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Program Operacyjny: 
 

„Program tworzenia warunków do poszerzenia oferty edukacyjnej dostosowanej do lokalnego rynku pracy.” 
 

 
Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 

 
1. Inwestycje oświatowe 

w Powiecie Kościańskim: 
 
 

1a) Budowa hali sportowej  
w Nietążkowie 

 
 

1b) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

w Kościanie 
 
 

1c) Budowa hali sportowej         
w Krzywiniu 

 
 

1d) Budowa hali sportowej         
w Racocie 

 

Projekt rozbudowy i tworzenia nowych 
placówek oraz instytucji oświatowych      

w Powiecie Kościańskim 

 
1e) Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czempiniu 

 

1a) Zrealizowano.  Z obiektu  korzysta młodzież ZSP w 
Nietążkowie i L. O. w Śmiglu. Prowadzone są zajęcia 
pozalekcyjne (UKS Junior), organizowane są międzyszkolne  
i ponadpowiatowe  zawody sportowe. 

 
1c)  Na etapie przygotowania dokumentacji. 
 
1d)  Na etapie przygotowania dokumentacji. 
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Program Operacyjny: 
 

„Podjęcie działań w kierunku stałego podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców.” 
 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji  

Stworzenie powiatowego systemu pomocy dzieciom wybitnie 
zdolnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

(stypendia) 

   
Stypendia Starosty Kościańskiego - 25 uczniów i 10 studentów. 

 
Stypendia Gminy Krzywiń – 50 osób. 

 
Stypendia współfinansowane z EFS - 32 stypendia dla 

studentów, 122 stypendia dla uczniów. 
 

Zmniejszenie barier edukacyjnych dla dzieci z obszarów ubóstwa, 
dzieci z obszarów wiejskich 

(np. stypendia socjalne) 

 
W okresie styczeń – czerwiec uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą otrzymali stypendia 
socjalne w ramach rządowego programu „Pakt dla rolnictwa”  

oraz stypendia z Agencji Nieruchomości.  
 

Wyrównanie szans edukacyjnych 
mieszkańców 

Wspieranie rozwoju 
Kolegium Uniwersytetu  

im. A. Mickiewicza w Kościanie 
Udzielone wsparcie finansowe gmin i samorządu powiatu.   
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Program Operacyjny:  
 

„Program upowszechnienia aktywnego wypoczynku.” 
 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 

Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Modernizacja i budowa basenów kąpielowych, wyznaczenie 
strzeżonych kąpielisk 

 
1. Budowa basenu krytego w Kościanie. 
2. Strzeżone kąpielisko w Cichowie. 
3. Zagospodarowanie kąpieliska w Jezierzycach. 

 

Powiatowy Ośrodek Sportu, Rekreacji i 
Turystyki 

 
Utworzenie w porozumieniu z gminami wspólnej jednostki 

organizującej i koordynującej działania sportowe i turystyczne na 
terenie powiatu 

 

 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny: 
 

 „Program zagospodarowania obszarów turystycznych.” 
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Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 

Założenia programowo-techniczne ścieżek 
i dróg rowerowych oraz szlaków pieszych w powiecie 

 
Przygotowano koncepcję programowo przestrzenną sieci 

turystycznych dróg rowerowych na terenie powiatu. 
 

Stworzenie ścieżek i dróg rowerowych oraz szlaków pieszych w 
powiecie 

 
Na bieżąco oznakowane są szlaki piesze,  

utworzono i oznakowano przebiegający przez Powiat Kościański 
„Ziemiański Szlak Rowerowy” 

 

Projekt tworzenia systemu infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 

i  sportowej 

Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych 
(pola golfowe, tereny jeździeckie, budowa pola namiotowego, 

zagospodarowanie terenu wokół wiatraków w Śmiglu) 
- 

Projekt zagospodarowania terenów przy 
zbiornikach wodnych 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy 
zbiornikach wodnych 

 
- 

Projekt zagospodarowania terenów przy 
zbiornikach wodnych 

Zagospodarowanie brzegu jeziora Wonieskiego i Jezierzyckiego 
(tworzenie stanic wodnych z infrastrukturą towarzyszącą, 

wyznaczenie szlaków wodnych) 

 
W trakcie realizacji. 

Ewidencja obszarów atrakcyjnych turystycznie w poszczególnych 
gminach 

 
- 
 

Wydawanie mapy turystycznej powiatu W przygotowaniu mapa turystyczno rowerowa ze szlakami 
pieszymi i rowerowymi – realizacja 2005 rok. 

Projekt utworzenia ewidencji obszarów 
atrakcyjnych turystycznie 

Wydawanie aktualnych folderów gmin i powiatu oraz 
informatorów turystycznych 

 
Każdego roku aktualizacja i dodruk folderu promującego Powiat 

Kościański.  

Projekt utworzenia Powiatowego Centrum 
Informacji Turystycznej 

 
Stworzenie internetowej bazy informacji turystycznej (noclegi, 

atrakcje turystyczne, komunikacja, imprezy itp.) – Powiatowego 
Centrum Informacji Turystycznej 

 

 
- 

Program Operacyjny: 
 

"Program ochrony i promocji dóbr kultury." 
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Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 

Promocja dóbr kultury w formie katalogu  
i zapisów elektronicznych 

Przygotowano raport - rejestr i stan zabytków powiatu 
kościańskiego. 

Program ochrony dóbr kultury  w powiecie 

Program wspierania dóbr kultury powiatu 

 
W 2004 roku realizowano następujące zadania: 

- dofinansowanie renowacji dwóch witraży z 1911 i 1917 
r. w zabytkowym drewnianym kościele z 1671 r. Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 
Gołębinie Starym, 

- dofinansowanie naprawy naderwanego zawieszenia i 
zmiany sposobu bicia wielkiego dzwonu kościoła Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w 
Wyskoci, 

- dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich w 
kościele p.w. Św. Mikołaja w Krzywiniu, 

- dofinansowanie odnowienia i prac konserwatorskich 
obrazu „Zaślubiny Św. Katarzyny” z XVII wieku 
znajdującego się w kaplicy filialnej parafii Bonikowo w 
miejscowości Mikoszki, 

- dofinansowanie remontu dachu w ramach prowadzonych 
prac konserwatorskich na zabytkowym kościele 
parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich 
Świętych w Starym Białczu, 

- dofinansowanie remontu i konserwacji ołtarza głównego 
w kościele farnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie.   
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Biblioteka Powiatowa 
 

 
 
 

Utworzenie samodzielnej biblioteki powiatowej 
 
 
 

 
Od 2000 roku do chwili obecnej na mocy porozumień funkcje 
biblioteki powiatowej pełni Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kościanie. 

 
Powiatowy kalendarz imprez kulturalnych 

 
 
 

 
-  
 

 
 

Promocja imprez kulturalnych w powiecie  
i województwie 

 
 

W 2004 r. realizowano następujące zadania: 
- ”Włóczykije spod wiatraków" - letnie warsztaty 

regionalne organizowane przez Centrum Kultury w 
Śmiglu i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Śmigiel 

- Spotkania Chóralne w Kościanie (4 Chóry) - 
Towarzystwo Śpiewu Lutnia przy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Kościanie 

- II Eurojuwenalia – 2004 
 
 

Projekt współpracy placówek kulturalnych 
funkcjonujących  

w powiecie 

Organizacja konkursów artystycznych 

 
 

W 2004 r. realizowano następujące zadania: 
- Powiatowy Przegląd Chórów Amatorskich organizowany 

przez Centrum Kultury w Śmiglu i Towarzystwo Śpiewu 
,,Harmonia" 

- III Regionalny Przegląd Piosenki Religijnej i Kościelnej 
,,Carmen Deo" 

- II Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży  

- Koncert chórów szkół muzycznych I stopnia "Leć pieśni 
głos". 
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Kultywowanie wartości kulturalnych, twórczych  
i historycznych powiatu 

Zarząd Powiatu Kościańskiego powołał Zespół Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego. Inspiruje on oraz 
współdziała w organizowaniu na terenie powiatu obchodów 
rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz 
uczczeniu  pamięci ofiar wojny  i okresu powojennnego. Zespół 
gromadzi informację o miejscach pamięci narodowej, 
przygotowuje wydawnictwa okolicznościowe oraz publikacje 
dotyczące osób szczególnie zasłużonych dla ziemi Kościańskiej, 
współpracuje ze środowiskiem naukowym zajmującym się 
historią. Odbyło się V sesji popularno-naukowych z cyklu „Wierni 
Niepodległej”. Materiały z trzech sesji zostały zebrane i 
opublikowane w książce sfinansowanej przez Starostwo 
Powiatowe „Wierni Niepodległej”. 
W 2004 r. wspierano realizację następujących zadań: 

- Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania polskiej 
kultury ludowej ochrona rodzimego folkloru ziemi 
wielkopolskiej – działalność Zespołu Pieśni i Tańca 
Żeńcy Wielkopolscy 

- Budowa pomnika ku czci pomordowanych pacjentów 
szpitala psychiatrycznego, których prochy spoczywają w 
Jarogniewicach 

- Sesja popularno-naukowa w ramach X Jubileuszowego 
Rajdu Samochodowego Wielkopolskim Szlakiem 
Twórcy "Mazurka Dąbrowskiego" w Śmiglu 

- "Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kościańskiej" 

- Monografia szkoły podstawowej w Racocie 
- ,,Przewodnik po pradziejach Ziemi Kościańskiej” -  

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu ( w przygotowaniu )  

 

Promocja wartości kulturalnych, twórczych  
i historycznych powiatu na forum 

ponadregionalnym 

 
Organizacja przedsięwzięć artystycznych  

o zasięgu powiatowym 
 
 

-  
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Promowanie lokalnych twórców 

 
W 2004 r. realizowano następujące zadania: 

- Nauka młodych adeptów muzyki Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie, udział w 
imprezach miejskich, powiatowych i wojewódzkich, 
udział w przeglądach oraz festiwalach muzycznych 
organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr 

- Obchody 80-lecia działalności artystycznej Chóru 
Męskiego ,,Arion" w Kościanie - koncert i wydawnictwo 

- Udział w koncertach, nauka dzieci i młodzieży gry na 
instrumentach oraz uświetnianie uroczystości 
organizowanych przez władze powiatu - Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta TON 

- Dofinansowanie działalności Chóru przy Zarządzie 
Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Klub 
Seniora Kościan - zakup mikrofonu, wzmacniaczy i 
dojazdy na występy 

- Zakup strojów i akordeonu dla Dziecięcego Zespołu 
„Obrzanie” działającego przy Szkole  Podstawowej w 
Kiełczewie 

- Udział Katarzyny Marony w krajowych i 
międzynarodowych przeglądach i festiwalach piosenki 

- mecenat nad wystawą prac artysty malarza Mariusza 
Korbańskiego na Krajowych Targach Sztuki 

 

Promocja wartości kulturalnych, twórczych  
i historycznych powiatu na forum 

ponadregionalnym 

 
Opracowanie katalogu twórców ludowych 

 
 

 
- 
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Program Operacyjny: 
 

„Opracowanie systemu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim.” 
 

Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 
 

Poznaj – pomóż 
 
 

Prowadzenie poradnictwa 
 

 
Powstał Zespół Wsparcia Rodziny. 
PCPR  w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny  realizuje m.in. 
zadanie w zakresie udzielania poradnictwa osobom 
niepełnosprawnym. 
Poza tym informacji nt. możliwości skorzystania z pomocy PCPR 
udziela na bieżąco pracownik ds. PFRON. 

 
 

 
Pomoc osobom  

Niepełnosprawnym* 

 
Wspieranie rodzin posiadających niepełnosprawnych członków 

rodziny 
 

Prowadzenie rehabilitacji społecznej 

 
Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym : 

- udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych 
- finansowanie WTZ (inf. PCPR). 

Udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Dać Pomoc”  w Kościanie na 
realizację Programu „Szkoła Matek  - Szansą dla Ciebie i Twojego 
Dziecka” (inf. Starostwo Powiatowe). 

 
 

 
 

Wsparcie edukacji młodzieży 
niepełnosprawnej 

 
 

 
Wyposażanie młodzieży niepełnosprawnej w odpowiedni sprzęt 

np. komputer 

 
 Realizacja zadania w ramach programów PFRON  - „Pegaz”  
i „HOMER” oraz likwidacji barier w komunikowaniu się. 

 

 
 

Współpraca placówek kulturalnych 
funkcjonujących w  powiecie 

 
 

 
 

Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych  
 
 
 
 
 

 
 
Organizacja Dnia Godności  7 maja 2004. 
Dofinansowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych. 
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Projekt rozbudowy                    

i tworzenia nowych placówek    
oraz instytucji oświatowych w powiecie 

 

 
Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji  

przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

 
W trakcie realizacji – zakończenie 2005 rok. 

 
* Na pomoc osobom niepełnosprawnym w roku 2004 PCPR dysponuje środkami PFRON  w wysokości  1 078 391 zł. 
W 3 kwartałach 2004 roku sfinansowano  m.in.  : 
- 302 osobom  udział w turnusach rehabilitacyjnych 
- 14 osobom dofinansowano likwidację barier 
- 116 osobom dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 
- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny: 
 

„Program  polityki  prorodzinnej.” 
 
 

Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 
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Mam swój kąt – nie jestem sam ** 

 

 
Utworzenie mieszkań chronionych 

Utworzenie mieszkania chronionego w Kiełczewie przy ul. 
Kościańskiej 25 dla pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Obecnie mieszkanie zajmują 4 osoby. 

 

Stworzenie systemu rodzinnej opieki 

zastępczej 

 
 
 
 
 
 

 
 

Utworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny 
 

Stworzenie banku rodzin zastępczych 
 
 

 
W ramach systemu rodzinnej opieki zastępczej na terenie powiatu 
powstały : 

- 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego 

- mieszkanie chronione 
- pogotowie rodzinne 
- Punkt Pomocy Żywnościowej 
- powstaje Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

PCPR prowadzi szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze.  
W miesiącu październiku rozpoczęto drugie szkolenie dla kolejnej 
grupy kandydatów.  

 
 

Wspieranie rodzin naturalnych 
 
 
 
 
 

 
Stworzenie systemu pomocy i terapii w sytuacjach kryzysowych.
 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 
dziennego. 

 
Poszerzenie działalności wolontariatu 

 

 
- Prowadzenie pomocy w ramach Zespołu Wsparcia 

Rodziny. 
Dyżury specjalistów: prawnika, psychologa, pracownika 
socjalnego i innych w zależności od potrzeb  

       środy   1500  -   1700. 

- Prowadzenie przy udziale stowarzyszeń placówek 
wsparcia dziennego  – 5. 

- Włączanie w pracę świetlic wolontariuszy. 
 

**    Na pomoc rodzinom zastępczym  w roku 2004 PCPR dysponuje środkami z budżetu powiatu w wysokości  -   752 720 zł.  
 
Na pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych – na usamodzielnienia i  kontynuację nauki oraz działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego  w wysokości  -  142 000 zł. ( dotacja + budżet powiatu)  

 
 

Program Operacyjny:  
 

„Program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości i inwestycji sprzyjających rozwojowi Powiatu.” 
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Ze względu na zbieżność zadań realizacja zadań z tego Programu Operacyjnego została omówiona w Programie „Objęcie jak największej liczby 
bezrobotnych aktywnymi formami zwalczania bezrobocia.” 

 
 

Projekt Zadanie Instrumenty realizacji Stan – sposób 
realizacji  

 
Promowanie idei przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 

wśród osób bezrobotnych 

 
Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego 

 
Dofinansowanie do oprocentowania pożyczki 

udzielonej przez Fundusz Rozwoju 
Przedsiębiorczości w Śremie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i rolniczej 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
Wsparcie małych 

i średnich przedsiębiorstw  
Wsparcie przedsiębiorców z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez realizację aktywnych form łagodzenia 
skutków bezrobocia 

 
Prace interwencyjne 

 
Umowy absolwenckie 

 

 
- 
 

 
 

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych   
z uwzględnieniem budownictwa 

mieszkaniowego 
 

 
Wspieranie organizacji publicznych poprzez realizację 

aktywnych form łagodzenia skutków bezrobocia 

 
Roboty publiczne 

 
Prace społecznie użyteczne dla absolwentów 

 
- 

 
 

 
 
 

 
 

Program Operacyjny: 
 

„Zwiększenie możliwości zatrudnieniowej mieszkańców Powiatu.” 
 

Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 
 

Likwidacja barier istniejących przy 
 

Inicjowanie  
 
1. W 2004 roku głównie szkolenia indywidualne. Skierowano 
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zatrudnianiu bezrobotnych  
i absolwentów 

i organizowanie szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych 
w celu podnoszenia ich  kwalifikacji 

 

na szkolenia - do października - 235 osób. W porównaniu z 
analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost o 125%. 

 
2. Od stycznia do października zaktywizowanych zostało 434 

bezrobotnych do 25 roku życia.   
 

 
 
 
 
 

Dostosowywanie kierunków kształcenia 
młodzieży do potrzeb rynku pracy 

 
Badanie potrzeb szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowe 
 

Prowadzenie informacji zawodowej dla uczniów ostatnich klas 
gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 
 

Objęcie poradnictwem zawodowym absolwentów wszystkich 
typów szkół 

 
Stworzenie zintegrowanego planu działań na rzecz ograniczania 

skali bezrobocia wśród absolwentów 
 

 
1.    W drugim kwartale 2004 roku  przeprowadzono ankietę – 

metoda losowo – warstwowa. Do badania kwalifikowano 
po 2 gimnazja z gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń oraz 
Śmigiel. W rezultacie przebadano 567 gimnazjalistów. 

 
2. W drugim kwartale 2004 roku przeprowadzono badania 

ankietowe wśród 475 osób uczniów przedostatnich klas i 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Kościański. Cel – badanie potrzeb w zakresie 
preorientacji zawodowej.  

 

 
 

 
Rozwój systemu kształcenia dorosłych 
w formach szkolnych i pozaszkolnych  

 

 W Nietążkowie powstało Zaoczne Technikum dla Dorosłych  - 
52 uczniów – szkoła pozwala na podniesienie – uzupełnienie 

kwalifikacji rolniczych. 
Rok przyszły – propozycja utworzenia w Nietążkowie 

Technikum Agrobiznesu dla Dorosłych. 
 

 
 
 

Program Operacyjny: 
 

„Objęcie jak największej liczby bezrobotnych aktywnymi formami zwalczania bezrobocia.” 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji  
 

Realizacja aktywnych programów 
łagodzenia skutków bezrobocia zarówno 

tych nie wymagających jak  

 
1. Doskonalenie pośrednictwa pracy 

 
2. Rozwój usług poradnictwa zawodowego 

 
1. Doskonalenie pośrednictwa pracy wpłynęło na wzrost 

rejestrowanych w PUP w Kościanie ofert pracy. W okresie 
od stycznia do września 2004 roku wpłynęło do urzędu 
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i wymagających finansowania  
Funduszu Pracy 

 
3. Organizacja programów takich jak: 

prace interwencyjne, 
umowy absolwenckie, 

szkolenie 
 

1379 ofert pracy. W analogicznym okresie 2003 r. 
zarejestrowano 1369 ofert pracy, natomiast 2002 r.- 924. 
Na taki wzrost ma wspieranie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu, realizowana przez PUP 

2a. Współpraca w ramach sieci EURES (Europejskie Służby 
Zatrudnienia). 

2b. Różne formy usług poradnictwa zawodowego – liczba  
uczestników w 2004 r. – 1204 osoby. Dodatkowo porady 
zawodowe dla młodzieży – (od stycznia do listopada) 754 
osoby.   

3.  W ramach tych działań od stycznia do października 
zaktywizowano 1360 osób. Wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 36 %.  

 
 

Przygotowanie programów aktywnego 
łagodzenia skutków bezrobocia w celu 

pozyskania dodatkowych środków  
Funduszu Pracy 

 
Opracowanie programów mających na celu pozyskanie 

dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową 
osób bezrobotnych i absolwentów zarejestrowanych w tut. 

Urzędzie Pracy oraz pracowników będących w okresie 
wypowiedzenia umów o pracę. W ramach pozyskanych środków 
realizowane będą wszystkie aktywne programy przeciwdziałania 

bezrobociu 
 

 
1. Opracowanie i realizacja przez PUP dwóch programów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego „Młodzi na start” i „Powrót na rynek pracy”. 
Pierwszy z nich jest adresowany do młodzieży do lat 25, 
drugi do osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Na 
realizację pozyskano 2.017.419 zł.  Zaplanowano 
zaktywizowanie 615 osób.  

2. Programy realizowane przez PUP, na które pozyskano 
dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Marszałka i 
Ministra Gospodarki i Pracy: 
- „W drodze do Unii Europejskiej” – 15 osób, 
- „Sterefa 3P – Praca, Parking, Porządek” – 10 osób, 
- „Zielone wakacje” – 16 osób. 
- „Lepsza droga” – 6 osób, 
- „Rowy” – 81 osób, 
- „Junior” – 14 osób. 

3. Udział w 3 podprojektach Programu PHARE 2001 Spójność 
Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich 
Województwo Wielkopolskie: 

- Projekt 1 – kurs księgowości – 20 osób, kurs spawania 
metodą MAG – 17 osób. 

- Projekt  2 – szkolenie dla osób chcących otworzyć 
własną firmę – 20 osób, 

- Projekt 3 konkurs „Połączenie wykształcenia z 
potrzebami lokalnego rynku pracy” – opracowano i 
zgłoszono projekt „Pracownia CAD Kości@ńska 
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Platforma Informatyczna” – nagroda w wysokości 17 
299,3798 EURO.     

 
 

Wspieranie rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

 
1. Stworzenie programu we współpracy z Ośrodkiem Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie, mającego na celu wsparcie osób 

bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
 

2. Udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym, które ukończyły 
w/w program 

 
3. Udzielanie pożyczek pracodawcom na stworzenie dodatkowych 

miejsc pracy dla osób bezrobotnych 
 

4. Dofinansowanie odsetek do pożyczek udzielanych przez 
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Śremie 

 
Punkty: 1,2,3 - realizowane są poprzez udzielanie bezzwrotnych 
dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób 
bezrobotnych i dotacji dla pracodawców na stworzenie nowego 
miejsce pracy. (Nowy – ustawowy – instrument rynku pracy).  
 
Punkt 4 – do PUP nie wpłynął (styczeń –maj) żaden wniosek o 
dofinansowanie odsetek. Po zmianie przepisów – 1 czerwica 
2004 –nie ma możliwości udzielenia dofinansowania. PUP 
kieruje do Funduszu osoby, które nie spełniają warunków by 
otrzymać dotację i opiniują wnioski o udzielenie pożyczki w 
zakresie planowanego przedsięwzięcia. 3 wnioski opinia 
pozytywna, 1 wniosek opinia negatywna.  
Udzielono 4 pożyczek pracodawcom zainteresowanym 
tworzeniem nowych miejsc pracy.    
 

 
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych 

 
Organizacja robót publicznych 

 
Opracowywanie programów specjalnych uwzględniających 

potrzeby zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego i 
inne podmioty, w ramach których zatrudnienie znajdą osoby 

bezrobotne borykające się z największymi trudnościami na rynku 
pracy i wymagające wsparcia (np. długotrwale bezrobotni czy 

podopieczni ośrodków pomocy społecznej) 
 

 
1. Program „Ważne pytania, ważne sprawy” – nowy program – 

12 osób zatrudnionych w Punktach Informacyjnych dla 
Rolników.  

2. Program „Musi się udać” – kontynuacja – 32 osoby. 
3. Program „Napraw swoją drogę”.  

 

Program Operacyjny: 
 

„Wspieranie tworzenia miejsc pracy.” 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 

Promocja usług Powiatowego Urzędu 
Pracy  

w zakresie wspierania lokalnego rynku 
pracy 

 

 
Edukacja społeczności lokalnej w zakresie kompetencji PUP oraz 

zachęcanie przedsiębiorców do współpracy z PUP 
 

Doskonalenie pośrednictwa pracy 
i doradztwa zawodowego 

 
1. Wizyty pośredników pracy w zakładach – 54.  
2. Wydanie informatora i ulotek informujących o usługach 

świadczonych przez PUP w Kościanie.  
3.  Promocja usług podczas :  

- indywidualnych i grupowych spotkań/zajęć z doradcą 



 18 

 
 

 zawodowym, 
- zajęć w Klubie Pracy,  
- strona internetowa (możliwość pobrania druków) 
- rozpropagowywanie ulotek dotyczących programu 

„Pierwsza Praca”. 
- zamieszczanie informacji w lokalnej prasie na temat 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i 
możliwości korzystania z nich. 

 
 

Prowadzenie badań i analiz lokalnego 
rynku pracy 

 
Przeprowadzenie ankiety wśród pracodawców pt.: „Oczekiwania 
Pracodawców Powiatu Kościańskiego Względem Potencjalnych 

Pracowników i PUP” 
 

 
1. Analiza lokalnego rynku pracy – 4 razy w roku -poprzez 

opracowanie: „Sytuacja na rynku pracy Powiatu 
Kościańskiego”  .  

2. Analiza sytuacji młodzieży do 25 roku życia – 4 razy w 
roku. 

3. Przeprowadzono ankietę „Oczekiwania Pracodawców 
Powiatu Kościańskiego Względem Potencjalnych 
Pracowników i PUP” – 104 przedsiębiorstwa.  Jej wyniki 
dostarczyły informacje na temat  
- firm które zamierzają zwiększyć stan swojego 

zatrudnienia oraz w jakim zakresie, 
- firm zamierzających zmniejszyć swoje zatrudnienie, 
- programów przeciwdziałania bezrobociu, które cieszą 

się największym zainteresowaniem, oraz tych które są 
mało znane pracodawcom, 

- zawodów nadwyżkowych i deficytowych, 
-     perspektyw kształcenia (rodzajów i kierunków szkoleń   

jakie należy organizować wg potrzeb rynku pracy). 
Program Operacyjny: 

 
„Ograniczanie skutków zwolnień grupowych.” 
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Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 

Monitoring zwolnień grupowych 
 

Opracowanie programu dla osób objętych zwolnieniami grupowymi
 

Zapewnienie bezrobotnym informacji w zakresie możliwości 
rozpoczęcia dział. gosp. i udzielenie pomocy w uruchomieniu 

własnej firmy 
 

 
1. Prowadzony stały monitoring zakładów. 
      W ramach zwolnień grupowych w 2004 prace stracą 234  

osoby. 
2. Organizacja działań informacyjno – doradczych 

prowadzonych przez powołany zespół. W 2004 roku z jego 
pomocy skorzystało 130 osób.  

 
Kontynuowanie działań grupy szybkiej 

interwencji 
 

 
Kontakty z pracodawcami zamierzającymi zwolnić pracowników 

 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny:  
 

"Program profilaktyki i promocji zdrowia." 
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Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 
 

Program edukacji zdrowotnej  
w powiecie 

 
 

Opracowanie i wdrożenie programów edukacji zdrowotnej wśród 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 
 

 
 
- Konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej pn. 

„Alkoholizmowi i narkomanii mówimy NIE!”.  – udział - 225 
prac z 16 szkół podstawowych. 10 laureatów. Organizator 
Starostwo Powiatowe.   

- Konkurs dla uczniów V klas szkół podstawowych na hasło na 
opakowaniach papierosów pt. „Palić, nie palić oto jest 
pytanie?”. 5 laureatów.  

- Konkurs powiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu ”STOP dla 
alkoholizmu i narkomanii”. Organizator Starostwo Powiatowe 
przy współudziale PSS-E w Kościanie, Szkolnej Służby 
Zdrowia i KOK. 

- II edycja konkursu na przygotowanie i przedstawienie etiudy 
o tematyce dotyczącej konsekwencji związanych z 
zażywaniem alkoholu i narkotyków, kontaktami z grupami 
psychomanipulacyjnymi, uzależnieniem od internetu. Główny 
organizator KPP w Kościanie  i Starostwo Powiatowe. 

- Konkurs antynikotynowy pn. ”Światowy dzień bez 
papierosa”. Organizator Środowiskowy Hufiec Pracy w 
Kościanie oraz Starostwo Powiatowe. 
Przeprowadzenie cyklu wykładów dla poborowych 
(uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), podczas poboru 
przeprowadzonego na terenie Powiatu Kościańskiego, 
mających na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat 
HIV/AIDS oraz poświęconych profilaktyce i ryzyku zakażeń 
HIV/AIDS.   
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Opracowanie i wdrożenie programów edukacji zdrowotnej 

mieszkańców powiatu  
w zakresie zagrożeń wynikających z tzw. chorób cywilizacyjnych 

 

 
- Starostwo Powiatowe przyznało dotacje Stowarzyszeniu 

Diabetyków – Zarząd Powiatowy w Kościanie na działania 
w zakresie edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań 
w zakresie promocji i profilaktyki wczesnego wykrywania 
cukrzycy, 

- Starostwo Powiatowe przyznało dotacje  Stowarzyszeniu na 
Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” 
w Kościanie na realizacje zadań prewencyjno - 
edukacyjnych dzieci i młodzieży mających na celu poprawę 
ich bezpieczeństwa w wyniku wzrastania zagrożeń ze strony 
chorób cywilizacyjnych. 

- W okresie luty-marzec br. przeprowadzono (przy 
współpracy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków-Zarząd 
Powiatowy w Kościanie) badania poziomu cukru we krwi w 
placówkach oświatowych dla których Powiat Kościański jest 
organem prowadzącym. W programie uczestniczyło 2065 
osób (uczniowie i personel szkół). 

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie realizuje program edukacji cukrzycy typu II. 
Program  finansowany jest ze środków własnych SP ZOZ w 
Kościanie. 

- SP ZOZ Kościan realizuje program chorób układu krążenia. 
Skierowany jest on do populacji mężczyzn i kobiet w wieku 
powyżej 40 lat. Celem programu jest uzyskanie aktywnej 
postawy wobec zagrożeń czynników ryzyka. Program 
finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
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Opracowanie programu w zakresie profilaktyki onkologicznej dla 

kobiet 
i mężczyzn 

 
- SP ZOZ Kościan realizuje program profilaktyki raka gruczołu 

krokowego u mężczyzn z roczników 1933-1952. Program 
finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

- SP ZOZ Kościan realizuje program profilaktyki raka piersi u 
kobiet z roczników 1943-1952. Program finansowany jest 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

- SP ZOZ w Kościanie realizuje program, badań 
przesiewowych dla wczesnego rozpoznania raka szyjki 
macicy. Program finansowany jest ze środków pochodzących 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

- SP ZOZ w Kościanie realizuje program przesiewowy dla 
wczesnego rozpoznania raka piersi. Środki finansowe na 
realizację programu pochodzą z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

- SP ZOZ w Kościanie realizuje program profilaktyki raka 
sutka dla kobiet między 20 a 40 rokiem życia. Program 
finansowany jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Amazonek. 

- Starostwo Powiatowe udzieliło dzielono dotacji 
Kościańskiemu Stowarzyszeniu Amazonek „Hipolita” na 
zakup sprzętu do rehabilitacji oraz zajęcia rehabilitacyjne 
kobiet po mastektomii. 

 

 
Projekt profilaktyki zdrowotnej  

w powiecie 

 
Opracowanie programu w zakresie profilaktyki osteoporozy 

Wielkopolski Program Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania 
osteoporozie i złamaniom kości. Kobiety w wieku 45-55 lat. 150 
kobiet. Koszty badania ponosi Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego natomiast Powiat Kościański organizuje i 
finansuje dojazd Pań do Poznańskiego Ośrodka 
Reumatologicznego w Śremie. Program jest realizowany drugi 
rok z rzędu.  
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Program Operacyjny: 

 
"Program budowy i modernizacji infrastruktury medycznej i opieki społecznej." 

 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 

Rozszerzenie oferty na świadczenie specjalistycznych usług 
medycznych 

W 2003 roku rozszerzono ofertę specjalistycznych usług 
medycznych o następujący zakres: 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
- Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej, 
- Poradnia patologii noworodków i wcześniaków – 

istniała tylko w 2003 r.  
- Poradnia preluksacyjna, 

W 2004 roku rozszerzono ofertę specjalistycznych usług 
medycznych o następujący zakres: 

- Oddział medycyny paliatywnej ( na oddziale 
opiekuńczo-leczniczym zostały wyodrębnione łóżka,  
które wchodzą w skład oddziału medycyny 
paliatywnej), 

- Poradnia rehabilitacji ogólnoustrojowej w Śmiglu i  
Kościanie, 

- Poradnia chorób zakaźnych, 
- Poradnia neonatologiczna, 
- Poradnia leczenia bólu, 
- Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, 
- Poradnia kardiologiczna. 

 

 
 

Modernizacja Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie 

 
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Prace inwestycyjne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
zakończone zostały na początku 2003 roku, a od czerwca  2003 
r. rozpoczął swoją działalność. W ramach SOR funkcjonują: izba 
przyjęć, ambulatorium szpitalne, zespoły ratownictwa 
medycznego (zespół typu R i zespół typu W). 
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Dokończenie budowy „Pawilonu Chirurgicznego” 

Parter Pawilonu Chirurgicznego zaadoptowany został w połowie 
swojej powierzchni ma potrzeby Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego oraz zaplecze socjalne dla zespołów ratownictwa 
medycznego. Ponadto przeniesiono Pracownię Mammografii. 
Jedno ze skrzydeł stanowi łącznik pomiędzy SOR – em a 
Oddziałem Wewnętrznym. Jednocześnie stworzono  bazę 
lokalową dla poradni położniczo – ginekologicznej, 
kardiologicznej oraz przeniesiono tutaj wszystkie poradnie 
specjalistyczne (reuamtologiczna, onkologiczna, 
diabetologiczna, wzw) z Przychodni w Kościanie, ul. Ks. 
Bączkowskiego 3. 
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Program operacyjny: 

 
„Program działania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności.” 

 
Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 

 
Poprawa wyposażenia w sprzęt informatyczny, łączności 

przewodowej i bezprzewodowej oraz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
i ratownictwa wodnego: 

- samochód ratownictwa wodnego,  
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 

- samochód drabina lub wysięgnik 
 

 
- Poprawa bazy informatycznej – program 

wspomagający decyzje.  
- Nie zakupiono sprzętu – w  tym samochodów – brak 

środków.  
 

 

 
Stałe aktualizowanie Powiatowego Planu Ratunkowego 

 
Powiatowy Plan Ratowniczy aktualizowany jest na bieżąco. Na 
początku każdego roku zaktualizowany plan jest przesyłany do 

KW PSP w Poznaniu.   
 

 
Przeprowadzenie remontu pomieszczeń sanitarnych oraz 

zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń i 
budynków Komendy Powiatowej 

 

 
- Zakończono remont pomieszczeń sanitarnych 

Jednostki Ratowniczo  - Gaśniczej  - na parterze 
budynku Komendy. 

- Zostały pomalowane korytarze na parterze budynku, 
sypialnie JGR i klatki schodowej.  

- Przeprowadzono remont i smołowanie dachu garażu 
głównego. 

 
 

Wymiana bram garażowych i dalsza wymiana okien w celu 
poprawy docieplenia pomieszczeń 

 
- Dokonano  wymiany – ostatnich 6 okien w budynku 

głównym – docieplenie. 
- Zakończenie wymiany bram garażowych 

przewidziano na listopad 2004.  
 

 
Zapewnienie właściwych warunków 

socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy w pomieszczeniach 

Komendy Powiatowej 

 
Przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej, centralnego 

ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej 

 
Usuwanie bieżących awarii – brak środków  na remont.  

 

Program Operacyjny: 
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„Odnowa środowiska naturalnego Powiatu Kościańskiego.” 
 

Projekt Zadanie Stan - sposób realizacji 
 

Stworzenie kompleksowego programu 
ochrony środowiska 

 
Wdrażanie programu: 

 
Promocja odnawialnych źródeł energii 

 
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska 

zgodnie z założeniami „Powiatowego programu ochrony środowiska”
 

 
Uchwała Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 06 2004 roku 

– Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 
Odpadami 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny:  
 

"Program wspierania producentów rodzimej żywności.” 
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Projekt Zadanie Wykonawca  

 
Wspieranie inicjatyw integrujących tworzenie grup producenckich 

 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
Izby Rolnicze 

 
Samorządy 

 

 
Projekt tworzenia grup producenckich 

 
Szkolenia grup producenckich 

 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
Izby Rolnicze 

 
Zrzeszenia producenckie 

 
 

Projekt promocji zdrowej żywności 
 

Udział w targach 
 

Szkolenia wyjazdowe 
 

Wymiana doświadczeń  
 

Modernizacja gospodarstw rolnych, 
ekologicznych 

 

 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
Izby Rolnicze 

 
Samorządy 

 

 
Projekt budowy bazy przetwórstwa rolno-

spożywczego 

 
Budowa małych zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego na 

bazie zdrowych, miejscowych produktów rolnych 

 
Inwestorzy indywidualni 

 
 
 
 
 

Program Operacyjny: 
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"Naprawa gospodarki odpadami.” 
 

Projekt Zadanie Stan - sposób wykonania 
 

Kompleksowy plan gospodarki odpadami 
dla powiatu 

 
Wdrażanie planu gospodarki odpadami m. in.: 

 
Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów 

w Piotrowie 
 

Budowa punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
 

Edukacja ekologiczna 
 

 

 
 Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów - na etapie 

tworzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Operacyjny:  
 

"Program skoordynowania planowania przestrzennego w skali powiatu." 
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Program Operacyjny:  
 

"Program przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego." 
 

Projekt Zadanie Stan realizacji  

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 

Utworzenie Powiatowej Komisji   
ds. planowania przestrzennego 

 

 
W trakcie przygotowań  

Powołanie Powiatowej Komisji Planowania Przestrzennego 

 
Koordynacja planowania przestrzennego 

w powiecie 

 
Stworzenie wykazu dokumentów – bazy danych – opracowanej na 
podstawie „Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy” 
 

 
- 
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1. Zwiększenie obsady etatami w Rewirach Dzielnicowych 

 
2. Utworzenie Posterunków Policji w Krzywiniu, Śmiglu, Czempiniu

 

 
1. Brak realizacji z uwagi na brak środków oraz na zmianę 

finansowania Policji. 
2. Zrealizowano - Utworzenie Gminnych Posterunków 

Policji w Czempiniu,  Krzywiniu i Śmiglu. (inf.  KPP w 
Kościanie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczny Powiat 

 
Wdrożenie programu prewencji kryminalnej: 

 
„Sąsiedzka Czujność” 

 
„Bezpieczna Szkoła” 

 
„Uwaga Zagrożenie” 

 
„Bezpieczny Ogród” 

 
„Bezpieczne Miasto” 

 
„Bezpieczne Wieś” 

 
„Profilaktyka Uzależnień”  

Stworzenie na terenie powiatu systemu monitoringu środowisk 
zagrożonych narkomanią 

 

 
Realizacja w ramach zakończonego w 2003 roku programu 

„Bezpieczny Powiat”. Obecnie kontynuowane w ramach 
„Powiatowegfo programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego”  

(inf. KPP w Kościanie). 
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Realizacja zadań zawartych  

w Powiatowym Programie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 
1. Program został przekształcony w 2003 roku  w 

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i  porządku 
publicznego”  jego realizacja jest koordynowana 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.  (inf. 
KPP) 

2. Powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego – zarządzenie Starosty Kościańskiego 
nr  1 / 02 z 18. 01. 2002 r.  

3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
opracowała „Powiatowy program zapobiegania 
przestępczości oraz  ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i  porządku publicznego”  który został 
przyjęty przez Radę Powiatu Kościańskiego w 
czerwcu 2003 roku.  

4. Rada Powiatu Kościańskiego przyjęła w kwietniu 
uchwałę nr XVI /160/04 wprowadzającą zmianę w 
„Programie”  w zakresie zadań koordynowanych 
przez Komendanta Powiatowego Policji.  

5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
składa dwa razy w roku  raporty z działalności. 
Raporty za rok 2002 i 2003 zostały przyjęte przez 
Radę Powiatu. 

6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
realizowała obowiązki wynikające z ustawy o 
samorządzie powiatowym. 

7. Na realizację zadań Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości  oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 
wydatkowano ( budżet powiatu): 

- 7 100 zł na zakup radaru dla potrzeb KPP  w 
Kościanie, 

- 200 zł na zakup testarów identyfikujących narkotyki, 
- 5 200 zł  na zakup komputera przenośnego dla KPP  

w Kościanie, 
- 1 000 zł na zakup środków neutralizujących środki 

ropopochodne dla KP PSP  w  Kościanie,  
- ponad 1000 zł na broszury dot. bezpieczeństwa i 

porządku publicznego (pkt od 2 do 6 inf. 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w 
Starostwie Powiatowym)  
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Program Operacyjny: 
 

"Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych"(w zakresie pracy Policji). 
 
 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji  
 

Stworzenie systemu szkolenia specjalistycznego dla członków służb 
ratowniczych 

 
Opracowanie jednolitego systemu powiadamiania służb ratowniczych 

w powiecie 

 
System integracji służb  

i podmiotów ratowniczych w powiecie 

 
Zorganizowanie  

Centrum Powiadamiania Kryzysowego 

 
 

Realizowane przez KP PSP.  
 
 

W zakresie zadania zorganizowania Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (Kryzysowego) nadal w KPP  

w Kościanie do centralki telefonicznej podłączone są 
końcówki łączące KPP z KP PSP  oraz KPP z Prokuraturą 

Rejonową w Kościanie. Łącza te dzierżawione przez MSW i 
A można wykorzystać do bezpośredniej łączności 

podmiotów działających w systemie powiadamiania 
ratunkowego.  

 
Przygotowywany jest wniosek o środki unijne na 

zorganizowanie Centrum. 
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Program Operacyjny:  
 

"Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych"(w zakresie pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie) 
 

Program Operacyjny: 

Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 
 

Utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

 
1. Komenda PSP przeprowadziła gruntowny remont 

pomieszczeń; gipsowanie i malowanie ścian, założenie 
paneli podłogowych, wymiana okien, instalacja żaluzji, 
przeznaczonych na Centrum. Prace zawieszone – brak 
środków.  (inf. KP PSP w Kościanie) 

2.  Powołano Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego – 
zarządzenie Starosty., który stanowi Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.  Planowano, by jego siedziba 
znajdowała się w  KP PSP, zmiana przepisów prawnych 
wpłynęła na decyzje,  by PZRK – PCZK i Stanowisko 
Kierowania – razie konieczności – powstało w siedzibie 
Starostwa Powiatowego  w Kościanie, al. T. Kościuszki  
22.  Pozwoli to na oszczędności środków finansowych, na 
wykorzystanie istniejącej sieci łączności i sprzętu 
komputerowego, będącego w dyspozycji Starostwa.  

    Na potrzeby PCZK zakupiono zestaw komputerowy, 
skaner i telefon przenośny.  W drodze użyczenia 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Przekazał radiotelefon, 
komputer przenośny i telefon komórkowy.  (inf. 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych)   

 
Zorganizowanie zarządzania 

kryzysowego w powiecie 

 
Utworzenie i wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i 

Alarmowania (POADA) 
 

Stworzenie systemu szkolenia specjalistycznego dla członków 
formacji Obrony Cywilnej 

 

 
1. Członkowie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i 

Alarmowania (14 osób) wchodzą w skład grupy stałej 
PZRK, tj. grupy planowania cywilnego i grupy 
monitorowania prognoz i analiz, stanowiącej PCZK. 
Miejscem pracy członków POADFA będą pomieszczenia 
Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. T. Kościuszki 22. 

2. Dla potrzeb POADA zakupiono mapy oraz przybory do 
kreślenia na mapach.  

3. W ubiegłym roku zakończono szkolenie podstawowe 
członków POADA oraz Drużyny Wykrywania Zagrożeń.  

4. Przeprowadzane są szkolenia specjalistyczne i treningi.  
(inf. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych) 
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„Program budowy i przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kościańskiego.” 

 
Projekt Zadanie Stan – sposób realizacji 

 
Program 

budowy i przebudowy dróg 
powiatowych Powiatu Kościańskiego 

o znaczeniu gospodarczym i 
ponadlokalnym 

 
ETAP  I 

 

 
1. (gmina Osieczna pow. Leszno)- Wojnowice od drogi 

wojewódzkiej 432, (gmina Krzywiń)- Zgliniec, (gmina Kościan)- 
Nowy Dębiec, Gryżyna, Racot, Witkówki, (gmina Czempiń)- 
Słonin, Czempiń, Tarnowo Stare, (powiat Śrem, gmina 
Brodnica)- Iłówiec, (powiat Poznań, gmina Mosina)- Krosno, 
Mosina, (gmina Puszczykowo)- Puszczykowo, (gmina 
Komorniki)- Łęczyca, (gmina Luboń)- Luboń, wjazd i zjazd z 
autostrady A2 oraz wjazd i wyjazd z miasta Poznań 

 
2. (gmina Lipno powiat Leszno)- Lipno, Żakowo, Górka 

Duchowna, (gmina Śmigiel)- Sierpowo, St. Bojanowo, Przysieka 
Stara Druga, (gmina Kościan) - Czarkowo, do drogi krajowej nr 
5 

 
3. Połączenie gmin oraz z drogą krajową nr  5 (gm. Śmigiel)- 

Śmigiel, Poladowo, (gmina Przemęt pow. Wolsztyn)- Bucz , 
Sączkowo, Przemęt, do drogi wojewódzkiej 305 

 
4. Połączenie między powiatami Kościan - Śrem,  (gmina Kościan) 

Kościan, Lubosz Nowy, Spytkówki, (gmina Czempiń) Stary 
Gołębin, Donatowo, (powiat Śrem gmina Śrem) Błociszewo, Gaj, 
Śrem, połączenie poprzez drogę wojewódzką nr 435 do 
autostrady nr A- 2, oraz połączenie poprzez drogę wojewódzką 
436 do drogi krajowej nr 11 

 

Stan realizacji w 2004 r.  
1. Przebudowa dróg powiatowych – wsparcie SAPARD: 

- droga nr 21144 Jurkowo – Zgliniec (1508,96 m ), 
- droga nr 21138 Wydorowo – Sierpowo (2493,51 

m),  
- droga nr 21157 Bielewo – Bieżyń (3163,31 m ). 
Łącznie na terenie powiatu wykonano 7165,78 m 
nowych dróg. 

2. W trakcie wykonania są dokumentacje budowlane na 
przebudowy dróg powiatowych do działań etapu I i II 
oraz niezbędne dokumentacje do złożenia wniosku do 
ZPORR. Łącznie 21 inwestycji.  

3. Wykonano w 2004 r.: 
- Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

bitumicznych na drogach: 
             * St. Oborzyska – Słonin, 
             * Sierniki – Pecna, 
             * Krzywiń – Lubiń. 

- Ciągi pieszo rowerowe – Lubiń, Bieżyń, 
- Przebudowy chodników – 7, 
- Remonty ulic i skrzyżowań w mieście Kościanie – 

4, 
- Przebudowy parkingów 2. 
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Program 

budowy i przebudowy dróg 
powiatowych Powiatu Kościańskiego 

o znaczeniu gospodarczym i 
ponadlokalnym 

 
ETAP  II 

 

 
2. (gmina Krzywiń) - Mościszki, Bieżyń, Lubiń, Krzywiń, Jurkowo, 

(gmina Kościan) -Gryżyna, Kościan, droga krajowa nr 5 
3. (gmina Krzywiń)- droga woj. Nr 308 Kopaszewo, (gmina 

Kościan)- Turew, (gmina Czempiń)- St. Gołębin, Gorzyczki, 
Czempiń, połączenie dróg powiatowych nr 605 i 607 oraz  
poprzez drogi wojewódzkie nr 310 i 311 do drogi krajowej nr 5 

4. (gmina Włoszakowice powiat Leszno) - Włoszakowice, 
Bukówiec Górny, (gmina Śmigiel)- Machcin, Bronikowo, 
Morownica, Śmigiel -  połączenie międzygminne oraz z drogą 
krajową nr 5 

 
 

Program 
budowy i przebudowy dróg 

powiatowych o znaczeniu lokalnym 
 

I etap w latach 2004 - 2006 
 

 
1.Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo (gmina Śmigiel) 
 
2. Czacz – Brońsko – Kotusz (gmina Śmigiel) 
 
3. Łuszkowo – Zbęchy – Nowy Dwór (gmina Krzywiń) 
 
4. Jerka – Łuszkowo – Rąbiń (gmina Krzywiń) - Turew (gmina 
Kościan) 
 
5. Jurkowo – Zgliniec (gmina Krzywiń) 
 
6. Piechanin - Srocko Wielkie - Bieczyny (gmina Czempiń) 

 
Program 

budowy i przebudowy dróg 
powiatowych o znaczeniu lokalnym 

 
I etap w latach 2006 - 2008 

 

 
1. Czacz – Przysieka Polska – Wonieść -Jezierzyce (gmina Śmigiel) – 
Zgliniec (gmina Krzywiń) 
 
2. Racot - Wyskoć do drogi nr 21107 (gmina Kościan) 
 
3. Lubiń – Żelazno (gmina Krzywiń) 
 
4. Borowo – Gorzyce - Stary Gołębin (gmina Czempiń) 

 
5. Krzywiń – Wieszkowo - Żelazno (gmina Krzywiń) - Stankowo 
(gmina Gostyń) 
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Program 

budowy i przebudowy dróg 
powiatowych o znaczeniu lokalnym 

 
II etap w latach po roku 2008 

 

 
1. Jezierzyce – Zygmuntowo – Chełkowo – Karmin – Wonieść 
(gmina Śmigiel) 

 
2. Pelikan – Kokorzyn - Krzan (gmina Kościan) – Stary Białcz - 
Nowy Białcz (gmina Śmigiel) 
 
3. Sepno - Łagiewniki (gmina Kościan) - Zadory - Piotrowo (gmina 
Czempiń) 
 
4. Bonikowo - Mikoszki (gmina Kościan) – Jarogniewice - 
Piotrkowice (gmina Czempiń) 

 
5. Głuchowo – Sierniki - Bieczyny (gm. Czempiń) - Pecna (gmina 
Mosina) 
 
6. Gryżyna (gmina Kościan) – Gniewowo (gmina Śmigiel) 

 
7. Gorzyce – Gorzyczki – Nowy Gołębin – Donatowo (gmina 
Czempiń) 
 
8. Jerka – Rutki – Świniec (gmina Krzywiń) 
 
9. Łagowo – Dolsk (gmina Krzywiń) 
 
10. Bieżyń – Cichowo (gmina Krzywiń) 
 
11. Żegrowo –Śmigiel – Karmin (gm. Śmigieł) – Wojnowice (gm. 
Osieczna) 
 

 
Opracował: 
 
Bartosz Jankowski  
 
Wydział Organizacyjny  
Starostwo Powiatowe w Kościanie  
25. 11. 2004  


