powiatu
kaliskiego zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. W ramach projektu
zrealizowano w szczególności:
- remont i wyposażenie
mieszkania treningowego w
Liskowie,
- poradnictwo specjalistyczne
wg zdiagnozowanych potrzeb,
- kursy i szkolenia,
- warsztaty dla rodziców i dzieci
dla rodzin zastępczych,
- obóz rehabilitacyjno –
szkoleniowy,
- obóz aktywnej rehabilitacji,
- działania animacyjne.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na lata
2014 – 2020
Środki własne
Udział partnerów:
Fundacja Akme
Gmina
Blizanów/GOPS
Blizanów
Gmina
Brzeziny/GOPS
Brzeziny
Gmina
Opatówek/GOPS
Opatówek
Gmina Godziesze
Wielkie/GOPS
Godziesze Wielkie
Gmina
Lisków/GOPS
Lisków

Całkowita
wartość

2 647 934,71
PLN
- dotacja:
2 508 164,67
PLN
- udział własny:
111 517,20 PLN
- udział
partnerów:
28 252,84 PLN
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4. Zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
TRANSPORT ZBIOROWY:
W 2018 roku Biuro Transportu Publicznego:

1) Wydało zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w ilości – 45 szt.,

2) Wygasiło zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w ilości – 6 szt.,

3) Udzieliło licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
samochodem osobowym w ilości – 1 szt.,

4) Udzieliło licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy w ilości – 7 szt.,

5) Wydało zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy w ilości – 24 szt.,
6) Wydało wypisy z zezwoleń, licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym, na
podstawie ustawy o transporcie drogowym w ilości – 372 szt.,

7) Wydało zezwolenia kat. II i kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego w ilości – 23 szt.,
8) Uzgodniło zmiany w rozkładach jazdy, stanowiących załącznik do zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ze względu na planowany
przebieg linii komunikacyjnej: na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu oraz wykraczających poza
obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa
(zgodnie z wnioskami organów udzielających ww. zezwoleń) w ilości – 23 szt.
Ponadto Biuro Transportu Publicznego prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
kolejki wąskotorowej i infrastruktury towarzyszącej, która od 2015 roku jest własnością Powiatu
Kaliskiego. Obecnie kolejka jest wydzierżawiona SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Spółka z o.o.

DROGI PUBLICZNE:
Inwestycje i remonty:

L.p.

1.
1.

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania

2.
Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/Wydz
iał Dróg
Powiatowych

Nazwa zadania

3.
„Przebudowa
dróg
powiatowych:
drogi
powiatowej nr
4630 P w
miejscowościac
h: Żydów,
Borek, Chełmce

Opis realizowanego
zadania

4.
W ramach zadania
zrealizowano: poszerzenie
jezdni do szerokości 5,5 m.
na całej długości, wymianę
konstrukcji jezdni w
miejscach występowania
przełomów, wykonanie na
odcinkach warstwy
wyrównawczej, a także

Źródło
finansowania

5.
Program
rozwoju gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019
Środki własne
Udział
partnerów:

Całkowita
wartość

6.
10 251 053,05
PLN
- dotacja:
3 000 000,00 PLN
- udział własny:
4 612 312,64 PLN
- udział partnerów:
2 638 740,41 PLN
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i Porwity, drogi
powiatowej nr
4627 P w
miejscowości
Wolica,
tworzących ciąg
komunikacyjny”

2.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4595 P na
odcinku
Morawin Szadek”

położenie nowej warstwy
ścieralnej na całej długości
przebudowanych dróg,
wybudowanie chodników
oraz ścieżek rowerowych po
ogólnodostępnym pasie
ruchu oraz ścieżek
rowerowych po pasie ruchu
dla rowerów, wybudowanie
przystanków z peronami,
wykonanie i uzupełnienie
oznakowania pionowego i
poziomego, wykonania
odwodnienia za pomocą
rowów, wykonanie przejść
dla pieszych z pasami
wibracyjnymi oraz
przejściami dla pieszych z
pasami wibracyjnymi i
aktywnym znakiem B-6.
Łączna długość
przebudowanych dróg
wynosi 14,622 km.
W
ramach
zadania
zrealizowano:
poszerzenie
jezdni
do
szerokości 5,5 m na całej jej
długości,
wymianę
konstrukcji
jezdni
w
miejscach
występowania
przełomów, wykonanie na
odcinkach
warstwy
wyrównawczej,
a
także
położenie nowej warstwy
ścieralnej
na
całej
jej
długości,
wybudowanie
chodników
oraz
ścieżek
rowerowych
po
ogólnodostępnym
pasie
ruchu
oraz
ścieżek
rowerowych po pasie ruchu
dla rowerów, wybudowanie
przystanków z peronami,
wykonania odwodnienia za
pomocą rowów, wykonanie
przejścia dla pieszych z
pasami wibracyjnymi oraz
przejścia dla pieszych z
pasami wibracyjnymi oraz
aktywnym znakiem B-6, jak
również
oznakowania
aktywnego na dojeździe do

Gmina
Godziesze
Wielkie
Gmina
Opatówek

Program
rozwoju gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019
Środki własne
Udział
partnerów:
Gmina CekówKolonia
Gmina Blizanów
Gmina
Żelazków

10 022 902,32
PLN
- dotacja:
3 000 000,00 PLN
- udział własny
4 101 176,89 PLN
- udział partnerów
2 921 725,43 PLN
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przejazdu
kolejowodrogowego.
Łączna
długość
przebudowanej drogi wynosi
18,332 km
Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4631 P na
odcinku:
Pośrednik –
Iwanowice –
Sobiesęki
Drugie”

W wyniku realizacji operacji
nastąpiła przebudowa drogi
powiatowej nr 4631P na
odcinku
Pośrednik
Iwanowice- Sobiesęki Drugie
na długości 8385m. Na
odcinku
Pośrednik
–
Iwanowice o długości 4290m
w
miejsce
istniejącej
nawierzchni
tłuczniowej
została
wykonana
nawierzchnia asfaltowa. Z
kolei na odcinku Iwanowice –
Sobiesęki Drugie o długości
4095m została wykonana
nowa nawierzchnia asfaltowa
istniejącej jezdni wraz z
poszerzeniami.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020
Środki własne

- dotacja:
2 581 810,06 PLN
- udział własny:
1 794 231,64 PLN

4.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4632 P na
odcinku
Brzeziny Przystajnia”

W wyniku realizacji operacji
nastąpiła przebudowa drogi
powiatowej
w
zakresie
wykonania
poszerzenia
jezdni na odcinku 0,915 km
oraz wykonania nakładki na
odcinku 0,880 km

Środki własne

356 394,96 PLN

5.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4615 P w
miejscowości
Moskurnia”

W wyniku realizacji operacji
nastąpiła przebudowa drogi
powiatowej
w
zakresie
wykonania
poszerzenia
jezdni oraz wykonania nowej
nawierzchni
.
Długość
odcinka 0,375 km.

Środki własne
Udział partneraGmina
Koźminek

201 392,29 PLN

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4581 P na
odcinku od drogi
krajowej nr 25
do granicy
Gminy
Stawiszyn oraz
odcinek od m.
Zamęty do m.

Opracowanie projektu
zamiennego

Środki własne

3.

6.

4 376 041,70 PLN

- udział własny:
120 835,37 PLN
- udział Partnera:
80 556,92 PLN

28 905,00 PLN
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Dzierzbin

7.

8.

9.

10.

11.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4631 P na
odcinku
Brzeziny Sobiesęki
Drugie–etap II”

Długość
przebudowanego
odcinka to 1,25 km. W
ramach realizacji wykonano:
roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe, roboty ziemne,
nawierzchnia z kamienia
łamanego,
utwardzenie
poboczy
kruszywem
kamiennym,
odmulenie
rowów,
roboty
nawierzchniowe od strony m.
Sobiesęki Drugie w kierunku
miejscowości
Brzeziny,
warstwę ścieralną z masy
betonu asfaltowego.

Środki własne
Udział
partnerów:
Nadleśnictwo
Kalisz
Gmina Brzeziny
Gmina
Szczytniki

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych
Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych
Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4620 P na
odcinku Szulec
– Oszczeklin”

Opracowanie dokumentacji
projektowej zamiennej

Środki własne

12 500,00 PLN

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4617P
KoźminekCieszyków"

Opracowanie dokumentacji
projektowo -kosztorysowej

59 040,00 PLN

„Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4623P Popów Takomyśle"
opracowanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej

Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej

Środki własne
Udział
partnerów:
Gmina
Koźminek
Gmina
Szczytniki
Środki własne
Gmina
Szczytniki

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„ Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4487P w
miejscowości
Chrusty"

Długość
przebudowanego
odcinka to 0,519 km.
W
ramach
przebudowy
wykonano
roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne,
utwardzenie poboczy dwoma
warstwami podbudowy wraz
z warstwą ścieralną
z
mieszanek
mineralno-

Środki własne
Gmina Lisków

1 391 749,67 PLN
- udział własny:
506 749,67 PLN
- udział Partnerów:
885 000,00 PLN

- udział własny
19 680,00 PLN
- udział partnerów:
39 360,00 PLN
38 000,00 PLN
- udział własny:
19 000,00 PLN
- udział partnerów:
19 000,00 PLN

146 101,49 PLN
- udział własny:
73 050,74 PLN
- udział partnerów:
73 050,75 PLN

Strona 39 z 63

bitumicznych
wykonanie
elementów
oznakowanie
pionowe.

asfaltowych,
ścieku
z
betonowych,
poziome
i

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

„ Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4585P – ul.
Petryckiej w
Stawiszynie w
zakresie
chodnika"

Wykonanie chodnika

13.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji/
Wydział Dróg
Powiatowych

Przebudowa
drogi
powiatowej nr
4585 P w
zakresie zatoki
autobusowej w
m. Przyranie

Wykonanie zatoki
autobusowej

Środki własne

36 000,00 PLN

14.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

„Aglomeracja
KaliskoOstrowska
przyjazna
rowerzystom –
Budowa ścieżek
rowerowych”

Inwestycja zrealizowana w
ramach
WRPO
2014+
Poddziałanie
3.3.4.
„Wspieranie
strategii
niskoemisyjnych
w
tym
mobilność miejska w ramach
ZIT dla rozwoju AKO”
Projekt realizowany przez
Powiat Kaliski – Lidera w
partnerstwie z: Powiatem
Pleszewskim,
Miastem
Kalisz, Gminą Blizanów,
Gminą Opatówek. Okres
realizacji: 2017 r.– 2019 r.
Projekt zakłada: budowę
dróg dla rowerów/ścieżek
rowerowych
z
punktami
przesiadkowymi/parkingów
P&R
i
B&R,
samoobsługowymi
stacjami/punktami naprawy
rowerów oraz niezbędną
infrastrukturą uzupełniającą
przy drodze powiatowej:
 nr 4617P na odcinku
Szczytniki-Cieszyków;
 nr 4629P na odcinku
Iwanowice-Szczytniki;
 nr 6232P na odcinku

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne
Środki
partnerów

9 697 201,76 PLN

12.

Środki własne
Gmina
Stawiszyn

123 324,35 PLN
- udział własny:
61 662,18 PLN
- udział partnera:
61 662,17 PLN

- dotacja:
5 925 658,57 PLN
- udział własny i
partnerów:
3 772 000,00 PLN
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Stobno-Godziesze;
 nr 6232P na odcinku
Wolica-Borek;
 nr 4626P na odcinku
Opatówek-Trojanów;
 nr 4327P na odcinku
Tłokinia
KościelnaRożdżały;
 nr 4600P na odcinku
Warszówka-Pruszków;
 nr 4348P KrzywosądówKuchary;
 przy ulicy Godebskiego w
Kaliszu;
w
ciągu
drogi
wojewódzkiej nr 442 w
miejscowości Pawłówek;
 w miejscowości Szałe
(przy pętli autobusowej).
Inwestycja realizowana w
formule zaprojektuj-wybuduj.
W
2018r.
wykonawcy
przystąpili do opracowywania
dokumentacji projektowej.
Inwestycja
w
trakcie
realizacji.
15.

16.

Wydział Dróg
Powiatowych

Wydział Dróg
Powiatowych

Zakup sadzonek
drzew
miododajnych.

Zakup 176 szt. sadzonek
drzew miododajnych, które
zostały posadzone w
własnym zakresie przez
pracowników gospodarczych
Wydziału Dróg Powiatowych
w pasach dróg powiatowych

Montaż
pulsacyjnej
sygnalizacji
świetlnej na
przejściu dla
pieszych na
drodze
powiatowej w m.
Janków
Pierwszy

Zakup i montaż pulsacyjnej
sygnalizacji świetlnej w m.
Janków Pierwszy

Dofinansowanie
sadzonek drzew
miododajnych w
ramach środków
budżetu
Województwa
Wielkopolskiego
przeznaczonych
na prace
związane z
ochroną,
rekultywacją i
poprawą jakości
gruntów rolnych
Środki własne
Środki własne i
Gminy Blizanów

32 384,88 PLN
- udział własny:
12 458,88 PLN
- dotacja:
19 926,00 PLN

14 514,00 PLN
- udział własny:
10 885,50 PLN
- dotacja: 3 628,50
PLN
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Bieżące utrzymanie dróg:
W zakresie bieżącego utrzymania dróg, organizacja ruchu, administrowanie pasem drogowym
w 2018 roku Wydział Dróg Powiatowych:

1) Uzupełnił braki w oznakowaniu pionowym w ilości 256 szt.,
2) Uzupełnił oznakowanie poziome w ilości 5 435,64 m 2.,
3) Przeprowadził remonty poboczy w zakresie obsypania destruktem na długości 1 6000,00 m.,
4) Zlecił remonty cząstkowe nawierzchni dróg (masą na gorąco oraz masą na zimno) na niżej
wymienionych drogach:


5312 P, Wola Droszewska – 414 m,



4586 P, Zbiersk Cukrownia – 237,10 m,



4585 P, Stawiszyn – 169,40 m,



4327 P, Dojutrów – 10,00 m,



4342 P, Grodzisk – 458,15 m,



4590 P, Borków Stary – 96,10 m,



4594 P, Młynisko – 18,00 m,



4594 P, Emilianów – 74,00 m,



4342 P, Stawiszyn – 600,00 m,



4587 P, Złotniki Małe Kolonia – 137,20 m,



4592 P, Goliszew – Tykadłów – 176,45 m,



4590 P, Tykadłów – Kalisz – 30,00 m,



6232 P, Kalisz – Brzeziny – 126,00 m,



6232 P, Stobno – Godziesze – 75,00 m˛



4631 P, Iwanowice – 3,00 m˛



4628 P, Zajączki Bankowe – 6,00 m,

5) Wykorzystał 71 225 kg masy na zimno oraz 140,96 t masy na gorąco na przeprowadzenie
remontów cząstkowych przez pracowników gospodarczych we własnym zakresie,

6) Zlecił wycinkę drzew w ilości – 177 szt.,
7) Przeprowadził we własnym zakresie wycinkę krzewów, podcinkę koron drzew, frezowanie pni,
koszenie traw,

8) Wykonał nasadzenie drzew miododajnych w pasie drogowym w ilości – 176 szt.,
9) Zlecił zakup i montaż 4 sztuk lamp sygnalizacyjnych na przejścia dla pieszych,
10) Koordynował akcję zima w sezonie 2017/2018, w rejonach: północnym, centralnym oraz
południowym,

11) We własnym zakresie pracownicy gospodarczy wykonali w ramach akcji zima posypanie
nawierzchni dróg mieszanką piasku z solą w ilości 268 t.
Poza tym Wydział Dróg Powiatowych:
1) Uzgodnił i zatwierdził projekty organizacji ruchu w ilości – 232 szt.,
2) Wydał decyzje w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny na imprezy masowe
w ilości – 30 szt.,
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3) Wydał postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy w ilości – 302 szt.,
4) Wydał postanowienia w sprawie uzgodnienia lokalizacji celu publicznego w ilości – 36 szt.,
5) Wydał decyzje na lokalizację i przebudowę zjazdów w ilości – 99 szt.,
6) Wydał decyzje na zajęcie pasa drogowego w ilości – 172 szt.,
7) Wydał

decyzje

na

lokalizacje

urządzeń

infrastruktury

technicznej

nie

związanej

z funkcjonowaniem drogi w ilości – 192 szt.,
8) Wydał decyzje na umieszczenie reklam i obiektów handlowo – usługowych w pasie drogowym
w ilości – 21 szt.,
9) Uzgodnił lokalizacje obiektów budowlanych w ilości – 9 szt.,
10) Uzgodnił dokumentacje projektowe związane z przebudową skrzyżowań dróg powiatowych
z innymi drogami publicznymi w ilości – 47 szt.

5. Zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
KULTURA:

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/ powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział
Promocji,
Informacji i
Obsługi Rady

Nazwa
zadania

Organizacja i
współorganiza
cja imprez
kulturalnych

Opis realizowanego zadania

Zgodnie z Powiatowym
Kalendarzem Imprez na 2018 rok
zorganizowano lub
współorganizowano następujące
przedsięwzięcia:
 Spotkanie Noworoczne w
Kaliszu,
 Święto Powiatu Kaliskiego w
Liskowie,
 Cykl 11 Koncertów z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości
we wszystkich gminach,
 Powiatowo - Miejskie Obchody
Dnia Kobiet w Kaliszu,
 XVIII Międzygminny Festiwal
Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej w Opatówku,
 XIV Powiatowy Przegląd
Formacji Tanecznych w
Liskowie,
 Powiatowo – Gminny Dzień
Strażaka w Brzezinach,

Źródło
finansowania

Środki własne

Całkowita
wartość

177 626,16
PLN
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2.

Biuro Oświaty,
Zdrowia,
Sportu i
Kultury

Organizacja
imprez
kulturalnych

Wielki Koncert Plenerowy
Chórów i Orkiestr Dętych OSP z
okazji : 100. Rocznicy
odzyskania niepodległości, 100.
Rocznicy wybuchu Powstania
Wlkp., 200. Rocznicy kaliskich
towarzystw muzycznych, 20.
Rocznicy powstania Powiatu
Kaliskiego, 100 – lecia Roty w
Kaliszu,
 Dożynki Powiatowo- Gminne w
Stawiszynie,
 Narodowe Czytanie w
Blizanowie,
 Powiatowe Spotkanie z Kulturą
w Żelazkowie,
 Powiatowe Obchody Dnia
Edukacji Narodowej
 XIII Powiatowy Festiwal Pieśni
Legionowej i Historycznej w
Godzieszach Wielkich,
 Koncert z UAM okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości,
Żelazków,
 Koncert Finałowy z UAM z
okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości połączony z
Uroczystym nadaniem
Sztandaru Powiatu Kaliskiego w
Kaliszu,
 Dni Honorowego Krwiodawstwa
w Kaliszu
 XVI Świąteczne spotkanie z
tradycją w Liskowie.
Zorganizowano w szkołach oraz
instytucjach publicznych konkursy z
zakresu kultury:
 konkurs ortograficzny o
„Pióro Starosty” ,
 „Matematyka dla
zawodowca”,
 „Zaprojektuj Logo PPPP”,
 „Konkurs Prozy i Poezji
Niemieckojęzycznej”,
 „Powiatowy konkurs Wiedzy
o Życiu i Twórczości Marii
Konopnickiej”,
 „Konkurs plastyczny doradcy
zawodowego PPPP,
 „Konkursu historycznego”,
 „Na pograniczu kultur”,
 „Piosenki Obcojęzycznej”,
 Wiedzy o Wielkopolsce” ,
 „Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym” ,
 „Konkursu Prozy i Poezji
Niemieckojęzycznej”.

Środki własne

10 902,27 PLN
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3.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Ochrona i
promocja
dziedzictwa
kulturowego
Powiatu
Kaliskiego”

Inwestycja zrealizowana w ramach
WRPO
2014+
Poddziałanie
4.4.4
Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój
dziedzictwa
naturalnego
i
kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju
AKO
Przedmiotem projektu jest -Adaptacja
zabytkowej Sali nr 1 Starostwa
Powiatowego w Kaliszu na cele
kulturalno-wystawiennicze;
zagospodarowanie
terenu
wokół
zabytkowego
budynku
Starostwa
Powiatowego w Kaliszu; montaż windy w
zabytkowym budynku Muzeum Historii
Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem
schodołazu dla osób niepełnosprawnych;
utworzenie multimedialnej i interaktywnej
aplikacji internetowej dotyczącej oferty
kulturalnej
i
turystycznej
Powiatu
Kaliskiego.
W 2018 rozpoczęto montaż windy w
zabytkowym budynku Muzeum Historii
Przemysłu
w
Opatówku.
Termin
zakończenia prac przeniesiono na 2019
r. ze względu na roboty dodatkowe.
Pozostałe zadania zrealizowane zostaną
w roku 2019.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

2 420 334,72
PLN, w tym:
- dotacja:
2 057 284,51
PLN
- udział własny:
363 050,21
PLN

Okres realizacji: 2018 r.– 2019 r.

4.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

"Zabezpieczen
ie budynku
Muzeum
Historii
Przemysłu w
Opatówku
oraz
rewitalizacja i
adaptacja jego
zachodniego
skrzydła na
cele
kulturalne"

Termin realizacji przeniesiono na 2019
rok. Powodem były wysokie ceny ofert w
przeprowadzonych postępowaniach
przetargowych, które przekraczały
możliwości finansowe Powiatu
Kaliskiego.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

4 058 931,52
PLN
- dotacja:
2 804 954,04
PLN
- udział własny:
1 253 977,48
PLN

MUZEUM HISTORII PRZEMYSŁU W OPATÓWKU:
W 2018 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zorganizowano następujące wydarzenia
i zadania:

1) Wystawy stałe:








XIX – wieczne napędy, wynalazcy, pracujące maszyny,
Przemysł w Kaliskiem w Okresie Industrializacji Ziem Polskich XIX w.,
Fortepiany i pianina firm polskich,
Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi,
Laboratorium przemysłowe XX wieku,
Ornaty Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych,
Dawna maszynownia fabryczna,
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 Drukarnia - Pracownia czerpania papieru,
 Ceramika XIX-XXI w.

2) Wystawy czasowe:





„Żakardy. Dzieła sztuki użytkowej XIX-XXI wieku”,
„Dawnej fonii czar. Sprzęt radiofoniczny i telewizyjny w zbiorach Muzeum”,
„Od kreacji do rzeczy”,
4 wystawy fotograficzne związane tematycznie z obchodzoną rocznicą 100 – lecia
odzyskania niepodległości „Tradycje legionowe w Krakowie”, „Na szlaku I kampanii
Kadrowej Kraków Kielce”, „Niepodległość sfotografowana”, „Na końcu ich drogi była
Niepodległość”.

3) Działalność edukacyjna:
 Zorganizowano konkurs na etapie regionalnym dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda
w muzeum”,
 Przeprowadzono 4 wykłady na temat Historia techniki na podstawie zbiorów MHP dla
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu,
 Przeprowadzono 14 lekcji muzealnych dla szkół z Powiatu Kaliskiego i Miasta Kalisza.

4) Koncerty i wydarzenia muzyczne:






Koncert charytatywny Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”,
Koncert Zespołu „Forsal”,
Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Kaliszu z okazji Dnia Matki,
Koncert studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w ramach cyklu „Artyści
dla Niepodległej”,
 Koncert młodych talentów z Gminy Opatówek,
 Gala Muzyki Polskiej w cyklu „Spotkania ze sztuką” zorganizowana przez Fundację
„Inicjatywa dla Opatówka.”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. BRACI GILLERÓW W OPATÓWKU:
W 2018 roku zawarto porozumienie z Gminą Opatówek na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r., na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki przez Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Braci Gillerów w Opatówku. W ramach zadań Biblioteka zorganizowała:
1)
2)
3)
4)

Narady szkoleniowe i warsztaty dla bibliotek gminnych z terenu powiatu kaliskiego,
Konkursy recytatorskie i inne dla dzieci z terenu powiatu kaliskiego,
Obsługę czytelników z całego powiatu kaliskiego,
Działalność informacyjną - na swoich stronach internetowych zamieszcza informacje
o działalności bibliotek gminnych z terenu powiatu kaliskiego,
5) Wystawy okolicznościowe i wydaje okolicznościowe publikacje.
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OCHRONA ZABYTKÓW:

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Biuro Oświaty
Zdrowia
Sportu i
Kultury

Nazwa zadania

Opis realizowanego zadania

Przeprowadzenie
naboru wniosków
na prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub roboty
budowlane przy
zabytkach
wpisanych do
rejestru zabytków,
położonych lub
znajdujących się
na obszarze
powiatu
kaliskiego.

Zostały złożone 3 wnioski.
Wszystkim wnioskodawcom
udzielono dotacji :
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Wszystkich Świętych w Rychnowie
na prace remontowe kościoła
parafialnego (dach, wieża) –
10 000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw.
Wszystkich Świętych w Liskowie na
wymianę stolarki drzwiowej
zabytkowej plebanii – 10 000,00 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw.
Św. Bartłomieja Apostoła w
Stawiszynie na prace
konserwatorskie instrumentu
organowego – 5 000,00 zł,

Źródło
finansowania

Środki własne

Całkowita
wartość

25 000,00
PLN

6. Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział
Promocji,
Informacji
i Obsługi Rady

Nazwa zadania

Opis realizowanego zadania

Organizacja i
współorganizacja
imprez i
wydarzeń
sportowych i
turystycznych

Zgodnie z Powiatowym
Kalendarzem Imprez na 2018 rok
zorganizowano lub
współzorganizowano następujące
przedsięwzięcia:
- XXVIII Biegi Uliczne „Wiosna
Cekowska” – GRAND PRIX ZIEMII
KALISKIEJ,
-Bieg na 5-10-15 km Stawiszyn –
GRAND PRIX ZIEMII KALISKIEJ,
IX
Rowerową
Pielgrzymkę
Samorządowców do Częstochowy,
XVIII
Powiatowy
Turniej
Młodzieżowej Piłki Nożnej im. St.
Posiłka w ramach Dni Miasta
Stawiszyna,
- Rajd Rowerowy Murowaniec 2018
„Szlakiem Kościołów Drewnianych”,

Źródło
finansowania

Środki własne

Całkowita
wartość

23 211,21
PLN
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- Powiatowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze,
- III Cross Półmaraton Murowaniec
Buster RUN – GRAND PRIX ZIEMII
KALISKIEJ,
- Puchar Polski w Kolarstwie
Szosowym.
2.

Biuro Oświaty,
Zdrowia,
Sportu i
Kultury

Organizacja
imprez i
wydarzeń
sportowych i
turystycznych

W 2018 r. przeprowadzono
następujące konkursy z zakresu
kultury fizycznej i turystyki:
- Turniej Piłkarski w Piłce Nożnej
Halowej
Szkół
Mundurowych
Południowej Wielkopolski,
- Turniej Piłkarski w Piłce Nożnej
Halowej
Szkół
Mundurowych
Południowej Wielkopolski,
- Powiatowy Turniej Wiedzy o
Ruchu Drogowym ,
- Konkurs Motoryzacyjny,
- Wiosenne Zawody Strzeleckie
- Młodzieżowe zawody sportowe ,
- Zawody strzeleckie ,
- zawody kolarskie – Finału
Pucharu Polski na Szosie,
- Rajd Ogrodnika ,
Międzyszkolny
Konkurs
Ekologiczny,
- Rajd Wiosenny,
- Rajdu z okazji Dnia Dziecka,
- Rajd rowerowego na 100 km po
Powiecie Kaliskim,
- Rajd Barwy Jesieni,
- Rajd Wolności,
- Powiatowy Zlotu ZHP w Cekowie
Kolonii.

Środki własne

40 405,18
PLN

7. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
W 2018 roku Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:
1) Wydał decyzje administracyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków w ilości – 444 szt.,
2) Wydał decyzje administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ilości – 40
szt.,
3) Wprowadził zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków w ilości – 5675 szt.,
4) Wydał wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków w ilości - 2978 szt.,
5) Przyjął zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych w ilości – 3463 szt.,
6) Rozpatrzył wnioski/zamówienia na materiały/informacje z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w ilości - 3371 szt.
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Inne zadania związane z aktualizacją zasobów geodezyjno – kartograficznych:

L.p.

1.

2.

3.

Komórka
organizacyjna
/powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację zadania
Wydział Geodezji,
Kartografii i
Katastru
Wydział Geodezji,
Kartografii i
Katastru

Wydział Geodezji,
Kartografii i
Katastru

Źródło
finansowania

Nazwa zadania

Opis realizowanego
zadania

Aktualizacja
powiatowej bazy
GESUT

Aktualizacja powiatowej
bazy GESUT dla Gminy
Żelazków

Wojewoda
Wielkopolski

Modernizacja
szczegółowej
wysokościowej
osnowy
geodezyjnej na
obszarze
Powiatu
Kaliskiego
Modernizacja
państwowego
zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
w celu poprawy i
rozszerzenia
jego
funkcjonalności
oraz
dostosowania
go do
obowiązujących
przepisów
prawa

Aktualizacja osnowy
geodezyjnej dla Powiatu
Kaliskiego

Wojewoda
Wielkopolski
Środki własne

216 603,00 PLN

Modernizacja
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego

Środki własne

78 784,00 PLN

Całkowita wartość

63 345,00 PLN

- dotacja:
172 232,00 PLN
- udział własny:
44 371,00 PLN

8. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.
W 2018 roku Wydział Gospodarowania Mieniem:
1) Zawarł umowy dzierżawy na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Kaliskiego w ilości – 20
szt.,
2) Wykonał mapy z projektem podziału nieruchomości, które w dniu 31 grudnia 1998 roku zajęte
były przez pas drogowy drogi publicznej, w celu złożenia wniosków do Wojewody
Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia przez Powiat Kaliski prawa własności, działek
położonych w miejscowościach: Staw, Chełmce, Złotniki, Chodybki, Prażuchy Stare,
Przespolew Pański, Przespolew Kościelny, Pieczyska, Zagórna, Skarszew, Dębe, Tłokinia
Kościelna i Madalin,
3) Wykonał inwentaryzację budowlaną budynków mieszkalnych w Zbiersku Cukrowni i Opatówku
przejętych od PKP w ilości – 3 szt.,
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4) Wykonał projekt budowlany na remont dachu budynku dawnego spichlerza znajdującego się
w Skarszewie, na działce nr 109/12 ),
5) Wydał decyzje w sprawie zaktualizowania wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w ilości –
54 szt.,
6) Wystosował wnioski do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez
gminy Powiatu Kaliskiego z mocy prawa, nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących drogi
gminne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach samorządowych w ilości – 11 szt.,
7) Wystosował wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia przez Powiat
Kaliski z mocy prawa, nieruchomości stanowiących drogi powiatowe w miejscowościach:
Zajączki Bankowe, Cienia I, Kościany, Szczytniki, Chełmce i Chodybki w ilości – 15 szt.,
8) Przekazał w formie darowizny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie nieruchomość po byłym
posterunku Policji, położonym na działce nr 88/8 w Godzieszach Wielkich,
9) Wydał decyzje dotyczące odszkodowań w ilości – 2 szt.,
10) Wydał decyzję w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w ilości – 1 szt.,
11) Wydał decyzje z zakresu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz
zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości w ilości – 14 szt.,
12) Udzielił odpowiedzi do KRS na wnioski w sprawie wskazania użytkowników wieczystych
nieruchomości Skarbu Państwa, którzy do dnia 31 grudnia 2015 r. nie dopełnili obowiązku
złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w ilości – 114 szt.,
13) Wydał kopie aktów własności ziemi w ilości – 29 szt.,
14) Wydał decyzję w sprawie nadania nieruchomości na własność osobie fizycznej,
15) Wydał decyzje przejęcia nieruchomości z mocy prawa na Skarb Państwa w ilości – 2 szt.,
16) Przeprowadził na wniosek Wojewody Wielkopolskiego analizę stanu prawnego nieruchomości
stanowiącej zespół dworsko parkowy majątku Żelazków, przejętej na rzecz Skarbu Państwa,
17) Sporządził projekty pozwów o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem
prawnym w ilości – 3szt.,
18) Wykonano częściowy remont 2 budynków mieszkalnych w Opatówku, przejętych przez Powiat
Kaliski od PKP,
19) Wykonał
po

kompleksową

posterunkach

okresową

Policji

w

5-letnią

kontrolę

Szczytnikach,

stanu

Cekowie

technicznego
Kolonii,

oraz

budynków
budynków

na nieruchomościach stanowiących zasób Powiatu Kaliskiego ( w Zbiersku Cukrowni,
Liskowie, Opatówku ).
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20) Przygotował projekt wniosku do Sądu Rejonowego w Kaliszu o stwierdzenie nabycia przez
Skarb Państwa w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiących drogi w gminie Lisków, dla
13 działek w obrębie Żychów i 29 działek w obrębie Wygoda,
21) Sporządził plan wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu kaliskiego na lata 2018- 2020,
22) Zlecił posprzątanie i wykoszenie trawy i zarośli na działkach zajętych przez kolejkę
wąskotorową w Turku i Skarszewie,
23) Sporządził wykaz nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości.

9. Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.
W 2018 roku Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
1) Wydał pozwolenia na budowę w ilości – 984 szt.,
2) Wydał pozwolenia na rozbiórkę w ilości – 9 szt.,
3) Wydał decyzje przenoszące pozwolenia na budowę w ilości – 43szt.,
4) Wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ilości – 1 szt.,
5) Zarejestrował zgłoszenia robót budowlanych w ilości – 989 szt.,
6) Zaopiniował wnioski w sprawie uzgodnienia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz zmiany projektów zagospodarowania przestrzennego gmin w ilości – 57 szt.,

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody i
gospodarki wodnej.

10.

L.p.

1.

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa i
Leśnictwa

Nazwa zadania

Odbiór, transport
oraz
unieszkodliwienie
odpadów
zawierających
azbest

Opis realizowanego zadania

Źródło
finansowania

Zadanie polegające
na usuwaniu azbestu realizowane
jest od 2011 r. W latach 20112018 odebrano i unieszkodliwiono
4.694,27 Mg odpadów
zawierających azbest, w 2018 r. –
847,36 Mg.

Program
Oczyszczania
Kraju z
Azbestu na
lata 2009 –
2032
Środki własne

Całkowita
wartość

241 599,28
PLN
- dotacja:
229 519,32
PLN
- udział
własny:
12 079,96 PLN
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2.

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa i
Leśnictwa

„Program
kształtowania
postaw
ekologicznych
wśród dzieci i
młodzieży poprzez
tworzenie Kół
Młodych
Przyrodników w
szkołach na terenie
Powiatu Kaliskiego”

3.

Wydział
Ochrony
Środowiska,
Rolnictwa i
Leśnictwa

Dofinansowanie
działalności spółek
wodnych

4.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

„Młodzi ekolodzy 2018”

W celu wspierania programów
edukacji ekologicznej
prowadzonych przez szkoły
zorganizowano:
1) Konkurs fotograficzny
„Przyroda Powiatu Kaliskiego,
2) Zakup materiałów w ramach
wsparcia działań kół młodych
przyrodników działających w
szkołach,
3) Wykonanie albumów
zawierających prace
konkursowe,
4) Zakup prenumeraty
miesięcznika Przyroda Polska
dla 18 szkół.
Udzielono dotacji na wniosek
spółek
wodnych
na
dofinansowanie
utrzymania
urządzeń melioracji wodnych.
SW Blizanów – 10.000,00 zł
SW Koźminek – 10.000,00 zł
SW Stawiszyn – 10.000,00 zł
SW Żelazków – 10.000,00 zł
SW Mycielin – 4.132,40 zł
Projekt zakładał organizację
warsztatów poświęconych
ochronie środowiska na terenie
Powiatu Kaliskiego.

Środki własne

18 297,91 PLN

Środki własne

44 132,40 PLN

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
Środki własne

8 086,65 PLN
- dotacja:
5 620,15 PLN
- udział
własny:
2 466,50 PLN

Poza wymienionymi w powyższej tabeli zadaniami w 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa:
1) Wydał decyzje umarzające z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej w ilości – 329 szt.,
2) Wydał decyzje zezwalające bez opłat z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej w ilości– 18
szt.,
3) Wydał decyzje zezwalające z opłatami z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej w ilości –
29 szt.,
4) Wydał decyzje zmieniające decyzje z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej w ilości – 3
szt.,
5) Wydał decyzję uchylającą decyzję z zakresu wyłączeń z produkcji rolniczej w ilości – 1
szt.,
6) Przeprowadził kontrole i wizje terenowe w zakresie zgodności wyłączenia z produkcji
rolniczej z wydanymi decyzjami w ilości – 5 szt.,
7) Wydał postanowienia w sprawie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne w ilości – 33 sz.,
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8) Wydał zawiadomienia w sprawie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne w ilości - 10 szt.,
9) Rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne w ilości – 1140 szt.,
10) Wydał w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w ilości – 38 szt.,
11) Wydał decyzje w sprawie przedwczesnego zrębu w ilości – 9 szt.,
12) Wydał zaświadczenia w sprawie gospodarki leśnej w ilości – 799 szt.,
13) Obsługiwał sprawy związane z wypłacaniem ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych
założonych w 2002 i 2003 roku,
14) Przeprowadził wizje terenowe związane z kontrolą lasów z ekwiwalentem w ilości – 20
szt.,
15) Wydał zaświadczenia w sprawie rejestracji sprzętu pływającego w ilości – 16 szt.,
16) Wydał karty wędkarskich w ilości – 143 szt.,
17) Wydał zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w ilości – 49 szt.,
18) Wydał dokumenty rejestracyjne dla zwierząt należących do gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów,
gadów, ptaków lub ssaków oraz ich hodowli w ilości – 29 szt.,
19) Wydał decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego w ilości – 4 szt.,
20) Wydał decyzje w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych w ilości – 2
szt,
21) Wydał decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza w ilości – 2 szt.,
22) Wydał decyzje w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza w ilości – 1 szt.,
23) Wydał decyzje w sprawie wygaszenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza w ilości – 1 szt.,
24) Wydał decyzje w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w ilości– 2 szt.,
25) Przyjął zgłoszenia eksploatacji instalacji lub informacji o zmianie w zakresie danych
zawartych w zgłoszeniu w ilości – 38 szt.,
26) Przeprowadził analizy warunków pozwolenia zintegrowanego pod kątem wymagań
Konkluzji BAT w ilości – 2 szt.,
27) Sporządził sprawozdanie z realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza
dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon,
28) Sporządził sprawozdanie z realizacji zadań wskazanych w Programie Ochrony Powietrza
dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P,
29) Wydał decyzje w sprawie zbierania odpadów w ilości – 2 szt.,
30) Wydał decyzje w sprawie przetwarzania odpadów w ilości – 3 szt.,
31) Wydał decyzje w sprawie wytwarzania odpadów w ilości – 3 szt.,
32) Przeprowadził kontrole gospodarki odpadami w ilości – 5 szt.,
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33) Uczestniczył w ramach sprawowanego nadzoru nad spółkami wodnymi w 6 walnych
zgromadzeniach delegatów,
34) Zatwierdził projekty robót hydrogeologicznych w ilości – 20 szt.,
35) Zatwierdził projekt robót surowcowych w ilości – 1 szt.,
36) Zatwierdził dokumentacje hydrogeologiczne w ilości – 5 szt.

11. Zadania w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa
obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska, obronności.
W 2018 roku Biuro Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
1) Wydało decyzje zezwalające na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy w ilości – 5 szt.,
2) Obsługiwało w ramach klasyfikacji wojskowej, Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Kaliszu,
pracującą w dniach 5- 28 marca 2018 r. która wydała łącznie 461 orzeczeń,
3) Zorganizowało 3 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu,
4) Zorganizowało 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego,
5) Zorganizowało 2 szkolenia obronne dla pracowników gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz
pracowników Starostwa Powiatowego w Kaliszu, realizujących zadania obronne,
przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Powiatowego Inspektoratu
Weterynaryjnego w Kaliszu,
6) Przeprowadziło Akcję Kurierską dla Powiatu Kaliskiego w dniach 19-20 listopada 2018 r.,
7) Opracowano „Plan szkolenia obronnego Powiatu Kaliskiego na 2018 r., który został
uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim. Plan został zrealizowany,
8) Opracowano „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych w Powiecie Kaliskim w 2018 roku”, który został zatwierdzony przez Starostę
Kaliskiego. Plan został zrealizowany zgodnie z założeniami.
Inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwa obywateli:

L.p.

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania

1.

Biuro Informacji
Niejawnych,
Spraw
Obywatelskich i
Zarządzania
Kryzysowego

Nazwa zadania

Dofinansowanie
zakupu
samochodu
osobowego dla
Komisariatu
Policji w
Opatówku

Opis realizowanego zadania

Źródło
finansowani
a

Całkowita
wartość

Dofinansowanie
zakupu
samochodu
osobowego
dla
Komisariatu Policji w Opatówku

Środki
własne

2 000,00
PLN
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2.

Biuro Informacji
Niejawnych,
Spraw
Obywatelskich i
Zarządzania
Kryzysowego

Pomoc finansowa
dla OSP na
zadania ochrony
przeciwpożarowej
.

Udzielono pomocy finansowej na
zadania bieżące z zakresu
ochrony przeciwpożarowej:
- Remont garażu strażnicy OSP w
Piotrowie – 5.000 zł,
- Remont dachu garażu strażnicy
OSP w Zagorzynie – 3.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Brzezinach –
5.650 zł,
- Zakup sprzętu
przeciwpożarowego dla OSP w
Brzezinach – 3.100 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Zajączkach –
1.250 zł,
Zakup
zestawu
narzędzi
hydraulicznych dla OSP w
Cekowie – Kolonii – 3.500 zł,
- Zakup systemu selektywnego
powiadamiania dla OSP w
Kamieniu – 1.500 zł,
- Zakup systemu selektywnego
powiadamiania
oraz
turbowentylatora oddymiającego
dla OSP w Morawinie – 5.000 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego
na budynku strażnicy OSP w
Żydowie – 10.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy
OSP
KrzyżówkiMłynisko – 2.500 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Pietrzykowie –
2.500 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Koźminku –
5.000 zł,

Środki
własne

107 988,92
PLN

- Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie
OSP
w
Ciepielewie – 1.000 z,
- Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie
OSP
w
Strzałkowie – 1.000 zł,
- Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie OSP Trzebienie –
1.000 zł,
- Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie OSP w Zakrzynie
– 999,45 zł,
- Doposażenie w sprzęt i
umundurowanie OSP w Żychowie
– 1.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Mycielinie –
10.000 zł,
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- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Dębe- Kolonii –
2.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Kobiernie –
2.000 zł,
- Remont motopompy oraz zakup
sprzętu przeciwpożarowego dla
OSP w Porwitach – 2.000 zł,
-Remont
części
operacyjnej
strażnicy OSP w Zdunach – 2.000
zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Rajsku – 2.000
zł,
- Zakup bram garażowych dla
OSP w Stawiszynie – 10.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Radliczycach –
2.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy
oraz
zakup
umundurowania dla OSP w
Mroczkach Wielkich – 2.000 zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy oraz utwardzenie terenu
wjazdowego do garażu OSP w
Joance – 2.000 zł,
- Zakup umundurowania dla OSP
w Sobiesękach Trzecich – 2.000
zł,
- Remont części operacyjnej
strażnicy OSP w Pólku – 9.989,47
zł,

12. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, która na mocy
porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Kaliskim a Prezydentem Miasta Kalisza,

na

podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
zakresem swego działania obejmuje także teren powiatu kaliskiego. Na realizację zadań przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w

2018 r. z budżetu Powiatu Kaliskiego przekazano dotację

celową w wysokości 1 577 752,00 zł.
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Porównanie poziomu stopy bezrobocia w powiecie ziemskim na koniec grudnia 2017 r.
i 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

XII 2017 r.

XII 2018 r.

Powiat Kaliski

2,9

2,3

Województwo
Wielkopolskie

3,7

3,1

Polska

6,6

5,8

Spadek bezrobocia w liczbach ogólnych na przestrzeni 2018 roku wystąpił w dziesięciu gminach
należących do powiatu kaliskiego. Najwyższa dynamika spadku miała miejsce w gminie Koźminek
(mniej o 36,8%), w gminie Mycielin ( mniej o 29,6%), w gminie Żelazków ( mniej o 28,0% ), w gminie
i mieście Opatówek (mniej o 25,0%), w gminie i mieście Stawiszyn (mniej o 17,1,%), w gminie Lisków
( mniej o 15,1%), w gminie Ceków ( mniej o 13,3%), w gminie Godziesze ( mniej o 11,5%), w gminie
Szczytniki ( mniej o 10,3%), w gminie Blizanów ( mniej o 9,0%).Wzrost odnotowano w gminie Brzeziny
( więcej o 4,8% ).
Dane dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kaliszu z gmin należących do
Powiatu Kaliskiego na koniec grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

GMINA

Z prawem do
Do
Liczba
OgółemPowyżej
zasiłku
30
Długotrwale
bezrobotnych liczba
50 r.
roku bezrobotni
- ogółem
kobiet
życia
Ogółem Kobiety
życia

Blizanów

91

56

19

11

26

42

28

Brzeziny

65

37

13

8

23

27

19

Ceków

39

19

10

6

10

14

9

Godziesze

92

61

15

11

17

43

28

Koźminek

55

36

5

4

21

26

7

Lisków

45

31

5

3

16

21

7

Mycielin

38

25

5

2

10

25

10

Opatówek

78

38

11

8

14

29

21

Stawiszyn

92

53

20

11

26

40

29

Szczytniki

70

38

13

8

30

31

17

Żelazków

77

45

14

8

22

33

28

Ogółem

742

439

130

80

215

331

203

Ilość
osób
z
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Powiatu Kaliskiego skierowanych w roku 2018 na aktywne formy pomocy organizowane
przez PUP w Kaliszu przedstawia poniższa tabela:

Program aktywizacji zawodowej

Liczba osób objętych programem w 2018 r.
powiat ziemski

Roboty publiczne

37

Prace interwencyjne

30

Staże

91

Szkolenia i bon szkoleniowy

73

Dotacje na działalność gospodarczą

58

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 r.
ż.

18

Bon zatrudnieniowy

19

Zatrudnienie na dodatkowych miejscach pracy
(refundacje kosztów stanowiska pracy)

68

Prace społecznie użyteczne

24

Bon na zasiedlenie

22

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7

1

Badania lekarskie z tyt. ustalenia zdolności do pracy

4

Razem:

445

Ogólna liczba osób bezrobotnych z Powiatu Kaliskiego skierowanych na aktywne formy pomocy
organizowanej przez PUP w Kaliszu stanowi 47,4% wszystkich skierowanych osób bezrobotnych.
Na aktywizację ww. liczby osób Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu przeznaczył kwotę ok. 3 374,68 tys.
zł.
W roku 2018 zarejestrowano z Powiatu Kaliskiego:


3 280 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom,



2 794 zezwolenia o pracę sezonową.

13. Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów podjął w 2018 roku interwencję i wystąpienia do przedsiębiorców
w 101 sprawach, w wyniku których konsumenci uzyskali: zwrot pieniędzy za wadliwy towar, wymianę
towaru na nowy, nieodpłatną naprawę towarów, obniżenie ceny towaru, odstąpienie od nałożonych
kar pieniężnych, poprawienie bądź dokończenie dzieła, odszkodowanie za zagubiony bagaż, uznanie
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za skuteczne odstąpienie od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwość odstąpienia od
umowy zawartej w wyniku wprowadzenia w błąd.
W ramach edukacji konsumenckiej Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kaliszu w porozumieniu
z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Kaliszu zorganizował „Powiatowy Konkurs Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu
powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza. W konkursie wzięły udział 62 osoby z pięciu szkół z terenu
miasta oraz powiatu.

14. Zadania z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.
L.p.

1.

2..

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Nazwa zadania

Opis realizowanego zadania

Źródło
finansowania

Całkowita
wartość

„Termomodernizacj
a budynków
użyteczności
publicznej Powiatu
Kaliskiego oraz
gmin: Brzeziny,
Godziesze Wielkie,
Lisków, Opatówek,
Szczytniki –
Termomodernizacja
budynku Starostwa
Powiatowego w
Kaliszu”

Inwestycja
wykonana
w
ramach
programu
operacyjnego:
Systemu
Zielonych Inwestycji (GIS –
Green Investment Scheme)
NFOŚiGW
była
przedsięwzięciem partnerskim,
którego Liderem był Powiat
Kaliski.
Dotyczyła
termomodernizacji
obiektów
użyteczności
publicznej.
Wykonano docieplenie dachu
budynku
Starostwa
Powiatowego w Kaliszu wraz z
wymianą dachówki.
Okres realizacji: 2016 – 2018.

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
Środki własne

2 417 418,43
PLN

„Modernizacja
energetyczna
obiektów
użyteczności
publicznej na
terenie Aglomeracji
Kalisko –
Ostrowskiej –
Termomodernizacja
budynków Zespołu
Szkół im.
Stanisława
Mikołajczyka w

Inwestycja zrealizowana w
ramach
WRPO
2014+
Poddziałanie 3.2.4. Poprawa
efektywności energetycznej w
sektorze publicznym w ramach
ZIT dla rozwoju AKO była
przedsięwzięciem partnerskim,
którego Liderem był Powiat
Kaliski.
Dotyczyła
kompleksowej
termomodernizacji
energetycznej 22 budynków
użyteczności publicznej.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

- dotacja:
392 369,00
PLN
- udział własny
2 025 049,43
PLN

1 252 465,83
PLN
- dotacja:
1 041 676,98
PLN
- udział własny
211 788,85
PLN
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3.

Wydział
Strategii
Rozwoju
Powiatu i
Inwestycji

Opatówku –
Budynek
dydaktyczny z
biblioteką szkolną”

Wykonano docieplenie dachu,
ścian,
wymianę
stolarki
okiennej, instalacji co wraz z
fotowoltaiką. Okres realizacji:
2017 r. – 2018 r.

„Modernizacja
energetyczna
obiektów
użyteczności
publicznej na
terenie Aglomeracji
Kalisko –
Ostrowskiej –
Termomodernizacja
budynków Zespołu
Szkół im.
Stanisława
Mikołajczyka w
Opatówku –
Budynek główny z
salą gimnastyczną”

Inwestycja zrealizowana w
ramach
WRPO
2014+
Poddziałanie 3.2.4. Poprawa
efektywności energetycznej w
sektorze publicznym w ramach
ZIT dla rozwoju AKO była
przedsięwzięciem partnerskim,
którego Liderem był Powiat
Kaliski.
Dotyczyła
kompleksowej
termomodernizacji
energetycznej 22 budynków
użyteczności publicznej.
Wykonano docieplenie dachu,
ścian,
wymianę
stolarki
okiennej, instalacji co wraz z
fotowoltaiką. Okres realizacji:
2017 r. – 2018 r.

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Środki własne

1 004 039,27
PLN
- dotacja:
835 839,65
PLN
- udział
własny:
168 199,62
PLN

15. Zadania z zakresu promocji powiatu.
L.p.

1.

Komórka
organizacyjna
/powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział Promocji,
Informacji i
Obsługi Rady

Nazwa zadania

Opis realizowanego zadania

Organizacja
imprez w zakresie
promowania
potencjału
gospodarczego,
kulturalnego i
turystycznego
Powiatu
Kaliskiego w kraju
i zagranicą

- promocja Szlaku Kulinarnego
„Smaki Kaliskie”,
- promocja Szlaku Kościołów
Drewnianych Ziemi Kaliskiej,
- udział stoiska Powiatu
Kaliskiego na Targach:
Regiony Turystyczne „Na styku
kultur” w Łodzi,
- udział stoiska Powiatu
Kaliskiego na - XXI
Wiosennych Targach
Ogrodniczo - Rolnicze i
Działkowe w Opatówku,
- promocja Powiatu Kaliskiego
poprzez wzięcie udziału w
konkursie „Modernizacja roku”,
- promocja Powiatu Kaliskiego
poprzez wzięcie udziału w XIX
edycji konkursu „Działania

Źródło
finansowania

Środki własne

Całkowita
wartość

99 820,55
PLN

Strona 60 z 63

proekologiczne i prokulturowe
w ramach strategii rozwoju
Województwa
Wielkopolskiego,
- promocja Powiatu Kaliskiego
poprzez wzięcie udziału w
konkursie Polskiej Organizacji
Turystycznej „Na wsi najlepiej.
12 dobrych praktyk w turystyce
wiejskiej” i zajęcie III miejsca w
kategorii „Oferta szlaków
kulinarnych na terenach
wiejskich”,
- promocja powiatu poprzez
pobicie rekordu na najwięcej
osób śpiewających pieśń
patriotyczną jednocześnie
podczas wydarzenia „Wielki
Koncert Plenerowy Chórów i
Orkiestr Dętych OSP”,
- opracowanie i
rozpowszechnianie materiałów
promocyjno – informacyjnych
o Powiecie Kaliskim, własne
wydawnictwa oraz udział w
obcych wydawnictwach, m. in.
artykuł w „Kulinarne podróże
po Wielkopolsce”, ulotki
promujące Kaliskie Smaki i
Szlak Kościołów Drewnianych,
promocja powiatu w „Roczniku
Kaliskim”, promocja powiatu w
Kalejdoskopie przewodnickim,
ulotka promująca Targi
Ogrodniczo- Rolnicze i
Działkowe, spot promujący
Kaliskie Smaki , publikacja w
magazynie gospodarczym
„Fakty”, album „20 lat Polski
Powiatowej” ,
- organizowanie wizyt
zagranicznych w Powiecie
Kaliskim
- zorganizowanie wyjazdu
zagranicznego delegacji władz
Powiatu Kaliskiego w Rejon
Kamienka (Naddniestrze –
Mołdawia),
- obsługa profilów Powiatu
Kaliskiego i Zarządu Powiatu
Kaliskiego w mediach
społecznościowych,
- współudział w prowadzeniu
strony internetowej Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.
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16. Zadania z zakresu współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37).

L.p.

1.

2.

Komórka
organizacyjna /
powiatowa
jednostka
organizacyjna
nadzorująca
realizację
zadania
Wydział
Organizacyjny

Biuro Oświaty
Zdrowia Sportu i
Kultury

Nazwa zadania

Opis realizowanego zadania

Prowadzenia
Na terenie powiatu kaliskiego
punktu
pomocy prawnej udzielano w 3
nieodpłatnej
punktach, które mieściły się:
pomocy prawnej 1) w
budynku
Starostwa
na
terenie
Powiatowego w Kaliszu,
powiatu
porad prawnych udzielali
kaliskiego.
adwokaci
wyznaczeni
przez
Okręgową
Izbę
Adwokacką,
2) w budynku Domu Dziecka
W
Liskowie,
porad
prawnych
udzielali
adwokaci wskazani przez
Fundację Honeste Vivere,
która wygrała konkurs,
3) w budynku należącym do
Urzędu Miasta i Gminy w
Stawiszynie,
porad
prawnych
udzielali
radcowie prawni wskazani
przez
Okręgową
Izbę
Radców Prawnych.
W roku 2018 w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielono łącznie 476 porad
prawnych.
Program
Stworzenie podstawy prawnej
współpracy
do zlecania przez Powiat
Powiatu
Kaliski zadań publicznych
Kaliskiego z
organizacjom pozarządowym
organizacjami
wraz z udzielaniem dotacji na
pozarządowymi
ich realizację. Zarząd Powiatu
oraz innymi
Kaliskiego zlecił w 2018 roku 7
podmiotami
zadań organizacjom
prowadzącymi
pozarządowym. W tym 5
działalność
zadań na organizację udziału
pożytku
dzieci i młodzieży z terenu
publicznego w
powiatu kaliskiego w
2018 roku.
zawodach sportowych z
dofinansowaniem tych zadań
w kwocie 20.000 zł oraz 2
zadania na organizację

Źródło
finansowania

Całkowita
wartość

Wojewoda
Wielkopolski

187 812,00
PLN

Środki własne

30 000,00
PLN
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wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu powiatu kaliskiego z
dofinansowaniem tych zadań
na łączną kwotę 10.000 zł

17. Zadania z zakresu administracji publicznej.
W 2018 roku Wydział Komunikacji :
1) Zarejestrował ponad 9400 pojazdów,
2) Wydał decyzje w sprawie rejestracji pojazdów w ilości – 30 000 szt.,
3) Wydał dowody rejestracyjne w ilości – 14 203 szt.,
4) Wydał pozwolenia czasowe w ilości – 12 833 szt.,,
5) Wydał prawa jazdy w ilości – 2 890 szt.,,
6) Wydał 20 międzynarodowych prawa jazdy w ilości – 20 szt.,,
7) Wydał decyzje o zatrzymaniu praw jazdy w ilości – 241 szt.,
8) Przeprowadził 20 kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców,
9) Przeprowadził 14 kontroli w stacjach kontroli pojazdów.
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