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Wprowadzenie
Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie właściwego poziomu monitorowania procesów
wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego (PRL) na lata 2015 - 2021. Procesowi monitorowania
podlegają przedsięwzięcia podejmowane i realizowane przez powiat gostyński, zgodnie z
przyjętymi celami i kierunkami działań określonymi w PRL oraz wskaźnikami społecznogospodarczymi wskazanymi w programie, na który wpływ bezpośredni lub pośredni mają
działania podejmowane przez powiat.
Zgodnie z definicją, monitoring to sprawdzenie osiąganych wyników w odniesieniu
do określonych wcześniej oczekiwań1.
Monitorowanie powinno służyć gromadzeniu informacji dotyczących właściwego przebiegu
realizacji PRL oraz być narzędziem w procesie realizowania polityki rozwoju. Obejmuje
systematyczne zbieranie informacji dotyczących użytych zasobów i uzyskanych efektów
w ramach podjętej interwencji. Pozwala określić, czy realizacja interwencji postępuje tak, jak
pierwotnie zakładano i wprowadzić w razie potrzeby potrzebne korekty2.
Plan Rozwoju Lokalnego na obszarze powiatu gostyńskiego został przyjęty w 2015 roku.
U podstaw programu leży założenie, że krąg podmiotów zaangażowanych w politykę
rozwojową jest szeroki. Nie jest nim wyłącznie Starostwo Powiatowe w Gostyniu wraz
z jednostkami organizacyjnymi powiatu, są nimi także inni uczestnicy życia publicznego,
a więc gminy i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, a nawet przedsiębiorcy.
Celem poszerzenia listy podmiotów odpowiedzialnych było nie tylko zwiększenie efektywności
i skuteczności realizowanych zadań – nie zawsze gwarantują to jednostki publiczne, ale
rozszerzenie oraz pogłębienie partycypacji różnych podmiotów w kreowaniu i realizacji polityki
rozwojowej, nakreślonej głównie przez przedstawicieli administracji powiatowej. Zwraca także
uwagę, że działania zostały określone zarówno z pewną dozą ogólności, jak i bardziej
szczegółowo – w odniesieniu do aktywności samorządu powiatowego. Za ogólnym podejściem
przemawiały przede wszystkim trzy argumenty. Po pierwsze, jest to konsekwencja przyjętego
podejścia, zakładającego rozszerzenie listy uczestników i beneficjentów. Po drugie, dla władz
powiatowych uszczegółowieniem Planu Rozwoju Lokalnego jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa, gminy posiadają własne plany inwestycyjne. Dokument miał, zatem wytyczać
możliwie uszczegółowione kierunki działań. Powiat przyjmując ten dokument rości sobie prawo
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do stymulowania polityki rozwojowej z szerszej perspektywy niż gmina, definiuje zatem
zadania, Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022, które mogą objąć
różnych uczestników i zaktywizować ich wokół celów, które łączą i pozwalają się identyfikować
z przyjętą polityką rozwojową. Budowanie partnerstwa samorządów oraz partnerstwa
międzysektorowego stanowi ważny paradygmat działania. Szczegółowiej ujęte działania
wytyczają natomiast główne obszary

interwencji mijającej perspektywy finansowej

w wykonaniu władz publicznych powiatu gostyńskiego. Podstawowe cele i zadania są spójne
z dokumentami krajowymi, Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim
Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Gostyńskiego. Realizacja zadań obejmowała 5 osi:
1. Gospodarka i środowisko,
2. Zdrowie i spójność społeczna,
3. Edukacja,
4. Komunikacja,
5. Społeczeństwo.
Dokument objął mijającą perspektywą finansową Unii Europejskiej, z uwzględnieniem
dodatkowych dwóch lat jej realizacji, czyli 2015-2022. Dokument przyjęto w 2015 roku, zatem
na ten rok datuje się perspektywę czasową PRL.
Program Rozwoju Lokalnego wpisywał się w dokumenty strategiczne, obowiązujące
w momencie jego przyjęcia.
Strategia Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu Europa 2020, przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 roku, to
kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju i regionów w kontekście
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest to dokument o znaczeniu fundamentalnym dla
rozwoju UE w ciągu najbliższej dekady. Określa działania, których podjęcie w skoordynowany
sposób przez państwa członkowskie przyspieszy wyjście z obecnego kryzysu i przygotuje
europejską gospodarkę na wyzwania przyszłości. Strategia wyznacza trzy priorytety, których
realizacja odbywać się będzie na szczeblu unijnym oraz krajowym: wzrost inteligentny
(zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony
(produkcja

efektywniej

wykorzystująca

zasoby,

przy

jednoczesnym

zwiększeniu

konkurencyjności) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności
zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).
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Strategia Rozwoju Kraju 2020
Ten średniookresowy dokument określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju
kraju w wymiarach społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w okresie do
2020

roku,

realizowane

przez

strategie rozwoju

oraz

przy

pomocy

programów,

z uwzględnieniem okresu programowania UE. Wyznacza obszary problemowe o znaczeniu
krajowym i ponadregionalnym, wymagające interwencji państwa, oraz ustala strategiczne
zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach. Zgodnie z tym dokumentem
głównym celem w perspektywie do 2020 roku ma być wzmocnienie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój
kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Cel ten ma być realizowany poprzez działania ujęte
w trzech obszarach:
•

sprawne i efektywne państwo,

•

konkurencyjna gospodarka,

•

spójność społeczna i przestrzenna.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta i obszary miejskie
Jest to najważniejszy dokument z punktu widzenia zgodności strategii rozwoju województwa
z politykami krajowymi. KSRR dokonuje zasadniczej modyfikacji dotychczas prowadzonej
polityki regionalnej i opiera ją na nowym paradygmacie polityki regionalnej.
Oznacza to przede wszystkim:
•

przejście od polityki regionalnej stanowiącej przede wszystkim kanał redystrybucji
środków do polityki ukierunkowanej na wykorzystanie potencjałów wewnętrznych
terytoriów dla osiągania celów rozwoju kraju – kierowania wzrostu, zatrudnienia
i spójności,

•

odejście od podziału na polityki: inter – i intraregionalną, na rzecz jednej, wspólnej
polityki określającej w odniesieniu do terytorium cele dla wszystkich podmiotów
publicznych,

•

wielosektorowe podejście do działań rozwojowych ukierunkowane terytorialnie, czyli
wprowadzenie kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych,
mających istotny wpływ terytorialny, z celami polityki regionalnej okresowymi dla
poszczególnych terytoriów,

•

odejście od rozproszonych interwencji do bardziej selektywnych (skoncentrowanych)
inwestycji

m.in.

dzięki

zintegrowanym

programom

dedykowanym

obszarom

strategicznej interwencji przy zachowaniu integracji przestrzennej prowadzonej
w ramach polityki regionalnej,
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•

zróżnicowane podejście do różnych typów terytoriów (rozumianych funkcjonalnie).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program przewiduje wsparcie finansowe m.in. następujących działań w nowym okresie
programowania:
•

transfer wiedzy i działalność informacyjna,

•

usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu
zastępstw,

•

systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

•

inwestycje w środki trwałe,

•

przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

•

rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,

•

podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

•

tworzenie grup i organizacji producentów,

•

rolnictwo ekologiczne,

•

współpraca,

•

wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany
przez społeczność),

•

wcześniejsza emerytura.

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
W dokumencie stwierdza się, że rozwój Wielkopolski do 2020 roku powinien być
zrównoważony, a jego filarami będą następujące zasady:
•

efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości uwzględniający koszty społeczne
i środowiskowe,

•

troska o środowisko – ochrona naturalnych zasobów, racjonalna gospodarka oraz
zminimalizowanie negatywnego oddziaływania jego otoczenia,

•

równowaga społeczna – tworzenie warunków do rozwoju demograficznego,
prowadzącego przynajmniej do zastępowalności pokoleń oraz tworzenie miejsc pracy
i aktywne działania w celu podnoszenia jakości życia,

•

równowaga funkcjonalna – polegająca na wzajemnie korzystnych relacjach biegunów
wzrostu i obszarów je otaczających.

Wielkopolska 2020 roku – w wyniku stopniowego osiągania celów strategii ma być
regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym, w którym:
•
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efektywnie wykorzystany jest potencjał wewnętrzny,

•

priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja,

•

mieszkańcy wykazują wysoką aktywność zawodową, gospodarczą i społeczną,
wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego,

•

każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług publicznych.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Jest to zasadniczy dokument, który już bezpośrednio określa środki finansowe przeznaczone
dla beneficjentów z Wielkopolski - jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów.
Precyzuje to dokument zawierający szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego
(beneficjenci, wysokość wsparcia, rodzaj realizowanych projektów, zasady podziału środków,
forma wyboru dotacjobiorcy itd.). WRPO obejmuje środki zarówno z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem wsparcia
finansowego w tych latach ze środków UE, zarządzanych przez województwo, są działania
realizujące następujące obszary priorytetowe:
•

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

•

Społeczeństwo informacyjne,

•

Środowisko,

•

Transport,

•

Rynek pracy,

•

Włączenie społeczne,

•

Edukacja,

•

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,

•

Pomoc techniczna,

Program zawierał indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety.
Strategia Sektorowa. Projekt „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz
zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”
Strategia powstała jako wynik realizacji projektu przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie pn. „Partnerstwo samorządów Południowej
Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, dofinansowanego
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Strategię parasolową poprzedziły prace nad
strategiami sektorowymi, które dotyczą następujących obszarów:
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•

Edukacja,

•

Pomoc społeczna,

•

Kultura,

•

Usługi komunalne,

•

Komunikacja.

Obszarem, do którego odnosi się projekt i poszczególne strategie jest obszar 11 gmin
członkowskich Stowarzyszenia LGD plus – w charakterze partnerów projektu – powiat
gostyński oraz miasto Kościan. W projekt – na różnych jego etapach – zaangażowane było
liczne środowisko ekspertów, reprezentujących także czołowe uczelnie akademickie. Powstało
szereg opracowań poprzedzających powstanie strategii. Strategie wnoszą niepowtarzalny
zasób wiedzy i propozycji działań dotyczących poprawy świadczenia usług publicznych przez
samorządy.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego
Dokument został przyjęty w 2001 r. Choć minęło kilkanaście lat, większość celów, które zostały
tam ujęte, pozostają aktualne. Określono 17 celów:
•

środowisko przyrodnicze jest odpowiednio chronione,

•

gospodarka odpadami ma charakter racjonalny i kompleksowy,

•

mieszkańcy powiatu mają wysoką świadomość ekologiczną,

•

zasoby wodne są odpowiedniej jakości,

•

mieszkańcy powiatu mają szerokie możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

•

powiat zapewnia odpowiednią ofertę kulturalno-rekreacyjną,

•

istnieje zróżnicowana i atrakcyjna oferta na rynku pracy,

•

powiat charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców,

•

powiat jest profesjonalnie promowany,

•

występują atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje gospodarcze,

•

mieszkańcy powiatu charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości,

•

istnieje wystarczająca liczba i optymalna struktura podmiotów gospodarczych,

•

system komunikacyjny na terenie powiatu jest rozbudowany i drożny,

•

występują atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje,

•

w powiecie zapewniony jest ład urbanistyczno-architektoniczny,

•

powiat jest profesjonalnie zarządzany, działania na rzecz rozwoju powiatu są w pełni
skoordynowane.
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1) Cel główny
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU
2) Osie i cele szczegółowe
Oś 1. Gospodarka i środowisko
Cele szczegółowe:
1) aktywna działalność Rady Gospodarczej,
2) duże możliwości i dobre warunki inwestycyjne w powiecie,
3) rozwój mikro i małych przedsiębiorstw,
4) rozwinięte innowacyjne formy współpracy przedsiębiorstw,
5) zwiększona rola turystyki krajoznawczej, pielgrzymkowej,
6) wypromowane lokalne produkty,
7) silna przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna,
8) racjonalna i proekologiczna gospodarka energią cieplną i odpadami,
9) większa ochrona zasobów przyrodniczych powiatu,
10) kształtowanie funkcjonalnych układów przestrzennych jednostek osadniczych wpisujących się model rozwoju
zrównoważonego oraz zapewniających ład przestrzenny,
11) podniesienie na wyższy poziom estetyki i czystości przestrzeni,
wdrożenie procesów rewitalizacji na obszarach zdegradowanych.
Działania

Obszary interwencji
Współpraca
z przedsiębiorcami,
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•

rozszerzanie
Gospodarczej,

formuły

i

dynamiki

Uwagi
działania

Rady Działania

te

podejmowane

są

przez

Powiatowy Urząd Pracy oraz instytucje

instytucje otoczenia

•

biznesu
•

przyjęcie i wdrożenie mechanizmów promocji lokalnej otoczenia

biznesu:

gospodarki i możliwości inwestycyjnych,

Przedsiębiorczości

rozwój

i

upowszechnianie

Wspierania

finansowych

rozpowszechnianie

informacji

Powiatu

instrumentów Gostyńskiego oraz Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych.

wsparcia drobnych przedsiębiorstw,
•

Stowarzyszenie

na

temat

możliwości

pozyskiwania kapitału pod działalność gospodarczą,
•

wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu – finansowe, Partnerstwo Publiczno-Prywatne – w 2016
roku powiat gostyński rozpoczął procedurę
rzeczowe, w zakresie definiowania zadań,

•

prowadzenie analiz dotyczących środowiska gospodarczego przygotowania projektu w formule PPP na
zadanie: ,,Budowa i modernizacja dróg
powiatu,

•

rozwijanie

•

na
terenie
powiatu
publicznymi powiatowych
a przedsiębiorstwami, z wykorzystaniem instytucji otoczenia gostyńskiego w modelu PPP”. Oferty
złożone w przetargu znacznie jednak
biznesu,
kwoty
zabezpieczone
realizacja inwestycji z wykorzystaniem alternatywnych przewyższały
między

partnerstwa

władzami

mechanizmów finansowych, w tym w formule Partnerstwa w budżecie i od realizacji przedsięwzięcia
odstąpiono.
Publiczno-Prywatnego,
•

rozwój

i

promocja

innowacyjnych

form

współpracy

przedsiębiorstw, grup producenckich, klastrów,
•

rozwijanie

partnerstwa

a lokalnymi szkołami.

między

przedsiębiorstwami Partnerstwo pomiędzy przedsiębiorcami,
a szkołami w Zespole Szkół Zawodowych
w Gostyniu z firmą JEGGER”; w Zespole
Szkół Rolniczych w Grabonogu z firmami
MONDI Simet SP. z o.o., Top Farms Agro,
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Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu oraz
ELITE FOOD Sp. z o.o.
Ochrona środowiska

•

odnawianie zasobów zdegradowanych, przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom, zwłaszcza pochodzenia rolniczego,
przeciwdziałanie

zanieczyszczeniom

wód

gruntowych

Powiat gostyński w 2017 roku pozyskał
środki na termomodernizację budynku
SPZOZ w Gostyniu.

i podziemnych,
•

wdrażanie programu małej retencji i poprawa retencyjności
wód w powiecie,

•

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

•

zwiększenie zastosowania systemów wykorzystujących
energie odnawialną,

Dialog gospodarczy

realizacja edukacji ekologicznej,

•

zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń powietrza.

•

budowanie partnerstwa samorządów na rzecz wspólnych
zwłaszcza

w

zakresie

infrastruktury

komunikacyjnej i społecznej,
•

podejmowania wspólnych z samorządami działań na rzecz
wzmocnienia instytucji otoczenia biznesowego,

•

dokonywanie wspólnej oceny sytuacji gospodarczej i rynku
pracy powiatu gostyńskiego wraz z wnioskami i propozycjami
działań,
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2021

roku

pozyskał

termomodernizację
użyteczności

środki

na

budynków

publicznej.

Projekt

realizowany będzie w 2022 r.

W ramach edukacji ekologicznej powstały

•

inwestycji,

W

dwie pracownie ekologiczne – w ZSO
w Gostyniu oraz ZSZ w Gostyniu.
Powiat

gostyński

realizuje

zadania

drogowe w partnerstwie z gminami powiatu
gostyńskiego.
Przykład

projektu

dofinasowanego

z WRPO:
,,Krobskie Centrum Usług Społecznych”
(działanie

7.2.

–

Usługi

społeczne

i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2. – Usługi

•

polepszenie warunków i bodźców inwestycyjnych oraz społeczne
promocja potencjału inwestycyjnego powiatu.

i

zdrowotne

–

projekty

konkursowe)
Wartość projektu: 1 891 243,40 zł.
Wartość dofinansowania: 1 796 681,23 zł.

Turystyka

•

poprawa infrastruktury turystycznej,

Działania

•

wspieranie rozwoju agroturystyki,

Stowarzyszenie: ,,Lokalna Grupa Działania

•

opracowanie, rozwijanie i promocja produktu turystycznego Gościnna Wielkopolska”.
powiatu,

•

współpraca z Międzygminnym Związkiem Turystycznym
Wielkopolska Gościnna oraz Stowarzyszeniem: „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie:
stworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych,
promowanie walorów naszego regionu,

•

rozwój i promocja szlaków turystycznych, w tym ścieżek
rowerowych i konnych,

•

podejmowanie skoordynowanych z innymi podmiotami
(w tym w partnerstwie międzysektorowym) działań na rzecz
zagospodarowania istotnych w skali województwa zasobów
krajoznawczych powiatu: dworów i pałaców, szlaków
religijnych, szlaków kolejowych, zanikających rzemiosł
i zawodów turystyki festiwalowej,
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podejmowane

są

przez

Wspieranie

•

przedsiębiorczości

inicjowanie i wspieranie powiązań między producentami hasła,
rolnymi, a także między producentami a konsumentami,

na obszarach
wiejskich

wspieranie produkcji i promocja żywności ekologicznej, ,,Dobre Smaki Powiatu” – stworzenie

•

wspieranie,

poprzez

w

promocji

żywności lokalnych producentów; podczas

poszukiwanie i wspieranie marki lokalnych produktów i grup Dożynek

Powiatowych

,,Dobre

Smaki

Powiatu” przyznawanie tytułów najlepszym

producenckich,
•

wykorzystywanego

instytucje

otoczenia

biznesu, markom oraz promocja poprzez gotowanie

przedsięwzięć okołorolniczych i pozarolniczej działalności na ich bazie.
gospodarczej na terenach wiejskich,
•

zwiększenie dostępności komunikacyjnej i mobilności na
obszarach wiejskich.

Rewitalizacja

•

terenów

zinwentaryzowanie obszarów wymagających rewitalizacji Zadanie
wraz

z

oceną

ich

wartości

•

Zostanie

urbanistycznych, wpisane do Programu Rozwoju Lokalnego

architektonicznych (obiektów),

zdegradowanych

niezrealizowane.

na lata 2022 – 2029.

historycznych, przyrodniczych oraz użytkowych, a także
określeniem przyszłych funkcji,

•

zachęcenie podmiotów gospodarczych oraz inwestorów do
podejmowania działań rewitalizacyjnych oraz wspomaganie
takich działań.

Przedsiębiorczość

•

stymulowanie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,

społeczna

•

wdrażanie i rozszerzanie formuły partnerstwa na rzecz (spółdzielnia
ekonomii społecznej w powiecie gostyńskim.

ECCOS
socjalna

osób

założoną przez samorządowców z gminy
Krobia i powiatu gostyńskiego).
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prawnych

Oś 2. Zdrowie i spójność społeczna
Cele szczegółowe:
1) wzrost jakości życia i efektywne zarządzanie systemami wsparcia osób niepełnosprawnych,
2) wzrost realnego bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych,
3) ograniczenie wykluczenia społecznego osób w wieku aktywności zawodowej,
4) rozbudowany system wsparcia osób starszych,
5) wysoka jakość systemu wsparcia rodziny z dziećmi,
6) wysoki poziom wsparcia dla integracji społecznej.
Działania

Obszary interwencji
Zasoby rynku pracy

•

Uwagi

aktywizowanie bezrobotnych z tzw. „grup ryzyka” poprzez aktywizowanie bezrobotnych - do osób
realizację skierowanych do konkretnych grup projektów,

i zatrudnienie
•

przeprowadzanie cyklicznych analiz rynku pracy powiatu środki EFS oraz rezerwy Ministra Pracy,
gostyńskiego,

pozyskiwane przez PUP;

•

rozszerzenie oferty Klubu Pracy oraz doradcy zawodowego,

•

wspieranie

rozwoju

kształcenia

ustawicznego,

rozpowszechnianie ofert pracy, zwłaszcza dla absolwentów,
•

realizacja

programów

z

zakresu

dokształcania

i przekwalifikowania osób poszukujących pracy,
•

promowanie adaptacji przedsiębiorstw i ich pracowników do
warunków zmieniającego się rynku,

•

wzmacnianie polityki równości szans w dostępie do rynku
pracy.
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długotrwale bezrobotnych kierowane są

Ochrona zdrowia

•

przebudowa i modernizacja obiektów publicznej opieki Termomodernizacja SPZOZ w Gostyniu
(2017)

medycznej,
•

zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności władz SP Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu (tytuł
ZOZ w zakresie podejmowanych inwestycji, kondycji projektu: ,,Poprawa dostępu do świadczeń
finansowej placówki, jakości usług,

•

opinii

ankietowanie

opieki

publicznej

na

temat

jakości będących

przyczyną

dezaktywacji

programów poprzez rozbudowę SP ZOZ w Gostyniu”);
oddziału
paliatywnego,
profilaktycznych, promowanie aktywnych form spędzania powstanie
centralnej sterylizatorni oraz rozbudowa
wolnego czasu.
oddziału wewnętrznego i chirurgicznego.

•

promocja

•

wprowadzanie

społeczna

w zakresie chorób

zawodowej oraz opieki koordynowanej

świadczonych usług z zakresu opieki zdrowotnej,

Pomoc i integracja

zdrowotnej

zdrowia:

tworzenie

i

programów

realizacja

edukacyjno-korekcyjnych Działania podejmowane przez Powiatowe

obejmujących swym zainteresowaniem osoby wykluczone Centrum Pomocy Rodzinie.
z rynku pracy,
•

utworzenie

kolejnych

placówek

wsparcia

dziennego,

poprawy oferty kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej,
•

Prowadzenie,
patologiom

w

celu

zapobiegania

rodzinach

(alkoholizm,

prowadzenie, w celu zapobiegania patologiom w rodzinach narkomania), profilaktyki wśród młodzieży
(alkoholizm, narkomania), profilaktyki wśród młodzieży na na

każdym

każdym szczeblu nauczania oraz wspierania rodziny wspierania
w sytuacjach

kryzysowych

poprzez

poradnictwa specjalistycznego,

rozszerzenie

szczeblu

nauczania

rodziny

w

oraz

sytuacjach

ofert kryzysowych poprzez rozszerzenie ofert
poradnictwa
realizowano
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w

specjalistycznego
działania

-

utrzymujące

•

likwidowanie barier architektonicznych w budynkach i na dotychczasową ofertę w tym obszarze oraz
ulicach (np. chodniki), a także barier komunikacyjnych wspierano

rozwijanie

usług

opiekuńczych,

prowadzenie

terapii obszarze niemające charakteru stałego
– ze względu na specyfikę ograniczeń

i rehabilitacji,
•

pomaganie

pozarządowe

realizujące działania projektowe w tym

i społecznych,
•

organizacje

rodzinom

z

osobami

niepełnosprawnymi czasowych dla projektów.

w sprawowaniu opieki (w oparciu o wolontariat), promowanie
nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
•

Rozwijanie

usług

opiekuńczych,

wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz prowadzenie terapii i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych i starszych, podejmowanie działań - utrzymano na dotychczasowym poziomie.
w celu integracji i zaangażowania osób niepełnosprawnych
w życie społeczne poprzez umożliwienie im uczestniczenia Wspieranie organizacji pozarządowych
na
rzecz
osób
w życiu szkoły, środowiska oraz stworzenie im atmosfery działających
„bycia” z całym społeczeństwem,

niepełnosprawnych

starszych,

•

wspieranie integracji społecznej mieszkańców obszarów podejmowanie działań w celu integracji
wiejskich oraz rozwój usług społecznych na tych obszarach, i zaangażowania osób niepełnosprawnych

•

wspieranie

informacyjnym, w życie społeczne poprzez umożliwienie im
szkoleniowym i promocyjnym, zwłaszcza na terenach uczestniczenia w życiu szkoły, środowiska
oraz stworzenie im atmosfery „bycia”
wiejskich.
z całym społeczeństwem,
inicjatyw

o

charakterze

-

realizowano

poziomie.
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i

na

dotychczasowym

Realizacja zadań powiatu gostyńskiego
przez organizacje pozarządowe poprzez
wsparcie w otwartym konkursie ofert
w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz
polityki prorodzinnej, pomocy społecznej
i polityki społecznej.

Wspieranie

inicjatyw

o

informacyjnym,

charakterze
szkoleniowym

i promocyjnym, zwłaszcza na terenach
wiejskich

-

realizowano

na

dotychczasowym poziomie.
Integracja

mieszkańców

obszarów

wiejskich poprzez program grantowy –
Program
dedykowany

Grantów
grupom

Społecznych,
nieformalnym

z terenu powiatu gostyńskiego, w tym
działającym na obszarze wiejskim.
Spójność społeczna

•

stworzenie sieci partnerstw lokalnych i ponadlokalnych na Działania podejmowane przez Powiatowe
rzecz

podnoszenia

efektywności

usług

zdrowotnych, Centrum Pomocy Rodzinie.

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowia,
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udrożnienie systemu aktywizacji zawodowej i włączania osób
niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
•

budowa i wdrożenie programu celowego dotyczącego wsparcia dziennego w organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży oraz wsparcia

wsparcia seniorów,
•

realizowano
upowszechnienie i poszerzenie oferty form wsparcia specjalistycznego
dziennego w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w ograniczonej formie ze względu na
trudności lokalowe i obostrzenia covidowe.

oraz wsparcia specjalistycznego,
•

Upowszechnienie i poszerzenie oferty form

wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy

Budowa i wdrożenie programu celowego

zastępczej,
•
•

dotyczącego
wsparcia
seniorówdziałania zmierzające do zwiększenia ilości działających na realizowano na dotychczasowym poziomie.
obszarze Partnerstwa Centrów Integracji Społecznej,
działania zmierzające do zwiększenie liczebności i rozwoju Wspieranie procesu usamodzielnienia
pieczy
zastępczejdziałalności już istniejących lokalnych podmiotów ekonomii wychowanków
realizowano na dotychczasowym poziomie.

społecznej,
•

działania zmierzające do upowszechnienia realizacji usług
publicznych

z

zachowaniem

zasad

odpowiedzialności

społecznej.

Oś 3. Edukacja
Cele szczegółowe:
1) system edukacji jest elastyczny i dostosowujący się do potrzeb rynku pracy,
2) silny trzeci sektor, aktywny także w obszarze rynku pracy i polityki społecznej,
3) ułatwiony dostęp do pozyskania nowych umiejętności i kwalifikacji,
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4) dobry stan przygotowania zawodowego absolwentów,
5) dobra, rozwinięta infrastruktura edukacyjna wraz z wyposażeniem,
6) zwiększona rola e-edukacji,
7) wdrożone w procesach kształcenia na każdym stopniu, treści odnoszące się do zidentyfikowanych trendów w sferze
gospodarczej i społecznej,
8) uruchomione oddolne procesy uczenia się i doskonalenia szkół, placówek oświatowych oraz JST na obszarze powiatu
ukierunkowane na szybsze generowanie zmian, w jakości kształcenia,
9) dobra jakość edukacji poprzez skuteczną absorpcję nowej wiedzy w zakresie metod i technik kształcenia,
10) procesy edukacyjne zintegrowane z rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych oraz środowiska.
naturalnego
Działania

Obszary interwencji
Oświata na rzecz

•

przedsiębiorczości

Uwagi

dostosowanie profili i specjalności kształcenia do potrzeb Dostosowanie
wdrożenie procesów kształcenia integrujących wartości pracy

oraz

wyzwań

lokalne (kultura, dziedzictwo, gospodarka itp.) w treściach uruchomienie
upowszechnianie idei doskonalenia zawodowego w celu analityk
podwyższania

specjalności

przyszłości

nowych

-

kierunków

kształcenia w ZSR w Grabonogu: technik

edukacyjnych,
•

i

kształcenia do potrzeb lokalnego rynku

lokalnego rynku pracy oraz wyzwań przyszłości,
•

profilów

i

zdobywania

nowych

(2021),

technik

procesów

kompetencji drukowania (2020 r.), florysta (2017).

merytorycznych i osobowościowych,
•

wzmocnienie działań i zachęt w kierunku wyboru przez
uczniów

kształcenia

i przyrodniczych,

w

zakresie

nauk

ścisłych

Corocznie

podstawowych

absolwentów
(wcześniej

szkół

gimnazjum)

organizowane jest kształcenie zawodowe
w
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dla

technikum

lub

branżowej

szkole

•

stworzenie profesjonalnej kadry doradców zawodowych lub I stopnia,
centrum

kształtowania

karier,

ustawicznego i praktycznego.

wspieranie

w

tym

dla

wielu

jako

kształcenia zidentyfikowanych

branż
branże

o największym potencjale rozwojowym lub
branże strategiczne dla danego regionu
(np.

technik

budownictwa,

informatyk,

mechatronik, rolnik, analityk).
Wzmocnienie działań i zachęt w kierunku
wyboru

przez

uczniów

kształcenia

w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych corocznie

w

absolwentów
podstawowych
i promowane

ofercie

edukacyjnej

dla

gimnazjum/szkół
umieszczane
kierunki

są

kształcenia

w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Uruchomienie

kwalifikacyjnych

kursów

zawodowych w ZSR w Grabonogu:
1) Prowadzenie produkcji rolniczej, ·2)
Wykonywanie kompozycji florystycznych;
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Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
dla

Infrastruktura

•

inwestycje w bazę materialną i wyposażenie szkół: zakup Inwestycje
sprzętu i pomocy naukowych,

edukacyjna
•

dorosłych

w
bazę

w

szkół;

i wyposażenie

Krobi.
materialną

zakup

sprzętu

podejmowanie działań z zakresu komunikacji publicznej oraz i pomocy naukowych - zrealizowano kilka
innych form komunikacji (rowerowej) w celu usprawnienia projektów

z

udziałem

środków

zewnętrznych w ramach których udało się

drogi ucznia do szkoły

zakupić m.in. kompleksowe wyposażenie
nowo wybudowanej części szkoły w ZSS w
Brzeziu,

laptopy,

tablety,

monitory

interaktywne do sal lekcyjnych, książki
i wyposażenie
szkolnych,

wszystkich

bibliotek

wyposażenie

gabinetów

higienistek.
Budowa

hali

przy

Zespole

Szkół

Zawodowych w Gostyniu (2021-2023);
wartość projektu: 7 845 612,18 zł.
Programy

•

stworzenie

i

rozpowszechnienie

szkołach Uruchomiono elektroniczny system naboru

ponadgimnazjalnych systemów kształcenia: e-edukacji,

edukacyjne
•

połączenie

szkół

informatycznym,

ponagimnazjalnych

umożliwiającym

i kształcenie na odległość,
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w

wspólne

do szkół ponadpodstawowych (od 2020 r.)

systemem Uruchomiono

program

przyznawania

kształcenie nagród za osiągnięcia edukacyjne dla

•

stworzenie elektronicznego systemu wymiany informacji uczniów szkół prowadzonych przez powiat
oświatowych,

•

(od 2019 r.).

tworzenie programów pozalekcyjnych i pozaszkolnych ze
szczególnym

uwzględnieniem

języków

obcych, W

przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych,
•

czasie

pandemii

COVID-19

wypracowano sprawny system kształcenia

wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów z obszarów na odległość.
wiejskich, uczniów niepełnosprawnych,

•

uzależnionych, zmarginalizowanych społecznie, programy Corocznie przyznawane są stypendia
stypendialne dla uczniów w zakresie nauk matematycznych, sportowe dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe.

przyrodniczych i technicznych.

W

szkołach

realizowano

pedagogiczne

w

innowacje

zakresie

matematycznych,

nauk

przyrodniczych

i technicznych.

Współpraca w

•

zakresie promocji

koordynacja

i

współpraca

samorządu

szkół

powiatowego Promocja

z gminami w celu wzmocnienia procesu kształcenia,

odbywa się przy współpracy z gminami,
m.in.

edukacji i

•

dostępu informacji o zawodach i kierunkach kształcenia,

zatrudnienia

•

realizacja staży i praktyk uczniowskich na podstawie informacji o proponowanych kierunkach
podpisanych porozumień z firmami,

poprzez

kształcenia

i

pośrednictwem
podstawowych,
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ponadpodstawowych

rozpowszechnianie

sposobie

rekrutacji

dyrektorów
wizyt

za

szkół

informacyjno-

•

opracowanie

i

wdrożenie

programu

współpracy promocyjnych

przedstawicieli

szkół

międzyszkolnej opartej na wymianie doświadczeń ("dobrych ponadpodstawowych w klasach ósmych
szkół podstawowych.

praktyk"),
•

systemowe

rozwiązania

umiejętności

i

dotyczące

kompetencji

doskonalenia

nauczycieli

w

zakresie Umożliwienie realizacji staży i praktyk
uczniowskich na podstawie podpisanych

stosowania nowych metod i technik w edukacji,
•

organizacja

uczniowskich

konkursów

na

koncepcje porozumień z firmami MONDI, Jegger,

zastosowania technologii IT w szkołach,
•

realizacja staży i praktyk uczniowskich na podstawie AGRO, ELITE FOOD.
podpisanych porozumień szkół z firmami i instytucjami
lokalnymi, powiązane z rozwiązywaniem ich problemów,

•

organizacja konkursów przedmiotowych i tematycznych dla
szkół, związanych z rozwiązywaniem problemów lokalnych,

•

projekty edukacyjne kierowane do przedszkoli: treści
społeczne, ekologia, sport; do szkół podstawowych: treści
społeczne, gospodarcze, ekologia, sport; do gimnazjów:
treści społeczne, gospodarcze, migracja, turystyka, ekologia,
sport,

•

współpraca pomiędzy szkołami a lokalnymi przedsiębiorcami
oraz samorządami w celu definiowania wyzwań i problemów
wymagających innowacyjnego podejścia w edukacji,

•

udział w projekcie edukacyjnym „Czas zawodowców
BIS – zawodowa Wielkopolska”.
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Spółdzielnia Mleczarska, TOP FARMS

Oś 4. Komunikacja
Cele szczegółowe:
1) zwiększona dostępność i spójność terytorialna powiatu i poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej,
2) infrastruktura drogowa powiatu powiązana z zewnętrznymi systemami komunikacyjnymi, w tym poprzez budowę obwodnic
Gostynia i Piasków,
3) zwiększona dostępność do terenów inwestycyjnych,
4) zwiększenie roli roweru jako środka transportu w ruchu codziennym,
5) realizacja zaawansowanych usług publicznych (tj. usług ze wsparciem e-komunikacji) na poziomie umożliwiającym
budowę inteligentnych (cyfrowych) społeczności,
6) zwiększone kompetencje cyfrowe, polegające na zorganizowaniu technicznych i organizacyjnych warunków dla rozwoju
e-kompetencji i e-partycypacji mieszkańców (np. pobudzenie różnych form aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości,
nowe modele i miejsca pracy),
7) rozwój zaawansowanych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w ważnych obszarach życia społecznego
i gospodarczego.
Obszary interwencji
Infrastruktura

•

komunikacyjna

Działania

Uwagi

modernizacja i rozbudowa dróg zgodnie z tzw.

Drogi w powiecie gostyńskim

kategoryzacją dróg powiatowych i we współpracy

remontowane są na bieżąco.

z samorządami gminnymi,
•

rozbudowa dróg przy strefach inwestycyjnych
i terenach o dużym znaczeniu gospodarczym,
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•

współpraca powiatu z gminami na rzecz inwestycji
w drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, na zasadach
partnerstwa, także finansowego,

•

współpraca samorządów na rzecz budowy
obwodnicy Gostynia i Piasków,

•

podejmowanie niezbędnych działań w zakresie
utrzymania i wykorzystania istniejących linii
kolejowych,

•

współpraca i partnerstwo z sąsiednimi powiatami
w celu modernizacji dróg poprawiających
komunikację w układzie subregionalnym.

Komunikacja rowerowa

•

budowa dróg rowerowych lokalnych i wprowadzanie Ciągi rowerowe oraz pieszo-rowerowe
na

newralgicznych

odcinkach

stref

ruchu budowane są w ramach inwestycji

uspokojonego, np. o dopuszczalnej prędkości ruchu drogowych powiatu.
do 30 km/h,
•

adaptacja nieczynnych linii kolejowych dla potrzeb
ruchu

rowerowego,

z zachowanymi

a

w

szynami

przypadku
dla

torowisk

potrzeb

ruchu

rowerowego i drezynowego, realizacja programu
EuroVelo – trasa nr 9,
•

systematyczne

wdrażanie

założeń

„Koncepcji

rozwoju tras rowerowych w powiecie gostyńskim”,
budowa uzupełniającej infrastruktury rowerowej:
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stojaków

rowerowych,

oznakowania

drogowskazowego, samoobsługowych stacji obsługi
ruchu rowerowego i innych,
•

aktywizacja mieszkańców związana z realizacją
„Koncepcji rozwoju tras rowerowych...”, w tym dojazd
do szkoły, dojazd do pracy,
•

stała promocja ruchu rowerowego wraz z analizą
zmian jego wielkości w odniesieniu do różnych
grup wiekowych.

Komunikacja elektroniczna

•

realizacja elektronicznego systemu zarządzania Cel zostanie wpisany w Program Rozwoju
informacją o podopiecznych ośrodków pomocy Lokalnego na lata 2022- 2029.
społecznej, z mobilnym wsparciem pracowników
opieki

społecznych

i,

gdzie

uzasadnione,

integracją z budowanymi na poziomie krajowym
i wojewódzkim

systemami

elektronicznej

dokumentacji medycznej,
•

sieci

utworzenie
współdzielonych

stacji

samoobsługowych,
diagnostycznych

dla

profilaktyki zdrowotnej osób w wieku ponad 50 lat
wraz

z

mechanizmami

z systemami
medycznej

wymiany

elektronicznej
(w

szczególności

podstawowej opieki zdrowotnej),

25

danych

dokumentacji
w

zakresie

•

uruchamianie

platform

teleedukacji

nowej

generacji, z dostępem do interaktywnej treści
edukacyjnej tworzonej przez nauczycieli,
•

podejmowanie inicjatyw na rzecz uruchomienia
bibliotek

i

muzeów

cyfrowych

dziedzictwa

kulturowego

z otwartymi

interfejsami

i

lokalnego

historycznego,

dostępowymi

do

przechowywanych treści,
•

utworzenie na szlakach systemu interaktywnych
wizualizacji

atrakcji

z zastosowaniem
rzeczywistości,

turystycznych

tzw.
umożliwiające

rozszerzonej
wprowadzenie

m.in. innowacyjnych gier terenowych,
•

budowanie

systemu

elektronicznego

etykietowania

produktów

żywnościowych

w łańcuchu (np. ekożywność),
•

wdrożenie

elektronicznego

systemu/ów

bezpośredniej dystrybucji lokalnych produktów
rolno-spożywczych (np. internetowa giełda, sklep,
hurtownia).

Oś 5. Społeczeństwo
Cele szczegółowe:
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1) silny i aktywny sektor pozarządowy,
2) zróżnicowana gospodarka wiejska – wielofunkcyjność wsi,
3) zwiększona aktywność mieszkańców obszarów wiejskich,
4) rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
5) zachowane, bogate dziedzictwo kulturowe,
6) komunikowanie i promocja kultury,
7) wzmacnianie tożsamości kulturowej,
8) wzmacnianie jakości i przedsiębiorczości w aktywności kulturalnej.
Działania

Obszary interwencji
Wzmocnienie

•

mechanizmów
partnerstwa między
administracją

Uwagi

rozwój Programu Grantów Społecznych,

podnoszenie Program

jakości działania administracji publicznej

w relacjach przyznawany

publiczną a

wspieranie

podmiotów

przedstawicielom

grup

i

instrumentów

dialogu realizowany ze względów pandemicznych).

międzysektorowego: Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, mechanizmów konsultacji działań sektora Powiatowa Rada Działalności Pożytku

sektorem
pozarządowym

Publicznego – zawieszona;

publicznego, opiniowania itp.,
•

wspieranie programów i inicjatyw aktywizujących środowiska Wsparcie dla Programu ,,Działaj Lokalnie”.
Udostępnianie

lokalne, np. program Działaj Lokalnie,
•

rozbudowa
pozarządowym,

•

infrastruktury

służącej

organizacjom

Centrum
Aktywności
organizacjom pozarządowym
Lokalnej,
jako
miejsce
spotkań

stymulowanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i prowadzenia
oraz partnerami społecznymi, działań publicznych pozarządowych.
podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
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Społecznych

nieformalnych do 2020 r. (w 2020 r. nie był

z sektorem obywatelskim,
•

Grantów

działań

organizacji

•

wzmocnienie

rozwoju

zasobów

ludzkich

organizacji Organizacja

pozarządowych,
•

regularnych

szkoleń

dla

przedstawicieli trzeciego sektora.

włączanie szkół (w tym nauczycieli, uczniów) w procesy
decyzyjne związane z modernizacją lokalnej przestrzeni
społeczno–gospodarczej

(konsultacje

społeczne,

grupy

robocze itp.), inicjowanie współpracy pomiędzy szkołami
i instytucjami kultury, firmami, JST, NGO.
Obszary wiejskie –

•

poprawa podstawowych usług na terenach wiejskich, rozwój Uruchomienie

powiatowej

komunikacji

elementów infrastruktury technicznej, warunkującej rozwój autobusowej, dofinansowanej z Programu

najmniejsze
wspólnoty lokalne

społeczno-gospodarczy,

Rozwoju Przewozów Autobusowych –

•

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym i marginalizacji,

w 2020 r. dziewięć, a w 2021 sześć linii

•

dostępność usług edukacyjnych, np. z wykorzystaniem autobusowych umożliwiających dotarcie
mieszkańcom

technik informatycznych i multimedialnych,
•

wsi

do

stolicy

powiatu

wspieranie inicjatyw obywatelskich na wsi, kultywowanie i z powrotem.
tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów,

Rewitalizacja

•

aktywizowanie ludności obszarów wiejskich.

•

wspieranie

procesów

aktywizacji

działań

modernizacji

komponentu

społecznych,
infrastruktury

jako Powiat gostyński współfinansował zadanie:
na Krobskie Centrum Usług Społecznych,
polegające na rewitalizacji budynku starej

obszarach zdegradowanych (np. po przemysłowych),
•

inicjowanie

i

wdrażanie

działań

rewitalizacji

przy gazowni

wykorzystaniu formuły Partnerstwa Publiczno- Prywatnego,
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na

potrzeby

Krobskiego Centrum Usług.

utworzenia

Sport i rekreacja

•

modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, promocja Budowa
aktywnych form spędzania wolnego czasu,

•

zajęć

rozpowszechnianie

hali

przy

Zespole

Szkół

Zawodowych w Gostyniu (2021-2023);

rekreacyjnych,

wspomaganie wartość projektu: 7 845 612,18 zł.

imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu powiatowym.

Kultura

•

ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego,

•

rozwój

lokalnej

infrastruktury

kultury

i

Program ochrony zabytków.

zapobieganie

degradacji obiektów kultury,
•

rozpowszechnianie

Wspieranie dorobku kulturalnego poprzez

dorobku

wspomaganie imprez kulturalnych, lokalnych twórców, kulturalnych

oraz

przyznawanie

organizacjom pozarządowym środków na

zanikających tradycji i wyrobów,
•

wspieranie projektów kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych realizację wydarzeń w otwartym konkursie
ofert oraz w procedurze małego grantu.
opartych na współdziałaniu młodzieży z seniorami,

•

oznakowanie miejsc i zdarzeń ważnych dla pamięci i kultury
lokalnej

oraz

zbudowanie

przystępnej

narracji

dla

mieszkańców i turystów,
•

wspieranie
kulturalny

różnorodności
start-up.

oferty

Inicjowanie

kulturalnej,
projektów

nowych

i miejsc kultury i turystyki kulturowej,
•

zbudowanie

wspólnej

dla

gmin,

otwartej

kolekcji

najważniejszych marek i ich lokalizacji, która służyć
będzie
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przedsięwzięć

powiatu, współorganizację

kulturalnego

jednolitej

promocji

kreatywności

społeczności

lokalnych poprzez prezentację najważniejszych projektów
i postaci,
•

wspieranie wielodyscyplinarności organizacji i projektów
kulturalnych.

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE
Rynek pracy

Aktywizacja osób
długotrwale
bezrobotnych.

Odsetek

osób

długotrwale

bezrobotnych Do osób długotrwale bezrobotnych

wzrósł w ostatnich 5 latach o 12 pkt. proc. Stąd kierowane są środki EFS oraz rezerwy
też osoby te należy kierować do doradców Ministra

Pracy,

które

pozyskuje

zawodowych oraz umożliwić im jak największy Powiatowy Urząd Pracy.
dostęp do usług i instrumentów ryku pracy.
Pozyskiwanie

Liczba ta z roku na rok wzrasta jednak wiele W poszczególnych latach liczba ofert

większej liczby ofert

wolnych miejsc pracy nie trafia do urzędu i pozyskanych przez PUP wahała się od

pracy.

jego klienci nie mają do nich dostępu. Stąd też 1500 do 3000 rocznie. Zachęcanie
celem

jest

dotarcie

do

większej

pracodawców.

liczby pracodawców do informowania Urzędu
Pracy o wolnych miejscach pracy m.in.
poprzez wizyty w zakładach pracy.

Ściślejsza i szersza
współpraca

grupa stałych klientów. Rozszerzenie tej grupy spotkaniach

z lokalnymi

poprzez

pracodawcami.
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Z oferty Urzędu Pracy korzysta dość wąska Dyrektor PUP uczestniczyła w kilku

m.in.:

współpracę

z

Radą Powiatu

Gospodarczą Powiatu Gostyńskiego pozwoli nawiązania

Rady

Gospodarczej

Gostyńskiego
współpracy

w
z

celu
nowymi

na dotarcie z ofertą Urzędu do większej liczby pracodawcami,

nie

firm. Planowane jest też zorganizowanie zorganizować

Targów

Targów Pracy.

udało

się
Pracy

w Gostyniu, PUP uczestniczył jednak
w takich

wydarzeniach

w

Lesznie

i Poznaniu.
Współpraca poprzez

Oferta szkół ponadgimnazjalnych powinna być Wszystkie planowane przez szkoły

Radę Rynku Pracy

bardziej dopasowana do potrzeb rynku pracy. nowe kierunki kształcenia opiniowane

ze szkołami

Musi zostać położony nacisk na kształcenie były przez Radę Rynku Pracy pod

ponadgimnazjalnymi

w tzw. zawodach przyszłości.

kątem ich dopasowania do rynku pracy.

w zakresie
uzgadniania
kierunków
kształcenia.
Zwiększenie

Dużym problemem staje się bezrobocie wśród Staże są podstawową formą aktywizacji

wydatków na

młodych ludzi. Staże, dotacje i bony na młodych ludzi, z roku na rok przeznacza

instrumenty rynku

zasiedlenie powinny być w jeszcze większym się na ich organizację coraz więcej

pracy wspierające

zakresie wykorzystywane dla poprawy sytuacji środków. Bony na zasiedlenie również

rozwój

osób wkraczających na rynek pracy.

są coraz popularniejsze. Przez kilka lat

przedsiębiorczości,

był realizowany program aktywizacji

mobilność

osób do 30 roku życia, na podstawie

mieszkańców,

którego pracodawca przez 12 miesięcy

dające szansę na

otrzymywał

dofinansowanie

zatrudnienia młodej osoby.
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do

pierwsza pracę
młodym ludziom.
Edukacja

Rozbudowa
i modernizacja bazy
kształcenia
zawodowego.

W 2014 r. Zarząd Powiatu Gostyńskiego Budowa
przyjął

program

dydaktycznej

,,Modernizacji

szkół

hali

przy

Zespole

Szkół

bazy Zawodowych w Gostyniu (2021-2023);

ponadgimnazjalnych wartość projektu: 7 845 612,18 zł.

Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2019",
który zapoczątkował tworzenie nowoczesnych Program
pracowni

dydaktycznych

modernizacji

bazy

i zawodowych. dydaktycznej

Rozbudowa i modernizacja specjalistycznych ponadgimnazjalnych

szkół
powiatu

pracowni wyposażonych w wysokiej jakości gostyńskiego na lata 2014-2019 –
urządzenia i pomoce dydaktyczne umożliwi zrealizowano większość założeń.
stworzenie

realnej

gwarantującej

bazy

dydaktycznej

kształcenie

kompetencji

zawodowych, które przyczynią się do poprawy
jakości i poziomu kształcenia zawodowego
uczniów. Pozwoli również na stworzenie
stanowisk egzaminacyjnych. Dotychczasowy
dialog edukacyjno-gospodarczy w ramach
Powiatowej Rady Gospodarczej i podpisane
listy intencyjne o współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami

przewiduje

również

partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie
edukacji
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zawodowej.

Dalsza

współpraca

przewiduje

również

staże

i

praktyki

u pracodawców.
Modernizacja

Potrzeba rozpowszechniania kultury fizycznej Budowa boiska sportowego przy ZSS w

infrastruktury

wśród dzieci i młodzieży, propagowanie Brzeziu oraz ZSR w Grabonogu.

sportowej. Budowa
boisk

zdrowego tryby życia i aktywności ruchowej Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych
wśród młodzieży oraz ograniczone warunki w Brzeziu.

wielofunkcyjnych w

lokalowe wynikające z potrzeby realizacji

ZSR Grabonóg,

przedmiotu wychowania fizycznego. Potrzeba

ZSO Gostyń.

rozbudowy

Budowa sali

z dysfunkcjami rozwojowymi

bazy

lokalowej

dla

dzieci

sportowej w ZSS
Brzezie wraz z
dobudową 6 klas
lekcyjnych.
Kształcenie

Podniesienie poziomu umiejętności cichego Zadania realizowane na bieżąco

kluczowych

czytania

kompetencji,

kompetencji

języków obcych i IT.
Zdrowie

Zakup sprzętu dla
SP ZOZ Gostyń
oraz przebudowa
budynku
administracyjnego
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ze

zrozumieniem.
matematycznych,

Rozwój
nauk

przyrodniczych, łamanie barier językowych.
Potrzeba modernizacji i wymiany sprzętu Realizacja projektów:
medycznego w związku z wymaganiami
Ministra Zdrowia, potrzebami diagnostycznymi Poprawa dostępu do świadczeń opieki
oraz

zużycia

Przebudowa

dotychczasowego
budynku

sprzętu. zdrowotnej

administracyjnego będących

w

zakresie

przyczyną

chorób

dezaktywacji

na potrzeby

pozwoli na pozyskanie pomieszczeń na zawodowej oraz opieki koordynowanej

medyczne szpitala.

potrzeby opieki długoterminowej oraz innych poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu
potrzeb medycznych (sterylizatornia).

oddział

(powstał
rozbudowany

paliatywny,

został

wewnętrzny

i chirurgii, powstała nowa przestrzeń na
działalność poradni).
Termomodernizacja budynków SPZOZ
w Gostyniu.

Zakup

wyposażenia

centralnej

sterylizatorni w SPZOZ w Gostyniu.

Powiat

gostyński

dofinansowywał

również zakup sprzętu na potrzeby
SPZOZ.

Komunikacja

Przebudowa drogi

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 2014 r. - Budowa ciągu pieszo-

droga nr 4803 P

Droga łącząca ze sobą 3 powiaty (leszczyński, rowerowego przy drodze powiatowej nr

Poniec-Krobia
Zakres 12,8 km

gostyński, krotoszyński), łączy ze sobą drogi 4803P ul. Kobylińska w Krobi;
krajowe nr 5 z drogą krajową nr 36.

2015 r. – Budowa ścieki pieszorowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż
drogi powiatowej 4803P;
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2015 r. - Przebudowa ulicy Kobylińskiej
w Krobi w zakresie wykonania chodnika
wraz

ze

ścieżką

rowerową

i odwodnieniem;
2016 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr 4803P od ronda w miejscowości
Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką
w Pudliszkach wraz z budową ścieżki
pieszo – rowerowej

na długości

1682,0 mb;
2016 r. - Przebudowa ul. Kobylińskiej
w Krobi w zakresie wykonania chodnika
wraz

ze

ścieżką

rowerową

i odwodnieniem;
2017 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr 4803 P Pudliszki na odcinku od ulicy
Ponieckiej do granicy gmin (KrobiaPoniec) wraz z przebudową obiektów
mostowych.
2017 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr

4803P

Krobia
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od

Poniec

Dzięczyna

w miejscowości
odcinkach

–

km

0+000

na
do

km

0+578,50 i od km 0+578,50 do km
0+998,0 mb na łącznej długości 998,0
mb
2019 r. - Rozbudowa drogi Krobia –
Poniec miejscowość Dzięczyna;
2017 r. - Przebudowa drogi powiatowej
Krobia – Poniec miejscowość Karzec;
2021 r. - Rozbudowa drogi powiatowej
nr

4803P

Krobia

–

Poniec

m.

Dzięczyna.
Przebudowa drogi

Poprawa stanu technicznego, związanego 2017 r. - Przebudowa skrzyżowania w

droga nr 4087 P

z komfortem jazdy. Droga łączy ze sobą ciągu drogi powiatowej nr 4087P m.

Borek Wlkp. -

siedziby dwóch gmin: Pogorzeli i Borku Wlkp.

Siedmiorogów

Pogorzela, zakres

2018 r. - Przebudowa drogi powiatowej

10,0 km

nr 4087P miejscowość Borek Wlkp., ul.
Dworcowa.
2018 r. -Przebudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 4087P z drogą
gminną w kierunku – Zalew Jeżewo.
2018 r. - Poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego poprzez
budowę ciągu pieszo - rowerowego
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przy drodze powiatowej nr 4087P w
miejscowości Borek Wielkopolski.
2019 r. -Przebudowa drogi powiatowej
miejscowość Siedmiorogów.
Przebudowa drogi

Poprawa

stanu

nr 4956P,4947P,

odwodnienia,

4955P, 3909P do

komfort

jazdy.

technicznego,

bezpieczeństwo
Droga

poprawa 2014 r. - Przebudowa chodnika droga
pieszych, 4956P Dusina,

łącząca

drogę 2015 r.- Przebudowa drogi 4947P Stary

granicy z powiatem

wojewódzką nr 434 Gostyń - Poznań z drogą Gostyń-Daleszyn,

kościańskim, zakres

nr 3909P – granica powiatu kościańskiego 2016 r. - Przebudowa drogi na odcinku

10,0 km

(alternatywne rozwiązanie – budowa drogi od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn –
Żelazno – Siemowo, zakres 2,0 km.

Osowo - Stankowo-granica powiatu,
2014 r. - Przebudowa chodnika droga
3909P wieś Stankowo
2021 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr 3909P Stary Gostyń – Stankowo.

Przebudowa niebezpiecznego odcinka drogi 2021/2022

nr 4907P Siedlec –

biegnącego w szpalerze drzew, które winny powiatowej nr 4907P Siedlec –Pępowo

Pępowo, zakres 3,0

być usunięte, jednostronnie. Poszerzenie wraz

km

z

dla układu komunikacyjnego powiatu, łączy
drogi krajowe nr 12 i nr 36, z jedną
z najważniejszych dróg powiatowych.

Przebudowa

budową

odcinka na dł. 3,0 km z 5,0 do 6,0 m, rowerowego.
wzmocnienie poboczy. Droga bardzo ważna
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–

Przebudowa drogi

ciągu

drogi
pieszo-

Przebudowa drogi
nr 4930P, 4949P do
drogi woj. 434

Kontynuacja przebudowy drogi prowadzącej 2015 r. - Przebudowa drogi 4930P
do Gostyńskiej Strefy Przemysłowej od strony Poraj-Czachorowo;
zachodniej. Poprawa bezpieczeństwa przez 2019 r. - Remont drogi miejscowość
wieś Czachorowo (przebudowa kanalizacji Sikorzyn km 1+190 do km 1+340
deszczowej, chodników), komfort jazdy na
odcinku Czachorowo – Sikorzyn do drogi woj.
434.

Przebudowa dróg w

W

ramach partnerstwa

przebudowy dróg powiatowych jest możliwość w 2016 roku powiat gostyński rozpoczął

prywatno-

pozyskania partnera, który podejmie się procedurę przygotowania projektu w

publicznego,

wykonania nakładek na odcinkach dróg, na formule PPP na zadanie: ,,Budowa i

długość odcinków
30 km

które

ramach

przyspieszenia

remontów, Partnerstwo

–

Publiczno-Prywatne

nie będzie możliwości pozyskania modernizacja dróg powiatowych na

środków zewnętrznych.

terenie powiatu gostyńskiego w modelu
PPP”. Oferty złożone w przetargu
znacznie jednak przewyższały kwoty
zabezpieczone

w budżecie

i

od

realizacji przedsięwzięcia odstąpiono.

Przebudowa drogi

Poprawa stanu technicznego. Droga łączy 2014

r.

-

nr 4087P Pogorzela- powiat gostyński z powiatem krotoszyńskim. autobusowej
WziąchówKromolice, zakres
9,0 km
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Włączenie ww. drogi do drogi krajowej nr 36.

m. Kromolice;

Przebudowa
droga

zatoki
4087P

2016 r. - Przebudowa drogi 4087P
–

Wziąchów-Kromolice

poszerzenie

jezdni;
2017 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr

4087P

Wziąchów-Kromolice

-

granica powiatów;
2020 r. - Przebudowa drogi powiatowej
nr

4087P

Pogorzela-Wziąchów

–

Kromolice – granica powiatu.
Przebudowa drogi
nr 4093P PiaskiMszczyczyn, zakres
6,0 km

Poprawa

stanu

technicznego.

Ulica 2017 r. - Przebudowa drogi powiatowej

Poznańska w Piaskach – budowa kanalizacji nr 4093P (Mszczyczyn) gr. powiatu deszczowej. Droga łączy drogę krajową nr 12 Smogorzewo – Talary-Piaski;
z drogą wojewódzką nr 437. Planowana 2020 r. - Przebudowa drogi powiatowej
przebudowa w partnerstwie z powiatem nr 4083P Smogorzewo – Piaski od
śremskim.

Wsparcie budowy
obwodnic na drodze
krajowej nr 12 i
drodze woj. nr 434

granicy powiatu śremskiego.

Wsparcie finansowe budowy obwodnic miasta 2020

r.

–

budowa

łącznika

pod

Gostynia i Piasków. Wyprowadzenie ruchu obwodnicę drogi wojewódzkiej 434,
tranzytowego z centrum miast i poprawa Rozpoczęcie budowy obwodnicy drogi
bezpieczeństwa mieszkańców

wojewódzkiej 434 oraz krajowej 12 –
środki wojewódzkie i krajowe.
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Ochrona

Zakup urządzeń

środowiska

i sprzętu

Wyposażenie

laboratorium

chemicznego 2017

r.

-

w szkole pozwoli na określenie jakości gleby, edukacyjny

Ekopracowniaprzy

Zespole

ośrodek
Szkół

laboratoryjnego

wody, powietrza. Otrzymane wyniki badań Ogólnokształcących

umożliwiającego

pozwolą na określenie stanu środowiska dwujęzycznymi

badanie fizykochemiczne gleby,

i ewentualnej

konieczności

podejmowania pozyskane

działań interwencyjnych.

Funduszu

wody, powietrza.
Budowa zbiorników
retencyjnych i

z

oddziałami

w Gostyniu
z

(środki

Wielkopolskiego

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli na Zadanie
poprawę

warunków

wodnych.

realizowane

Zbiorniki Stowarzyszenie

odbudowa małych

retencyjne i stawy mogą mieć również funkcję Działania:

zbiorników /stawów

rekreacyjną

przez

Lokalna

Grupa

,,Gościnna

Wielkopolska”

usuwania

azbestu

w Pępowie.

wiejskich.
Realizacja programu Kontynuacja

programu

pozwoli

na Program

był

usuwania wyrobów

oczyszczenie terenu powiatu z wyrobów realizowany w latach 2015 – 2019 z

zawierających

zawierających azbest, do których należy udziałem środków w Wojewódzkiego

azbest.

przede wszystkim eternit stosowany, jako Funduszu
materiał

pokryć

dachowych.

Ochrony

Środowiska

Całkowite w Poznaniu. Obecnie gminy realizują

oczyszczenie kraju z wyrobów zawierających program samodzielnie.
azbest ma nastąpić do 2032 roku. Program
realizowany jest przy wsparciu środkami w
formie dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Doposażenie
pracowni w Zespole
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Profesjonalne wyposażenie pracowni pozwoli 2014 r.- Rozwój Regionalnego Ośrodka
na

kompleksowe

kształcenie

młodzieży Edukacji Ekologicznej – Zielona energia

Szkół Zawodowych

z zakresu budowy, montażu i eksploatacji w

w Gostyniu w sprzęt

urządzeń OZE.

Zespole

Szkół

Zawodowych

w Gostyniu

i urządzenia

2016 r.- Ekopark - centrum edukacji
ekologicznej

z zakresu
odnawialnych źródeł

przy

Zespole

Szkół

Rolniczych w Grabonogu.

energii.
Prowadzenie
i wspomaganie
działań związanych
z eko-edukacją
młodzieży.

Udział w organizacji szkoleń, wykładów, Realizowane na bieżąco.
spotkań, wyjazdów edukacyjnych młodzieży
z zakresu

ochrony

środowiska,

przyrody.

Pomoc przy budowie ośrodków edukacji
ekologicznej i ścieżek przyrodniczych.

Modernizacja

Realizacja

energetyczna

zużycie

zadania
energii,

pozwoli
zmniejszy

zmniejszyć Realizacja projektów:
emisję 2017 r. - Termomodernizacja budynków

(termomodernizacja) zanieczyszczeń, obniży koszty utrzymania.
budynków
użyteczności

2021 r. - powiat gostyński pozyskał
środki

z

Programu

Inwestycji

publicznej w tym

Strategicznych w ramach Polskiego

m.in.: budynek SP

Ładu na termomodernizację obiektów

ZOZ, budynek ZSS

użyteczności publicznej:

w Brzeziu- stara

budynek Powiatowego Urzędu Pracy,

część, budynek

budynek przy ul. Wrocławskiej 10,

administracyjny

budynek

ul. Poznańska 200,
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SPZOZ w Gostyniu

główny

Starostwa

Powiatowego w Gostyniu, budynek

Ośrodek Zdrowia

Zespołu

Ogólnokształcącego

w Gostyniu (realizacja zadania – 2022

(ZOL)
ul. Wrocławska.
Pomoc Społeczna

Szkół

r.).

Winda w DPS

Dobudowa szybu i montaż dźwigu osobowego Projekt ,,Budowa windy zewnętrznej”

Chumiętkach.

w budynku dwupiętrowym. Obecna winda został zrealizowany w ramach PFRON
w głównym budynku nie pozwala na przewóz (roboty

budowlanych

w

obiektach

osób leżących w głównym budynku. Zmieniła służących rehabilitacji).
się charakterystyka mieszkańców placówki
z dominacją na osoby leżące. Konieczne jest
usprawnienie

funkcjonowania

placówki

zgodnie z obowiązującym standardem usług.
Samochód w DPS
w Chwałkowie.

Zakup

samochodu

przystosowanego

do Dzięki

pozyskaniu

środków

przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
konieczność wymiany zużytego i awaryjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach
pojazdu.

,,Programu
między

wyrównywania

regionami

III”

różnic

pozyskano

samochody przeznaczone do przewozu
osób

niepełnosprawnych

Chwałkowo,
Zimnowoda,

DPS
DPS

dla:

DPS

Chumiętki,

DPS

Rogowo,

ŚDS

Chwałkowo/Krobia
a także

ŚDS

Gostyń

(dwukrotnie),
oraz

gmina

Pogorzela (powiat jako realizator).
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Modernizacja drogi
wewnętrznej
dojazdowej w Domu

Konieczność modernizacji nawierzchni drogi Zadanie zrealizowane w 2021 roku ze
wewnętrznej dojazdowej w parku w Domu środków

powiatu

własnych

Dziecka w Bodzewie przez wyłożenie kostki gostyńskiego.

Dziecka w

brukowej

-

zgodnie

Bodzewie.

konserwatora zabytków.

z

zaleceniem

Obecna nawierzchnia miękka jest dziurawa,
po

najmniejszym

deszczu

zamienia

się

w błoto, co nie pozwala na utrzymanie higieny
stroju, ale też stwarza niebezpieczeństwo
wypadku.
Budowa sieci tras

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla Budowa

rowerowych

rowerzystów poruszających się po terenie ciągów

w powiecie

powiatu

gostyńskim.

atrakcyjności turystycznej regionu poprzez drogowych powiatu gostyńskiego.
budowę

gostyńskiego
systemu

oraz
tras

ścieżek

rowerowych

pieszo-rowerowych

poprawa najważniejszych

oraz
przy

inwestycjach

rowerowych

zwiększających dostępność do infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz
promujących turystykę rowerową. Budowa jest
zgodna z koncepcją rozwoju tras rowerowych
w powiecie gostyńskim.
Organizacja
najważniejszych
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Wsparcie organizacji najważniejszych

Powiat gostyński corocznie organizuje

wydarzeń kulturalnych organizowanych

dożynki powiatowe ,,Dobre Smaki

w powiecie gostyńskim promujących kulturę

Powiatu” oraz wspiera w otwartym

kulturalnych

muzyczną, historię militariów oraz tradycję

konkursie ofert, w ramach tzw.

(m.in.Festiwal

i folklor. Celem jest zachowanie, promocja

,,małego grantu” oraz na podstawie

i rozwój dziedzictwa kulturowego.

umowy o współorganizację imprezy

wydarzeń

Musica
Sacromontana,
Strefa Militarna,
Festiwal Tradycjii
Folkloru w
Domachowie, Dzień
Sera Smażonego
w Pogorzeli,
Ziołowieś, Łaciata
Wieś.
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kulturalne i sportowe.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W POWIECIE GOSTYŃSKIM
RYNEK PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

Nazwa programu

Tytuł projektu

ROK

Całkowita wartość
projektu

Okres realizacji

PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.
Osoby młode na rynku pracy
1.2 Numer i nazwa Działania:
1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy
1.3 Numer i nazwa

Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie

2015

1 869 400,00 zł

13.01.2015 - 30.06.2016

2015

1 259 252,00 zł

01.01.2015 – 30.06.2016

gostyńskim (I).

Poddziałania: 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Wielkopolski Regionalny

Aktywizacja zawodowa

Program Operacyjny na lata

osób bezrobotnych

2014-2020 Działanie 6.1.

i poszukujących pracy

Aktywizacja zawodowa osób

w powiecie gostyńskim

bezrobotnych i poszukujących

(I).

pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.

PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Osoby młode na rynku pracy
1.2 Numer i nazwa Działania:
1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy
1.3 Numer i nazwa

Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie

2016

1 614 677,45 zł

01.01.2016 – 31.12.2016

2016

922 505,37 zł

01.01.2016 – 31.03.2017

gostyńskim (II).

Poddziałania: 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata

Aktywizacja zawodowa

2014-2020Oś priorytetowa 6:

osób bezrobotnych

Rynek pracy Działanie 6.1.

i poszukujących pracy

Aktywizacja zawodowa osób

w powiecie gostyńskim

bezrobotnych i poszukujących

(II).

pracy – projekty
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pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób

Aktywizacja osób

młodych pozostających bez

młodych pozostających

pracy na regionalnym rynku

bez pracy w powiecie

pracy – projekty

gostyńskim (III).

2017

2 163 253,21 zł

01.01.2017 – 30.06.2018

2017

1 435 001,56 zł

01.01.2017 - 30.06.2018

pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014–2020
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy,
Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych

47

Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w powiecie gostyńskim
(III).

i poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób

Aktywizacja osób

młodych pozostających bez

młodych pozostających

pracy na regionalnym rynku

bez pracy w powiecie

pracy – projekty

gostyńskim (IV).

2018

1 156 651,58 zł

01.01.2018 - 30.06.2019

2018

1 930 316,64 zł

01.01.2018 - 30.06.2019

pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014–2020
Oś priorytetowa 6: Rynek pracy,
Działanie 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych
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Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
w powiecie gostyńskim
(IV).

i poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku

Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie

2019

1 527 416,80 zł

01.01.2019-31.12.2019

2019

959 172,58 zł

01.01.2019-31.12.2019

gostyńskim (V).

pracy – projekty
pozakonkursowe.
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014–2020

Aktywizacja zawodowa

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy,

osób bezrobotnych

Działanie 6.1 Aktywizacja

i poszukujących pracy

zawodowa osób bezrobotnych

w powiecie gostyńskim

i poszukujących pracy – projekty

(V).

pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.
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Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020
Oś priorytetowa I Rynek pracy

Aktywizacja osób

otwarty dla wszystkich,

młodych pozostających

Działanie 1.1 Wsparcie osób

bez pracy w powiecie

młodych na regionalnym rynku

gostyńskim (V).

2020

3 035 073,35 zł

01.01.2020-31.12.2020

2020

2 232 191,88 zł

01.01.2020-31.12.2020

2021

2 323 957,99 zł

01.01.2021-31.12.2021

pracy – projekty
pozakonkursowe
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014–2020

Aktywizacja zawodowa

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy,

osób bezrobotnych

Działanie 6.1 Aktywizacja

i poszukujących pracy

zawodowa osób bezrobotnych

w powiecie gostyńskim

i poszukujących pracy – projekty

(V).

pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020

Aktywizacja osób

Oś priorytetowa I Rynek pracy

młodych pozostających

otwarty dla wszystkich,

bez pracy w powiecie

Działanie 1.1 Wsparcie osób

gostyńskim (V).

młodych na regionalnym rynku
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pracy – projekty
pozakonkursowe.

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014–2020

Aktywizacja zawodowa

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy,

osób bezrobotnych

Działanie 6.1 Aktywizacja

i poszukujących pracy

zawodowa osób bezrobotnych

w powiecie gostyńskim

i poszukujących pracy – projekty

(V).

2021

1 522 547,80 zł

01.01.2021-31.12.2021

pozakonkursowe realizowane
przez PSZ.

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA
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Nazwa programu

ROK

Kwota rezerwy

Okres realizacji

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2015

83 800 zł

kwiecień 2015 – czerwcu 2016

Aktywizacja bezrobotnych, będących w szczególnej

2015

146 600 zł

kwiecień 2015- grudzień 2015

2015

193 200 zł

sierpień 2015 - grudzień 2015

2015

376 900 zł

wrzesień 2015 - grudzień 2015

2015

237 800 zł

październik 2015 - grudzień 2015

2016

248 800 zł

wrzesień 2016 - lipiec 2017

“ Program Regionalny” dla osób długotrwale bezrobotnych.

2016

112 200 zł

wrzesień 2016 - kwiecień 2018

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2016

182 200 zł

kwiecień 2016 - lipiec 2016

2016

267 500 zł

czerwiec 2016 - luty 2017

Aktywizacja bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

2017

179 600 zł

czerwiec 2017 - grudzień 2017

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

2017

38 700 zł

czerwiec 2017 - czerwiec 2018

sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy.
Aktywizacja Bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
Aktywizacja bezrobotnych, będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy.
Aktywizacja bezrobotnych, będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy.
Aktywizacja bezrobotnych, będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy.

Aktywizacja Bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy.
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Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale
bezrobotnych.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45
lat i powyżej.

2018

83 600 zł

kwiecień 2018 - grudzień 2018

2018

174 400 zł

kwiecień 2018 - czerwiec 2020

2018

23 400 zł

kwiecień 2018 - październik 2018

2019

X

X

2020

169 400 zł

sierpień – grudzień 2020

2021

166 100 zł

wrzesień – grudzień 2021

Program staży w placówkach ARiMR (osoby długotrwale
bezrobotne i zamieszkujące obszary gmin miejsko –
wiejskich).
Nie składano wniosków o środki Funduszu Pracy z
Rezerwy Ministra.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi.
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi.
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Środki z Rezerwy Ministra przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 1842, z późn.zm.)
Rok 2020
Zadania określone w art. 15zzb, 15 zzc ,15zze, 15 zze 2 ustawy

36 000 000 zł

Rok 2021
Zadania określone w art. 15zzb, 15 zzc ,15zze, 15 zze 2 ustawy

3 000 000 zł

Zadania określone w art. 15zze4 ustawy

5 000 000 zł

Zadanie określone w art. 15zze 4a ustawy

500 000 zł

EDUKACJA
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
Nazwa funduszu
WFOŚiGW w Poznaniu

Tytuł projektu
,,EkoPark" - centrum edukacji ekologicznej
przy ZSR w Grabonogu.

Rok pozyskania środków

Wartość projektu

2015

36 000,00 zł

2015

8 576,26 zł

,,Od ziarenka do bochenka". Warsztaty
Program ,,Działaj Lokalnie IX"

pieczenia chleba zakończone spotkaniem
plenerowym.
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,,Moja wiedza- Mój sukces.'' Kompleksowy
Europejski Fundusz Społeczny

system wsparcia 6 szkół powiatu

2014-2020

759 036,25 zł

2021

4 000,00 zł

2021

4 000,00 zł

gostyńskiego.
EKO-PROJEKT CARITAS - LAUDATO SI
Caritas

,,Zacznijmy oddychać - enklawa tlenowa
w szkolnym parku".
,,Ratujemy owady zapylające - sadzimy

Caritas

rośliny miododajne i budujemy hotele dla
owadów''.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Nazwa funduszu

Tytuł projektu

WFOŚiGW

,,Ekopracownia - ośrodek edukacji

w Poznaniu

przy ZSO w Gostyniu''.

Europejski Fundusz
Społeczny

Rok pozyskania środków

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2017

135 880,00 zł

128 480,00 zł

2017

17 000,00 zł

17 000,00 zł

,,Moja wiedza- mój sukces''.
Kompleksowy system wsparcia
6 szkół powiatu gostyńskiego.

Zespól Szkół Zawodowych w Gostyniu
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Ja się uczę ty się bawisz - zagraniczny

ERASMUS+ Fundacja Rozwoju

staż dla uczniów.

Systemu Edukacji

Zielona Energia w ZSZ w Gostyniu.
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Rozwój Regionalnego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej

Dobra praktyka to lepsza przyszłość-

ERASMUS+ Fundacja Rozwoju

zagraniczny staż dla uczniów.

Systemu Edukacji

lata realizacji projektów

Wartość projektu

2014-2015

€ 31 596,00

2015

68 981,33 zł

2015-2016

€ 39 412,00

Remont i doposażenie biblioteki.

Kluczyk Foundation

Mobilni socjaliści - zagraniczny staż dla

Fundacja Rozwoju Systemu

młodzieży.

Edukacji

2016

10 000,00 zł

2017-2019

339 455,56 zł

2017

12 000,00 zł

2018-2021

€ 96 211,20

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju

Narodowy Program Rozwoju

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

Czytelnictwa

w tym zakup nowości wydawniczych.
Międzynarodowe Laboratorium
Zawodowe.

Projekt Programu ERASMUS+

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok pozyskania
środków

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

16 015,62 zł

8 417,00 zł

Polsko-niemiecka
Współpraca
Młodzieży.
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Projekt polsko-niemiecki

2015

Polsko-niemiecka
Współpraca

Projekt polsko-niemiecki

2015

13 095,35 zł

9 500,00 zł

Projekt polsko-niemiecki

2017

17 357,09 zł

7 840,00 zł

2018

92 505,00 zł

87 879,81 zł

2019

19 720,49 zł

15 505,00 zł

Młodzieży.
Polsko-niemiecka
Współpraca
Młodzieży.
Europejski Fundusz

,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@

Społeczny.

2020”

Polsko-niemiecka
Współpraca

Projekt polsko-niemiecki

Młodzieży.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Nazwa funduszu

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020
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Tytuł projektu

Rok pozyskania
środków

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

5 786 599,32 zł

2 440 517,30 zł

Lepszy świat dla uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzeziu

2016

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020

Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Ministerstwo Sportu
i Turystyki)

Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół Specjalnych

2016

4 616 772,91 zł

3 824 108,65 zł

2016

402 619,00

195 000,00 zł

2017

222 304,75 zł

211 024,75 zł

2017

479 707,00 zł

181 897,00 zł

2017

16 228,00 zł

16 228,00 zł

w Brzeziu
Przebudowa boiska
sportowego przy Zespole
Szkół Rolniczych
w Grabonogu

UE - Wielkopolski Regionalny

Lepszy świat dla uczniów

Program Operacyjny na lata

Zespołu Szkół Specjalnych

2014 -2020

w Brzeziu

PFRON (środki w dyspozycji
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu na
dofinasowanie robót budowlanych
w obiektach służących

Przebudowa boiska
sportowego przy Zespole
Szkół Specjalnych w Brzeziu

rehabilitacji)
Dotacja celowa dla jednostek
samorządu terytorialnego na
zadanie własne polegające na
prowadzeniu szkoły
z przeznaczeniem na
wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej w sprzęt
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-

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa (program rządowy)

-

Sejmik Województwa

Remont pomieszczeń szatni

Wielkopolskiego - Program

i sanitariatów w Zespole

,,Szatnia na medal"

Szkół Zawodowych

2017, 2018

13 000,00 zł

52 000,00 zł

2018

73 846,05

35 500,00 zł

2017

198 560,00 zł

198 560,00 zł

2020

78 650,00 zł

78 650,00 zł

w Gostyniu

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem"

-

(rządowy)
Zdalna szkoła -wsparcie
UE - Program Polska Cyfrowa

Ogólnopolskiej Sieci

2014-2020

Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego
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Rządowy program rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii

2020

140 000,00 zł

112 000,00 zł

2021

409 600,00 zł

348 160,00 zł

-

2021

34 650,00 zł

34 650,00 zł

-

2021

5 460,00 zł

4 368,00 zł

-

informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2020-2024 – „Aktywna tablica"
UE - Wielkopolski Regionalny

Kształcenie zdalne

Program Operacyjny na lata 2014-

w szkołach zawodowych

2020

powiatu gostyńskiego

Zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu
realizacji zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu
kształcenia głównego
Poznaj Polskę (program rządowy)
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Edukacja ekologiczna
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2014

22 818,96 zł

22 818,96 zł

2016

74 400 zł

74 400 zł

2017

135 880 zł

135 880 zł

Rok pozyskania
środków

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Rozwój Regionalnego

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ośrodka Edukacji

w Poznaniu

Ekologicznej – Zielona
energia w Zespole Szkół
Zawodowych w Gostyniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Ekopark - centrum edukacji

Środowiska i Gospodarki Wodnej

ekologicznej przy Zespole

w Poznaniu

Szkół Rolniczych
w Grabonogu

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Ekopracownia- ośrodek

Środowiska i Gospodarki Wodnej

edukacyjny przy Zespole

w Poznaniu

Szkół Ogólnokształcących
z oddziałami
dwujęzycznymi w Gostyniu
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ZDROWIE
Samodzielny Publiczny Zespól Opieki zdrowotnej
Nazwa funduszu

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Tytuł projektu

Rok pozyskania

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2015

29 600,00 zł

23 680,00 zł

2017

1 975 371,33 zł

1 679 065,63 zł

środków

,,Finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy''

,,Wyposażenie środowisk
informacyjnych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny

narzędzi informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych miedzy
podmiotami leczniczymi
samorządu województwa''
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Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

,,Finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego

2019

15 120,00 zł

12 096,00 zł

2020

24 960,00 zł

19 968,00 zł

2020

124 887,15 zł

124 887,15 zł

pracowników i pracodawcy''
,,Finansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy''
,,Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi

Europejski Fundusz

zakładów opiekuńczo-

Społeczny

leczniczych, domów pomocy
społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID - 19''
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,,Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi
Europejski Fundusz

zakładów opiekuńczo-

Społeczny

leczniczych, domów pomocy

140 378,74 zł

140 378,74 zł

Wartość projektu

Wartość dofinasowania

5 786 599,32 zł

2 440 517,30 zł

2021

społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID - 19''

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok pozyskania
środków

Wielkopolski Regionalny

Poprawa dostępu do

Program Operacyjny

świadczeń opieki zdrowotnej

2014-2022

w zakresie chorób będących
przyczyną dezaktywacji
zawodowej oraz opieki
koordynowanej poprzez
rozbudowę SP ZOZ
w Gostyniu
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2017

Wojewódzki Fundusz

Termomodernizacja budynków

Ochrony Środowiska

SPZOZ w Gostyniu

2017

654 879,26 zł

2 200 000,00 zł

2020

1 596 099 zł

1 276 879 zł

i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Mechanizm 20a ustawy

Zakup wyposażenia centralnej

z dnia 6 grudnia 2006 r.

sterylizatorni w SPZOZ

o zasadach prowadzenia

w Gostyniu

polityki rozwoju
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KOMUNIKACJA
ROZWÓJ GOSPODARCZY
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok pozyskania
środków

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2007-2013. (Priorytet 1
,,Konkurencyjność
przedsiębiorstw", Działanie 1.3

JEREMIE

2015

25 807 924,09 zł

20 000 000,00 zł

JEREMIE

2016

38 941 372,87 zł

30 000 000,00 zł

,,Rozwój systemu finansowych
instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości").
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2007-2013. (Priorytet 1
,,Konkurencyjność
przedsiębiorstw", Działanie 1.3
,,Rozwój systemu finansowych
instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości").
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Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2007-2013. (Priorytet 1
,,Konkurencyjność
przedsiębiorstw", Działanie 1.3

JEREMIE

2016

39 057 703,62 zł

30 000 000,00 zł

JEREMIE 2

2018

27 450 980,39 zł

23 333 333,33 zł

,,Rozwój systemu finansowych
instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości").
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014-2020. Oś Priorytetowa 1.
,,Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka", Działanie 1.5.
,,Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw", Poddziałanie
1.5.1. ,,Instrumenty finansowe
podnoszące konkurencyjność
MŚP"
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Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014-2020. Oś Priorytetowa 1.
,,Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka", Działanie 1.5.
,,Wzmocnienie konkurencyjności

JEREMIE 2 opcja

2020

27 450 980,40 zł

23 333 333,33 zł

umowa nr 4/2020/REPO/I

2020

93 750 000,00 zł

75 000 000,00 zł

przedsiębiorstw", Poddziałanie
1.5.1. ,,Instrumenty finansowe
podnoszące konkurencyjność
MŚP"
Projekt realizowany jest ze
środków powierzonych
Zamawiającemu przez
Województwo Wielkopolskie na
mocy postanowień Umowy
powierzenia realizowania zadań
publicznych w zakresie
zarządzania środkami
finansowymi z WRPO na lata
2007-2013 numer umowyDRG8?2017 z dnia 17.03.2017 r. zawarta między Województwem
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Wielkopolskim a Wielkopolskim
Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.
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Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok pozyskania

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2015

62 488,80 zł

49 991,04 zł

2015

20 979,12 zł

16 703,29 zł

2015

909 762,00 zł

138 781,98 zł

2015

28 020,00 zł

19 394,00 zł

2016

28 790,00 zł

20 000,00 zł

środków

,,Opracowanie
i wdrożenie usługi
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Mogilnego Asystenta
Turystycznego (MAT) oznaczenie trasy
turystycznej w Gminie
Poniec''
,,Zorganizowanie cyklu

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

spotkań z zakresu
rzemiosła tradycyjnego
i ozwoju turystyki
wiejskiej''

Program Operacyjny Kapitał

,,Działamy Razem" -

Ludzki

projekt partnerski

Dotacje samorządowe

,,Centrum Wspierania
Biznesu" ,,Targi Biznesu"
,,Centrum Wspierania

Dotacje samorządowe

Biznesu" ,,PolskoCzesko- Niemiecki Forum
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Kooperacji
Przedsiębiorstw"

,,Centrum Wspierania
Biznesu"
Dotacje samorządowe

,,Przedsiębiorczość

2017

31 980,00 zł

20 000,00 zł

2017

43 800,00 zł

43 800,00 zł

2018

29 200,00 zł

29 200,00 zł

2018

27 425,00 zł

15 000,00 zł

2018

22 450,00 zł

22 450,00 zł

w międzynarodowym
trójkącie gospodarczym"
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój

,,Innowacje społeczne
MoDoZa - Mobilny
Doradca Zawodowy''
,,Innowacje społeczne
MoDoZa - Mobilny
Doradca Zawodowy''
,,Centrum Wspierania
Biznesu" ,,e-GO!s

Dotacje samorządowe

międzynarodowa
promocja gospodarki
powiatu gostyńskiego"
,,Rekiny Biznesu -

Narodowy Bank Polski

konkurs na najlepszy
biznesplan oraz terenowa
gra miejska"
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Erasmus+ Programme

EVS ,,What's out there"

11 376,30 zł

2019

,,Rekiny Biznesu'' konkurs na najlepszy
Narodowy Bank Polski

biznesplan oraz terenowa
gra miejska ( rezygnacja

2019

33 470,00 zł

28 860,00 zł

2019

779 989,99 zł

539 017,45 zł

z realizacji z uwagi na
pandemię COVID - 19)
,,Gmina Gostyń
gospodarczym sercem
regionu poprzez działania
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny

zwiększające
internacjonalizacje
przedsiębiorstw'' - projekt
partnerski ( rezygnacja
z realizacji z uwagi na
pandemię COVID - 19)

Erasmus+ Programme

EVS ,,What's out there"

8 000,00 zł

2020

,,ESSPO Skuteczne
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (ERDF) Program
Interreg Europe

portfolio instrumentów
wsparcia MSP(Efficient
support services
portfolios for SMEs)'' projekt partnerski
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2020

€ 1 923 130,00

43 223,80 zł

,,Gmina Gostyń
gospodarczym sercem
regionu poprzez działania
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny

zwiększające
internacjonalizacje

2020

1 070 700,01 zł

910 095,00 zł

2021

€ 1 923 130,00

40 876,72 zł

2021

520 500,00 zł

420 750,00 zł

przedsiębiorstw'' - projekt
partnerski ( rezygnacja
z realizacji z uwagi na
pandemię COVID - 19)
,,ESSPO Skuteczne

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (ERDF) Program
Interreg Europe

portfolio instrumentów
wsparcia MSP(Efficient
support services
portfolios for SMEs) ''projekt partnerski
,,PROINGO - Program

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny

inkubacji przemian
biznesowych MŚP
o dużym potencjale
innowacyjnym''

European Solidarity Corps
Programme
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,,ToGetThere''

2021

21 360,00 zł

POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa fundusz

Tytuł projektu

Środki z Ministerstwa

,,Asystent rodziny

Rodziny, Pracy i Polityki i koordynator rodzinnej pieczy
Społecznej

Rok pozyskania

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2015

37 500,00 zł

37 500,00 zł

2015

6 000,00 zł

6 000,00 zł

2016

31 302,00 zł

31 302,00 zł

2017

65 616,00 zł

65 616,00 zł

2017

118 900,00 zł

118 900,00 zł

środków

zastępczej''
,,Program korekcyjno-

Środki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc
w rodzinie ''

Środki z Ministerstwa

,,Asystent rodziny

Rodziny, Pracy i Polityki i koordynator rodzinnej pieczy
Społecznej

zastępczej''

Środki z Ministerstwa

,,Asystent rodziny

Rodziny, Pracy i Polityki i koordynator rodzinnej pieczy
Społecznej

zastępczej''
,,Pomoc osobom

PFRON

niepełnosprawnych
poszkodowanym w wyniku
żywiołu''
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,,Program korekcyjnoŚrodki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc

2017

5 600,00 zł

5 600,00 zł

2018

61 033,00 zł

61 033,00 zł

2018

5 600,00 zł

5 600,00 zł

2019

52 972,00 zł

52 972,00 zł

2019

11 600,00 zł

11 600,00 zł

2020

12 000,00 zł

12 000,00 zł

w rodzinie ''
Środki z Ministerstwa

,,Asystent rodziny

Rodziny, Pracy i Polityki i koordynator rodzinnej pieczy
Społecznej

zastępczej''
,,Program korekcyjno-

Środki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc
w rodzinie ''

Środki z Ministerstwa

,,Asystent rodziny

Rodziny, Pracy i Polityki i koordynator rodzinnej pieczy
Społecznej

zastępczej''
,,Program korekcyjno-

Środki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc
w rodzinie ''
,,Program korekcyjno-

Środki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc
w rodzinie ''
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Fundusz

,,Opieka wytchnieniowa ''-

Solidarnościowy za

edycja 2020 Specjalistyczne

pośrednictwem PFRON

poradnictwo

2020

4 000,00 zł

3 200,00 zł

2020

46 976,48 zł

46 976,48 zł

2020

249 186,00 zł

249 186,00 zł

2021

129 303,00 zł

116 060,63 zł

2021

99 523,20 zł

99 523,20 zł

,,Pomoc osobom
niepełnosprawnym
PFRON

poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi''

Europejski Fundusz
Społeczny oraz budżet

,,Wsparcie dzieci

państwa w ramach

umieszczonych w pieczy

WRPO - program

zastępczej w okresie epidemii

operacyjny Wiedza

COVID-19''

Edukacja Rozwój
Europejski Fundusz
Społeczny oraz budżet

,,Stop COVID-19. Bezpieczne

państwa w ramach

systemy w Wielkopolsce''

WRPO
,,Pomoc osobom
PFRON

niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji
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kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi''

,,Program korekcyjnoŚrodki Wojewody

edukacyjny dla osób

Wielkopolskiego

stosujących przemoc

2021

11 400,00 zł

11 400,00 zł

w rodzinie''

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

78

Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Europejski Fundusz

,,Domy Pomocy Społecznej

Społeczny

bezpieczne w Wielkopolsce''

Rok

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2020

32 119 129,90 zł

481 110,00 zł

,,Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi
NFZ

zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy

2020,2021

ok. 230 mln

26 514,61 zł

społecznej, zakładów
pielęgnacyjno- opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID19''

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2017

400 000,00 zł

200 000,00 zł

2020

551 363,50 zł

86 674,34 zł

PFRON robót
budowlanych

,,Budowa windy

w obiektach służących

zewnętrznej''

rehabilitacji.
Europejski Fundusz

,,Domy Pomocy Społecznej

Społeczny

bezpieczne w Wielkopolsce''

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie
Nazwa funduszu
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Tytuł projektu

Rok

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

,,Nowoczesne metody
oddziaływań
terapeutycznych w pracy
Krajowy Fundusz

z mieszkańcami DPS.

Szkoleniowy - PUP

Superwizja przypadków,

w Gostyniu

jako skuteczna metoda

2018

3 100,00 zł

2 480,00 zł

2019

8 330,00 zł

6 664,00 zł

pracy terapeutycznej
z podopiecznymi. Wypalenie
zawodowe."
,,Nowoczesne metody
oddziaływań
terapeutycznych w pracy
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy - PUP
w Gostyniu

z mieszkańcami DPS.
Superwizja przypadków,
jako skuteczna metoda
pracy terapeutycznej
z podopiecznymi. Jak
odzyskać satysfakcję
z pracy".
Dofinansowanie rzeczowe:

Fundusze Europejskie

,,Domy Pomocy Społecznej
bezpieczne w Wielkopolsce''

2020

2200 szt. maseczek, 100 szt.
fartuchów ochronnych, 20 szt.
kombinezonów ochronnych,

80

20 szt. gogli ochronnych, 5
szt. termometrów
bezdotykowych
Dofinansowanie rzeczowe:
2200 szt. maseczek, 100 szt.

Fundusze Europejskie

,,Kooperacja- efektywna i
skuteczna".

fartuchów ochronnych, 20 szt.
kombinezonów ochronnych,

2020

20 szt. gogli ochronnych, 5
szt. termometrów
bezdotykowych

,,Trening umiejętności
komunikacyjnych
z wykorzystaniem
alternatywnych
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy - PUP
w Gostyniu

i wspomagających
sposobów porozumiewania
się z mieszkańcami DPS.
Procedura
ubezwłasnowolnienia
mieszkańca DPS jako
element wsparcia jego
optymalnego rozwoju.''
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2020

11880,00 zł

9 504,00 zł

,,Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi
Fundusze Europejskie

zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy

2021

10 328,00 zł

2021

15 642 zł

7 797,64 zł (UE - 6 563,27 zł; budżet państwa - 1 234,37 zł)

społecznej, zakładów
pielęgnacyjno- opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID19''
,,Stymulowanie
wszechstronnego rozwoju
mieszkańców DPS
w Chwałkowie w dobie
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy - PUP
w Gostyniu

pandemii Covid-19. Trening
umiejętności
komunikacyjnych
z wykorzystaniem
alternatywnych
i wspomagających
sposobów porozumiewania
się z mieszkańcami DPS''
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12 513,6 zł

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok

Wartość projektu

2020

330 746,36 zł

Wartość dofinansowania

Europejski Fundusz
Społeczny, działanie
2.8 Rozwój usług
społecznych
świadczonych

,,Domy Pomocy Społecznej

w środowisku lokalnym

bezpieczne w Wielkopolsce''

UE - 278 753,03 zł; budżet
państwa - 51 993,33 zł

Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
2014 -2020

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Nazwa funduszu

Tytuł projektu

Rok

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

2014

134 293,86 zł

65 350 zł

Zakup 9-osobowego
PFRON

samochodu przeznaczonego

,,Program

do przewozu uczestników

wyrównywania szans

Warsztatów Terapii

między regionami III”

Zajęciowej w Piaskach, poza
dofinansowaniem z PFRON-

83

u, możliwy był również dzięki
środkom finansowym
samorządu Powiatu
Gostyńskiego oraz
Stowarzyszenia
KREATYWNI z Piasków.

Likwidacja barier
PFRON
,,Program
wyrównywania szans
między regionami III”

transportowych – zakup
pojazdu przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych (Dom

2016

138 990,00 zł

79 040,00 zł

2017

143 930,00 zł

74 780,00 zł

Pomocy Społecznej
w Chwałkowie)
Likwidacja barier

PFRON
,,Program
wyrównywania szans
między regionami III”

transportowych na zakup
pojazdu przeznaczonego do
przewozu osób
niepełnosprawnych (Dom
Pomocy Społecznej
w Chumiętkach)

PFRON
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Zakup samochodu
przeznaczonego do

,,Program

przewozu osób

wyrównywania szans

niepełnosprawnych-

między regionami III”

likwidacja barier

2018

147 200,00 zł

80 000,00 zł

2019

133 500,00 zł

80 000,00 zł

2019

156 210,01 zł

80 000,00 zł

2019

145 000,00 zł

65 000,00 zł

transportowych
(Dom Pomocy Społecznej w
Zimnowodzie)
Zakup samochodu
przeznaczonego do
PFRON

przewozu osób

,,Program

niepełnosprawnych-

wyrównywania szans

likwidacja barier

między regionami III”

transportowych
(Środowiskowy Dom
Samopomocy w Chwałkowie)
Zakup samochodu

PFRON

przeznaczonego do

,,Program

przewozu osób

wyrównywania szans

niepełnosprawnych (Dom

między regionami III”

Pomocy Społecznej
w Rogowie)
„Zakup fabrycznie nowego

PFRON

samochodu osobowego,
zwanego dalej busem,
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,,Program

przystosowanego do

wyrównywania szans

przewozu osób

między regionami III”

z niepełnosprawnością, który
w wersji standardowej jest
samochodem
dziewięcioosobowym. ŚDS
w Gostyniu” (powiat jako
realizator)
Zakup samochodu
przeznaczonego do
przewozu osób
niepełnosprawnych dla
Stowarzyszenia na rzecz

PFRON
,,Program
wyrównywania szans
między regionami III”

osób niepełnosprawnych
<<KREATYWNI>>,
będącego organem
prowadzącym Warsztat
Terapii Zajęciowej
w Piaskach - likwidacja barier
transportowych"
realizowanego przez
Stowarzyszenie: ,,Kreatywni”
(powiat jako realizator)
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2020

142 000,00 zł

80 000,00 zł

Zakup samochodu
przeznaczonego do
PFRON

przewozu osób

,,Program

niepełnosprawnych dla

wyrównywania szans

Środowiskowego Domu

między regionami III”

Samopomocy

2021

154 252,33 zł

80 000,00 zł

2021

153 000,00 zł

80 000,00 zł

w Chwałkowie likwidacja
barier transportowych.
Zakup dla gminy
PFRON
,,Program
wyrównywania szans
między regionami III”

Pogorzela samochodu 9osobowego
przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych
(powiat jako realizator)
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CYFRYZACJA
Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Nazwa fundusz

Tytuł projektu

Rok pozyskania
środków

Wartość projektu

Wartość dofinansowania

893 466,97 zł

654 879,26 zł

Udostępnienie rejestrów
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2014-202

cyfrowych baz danych
geodezyjnych w Powiecie
Gostyńskim poprzez ich
modernizację i wyposażenie
w narzędzia informatyczne

88

2016

Informacja z wykonania zadań na drogach powiatowych lata 2014-2021
Lp

Droga

Opis zadania

Jedn.

Zakres

Koszty
inwestycji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przebudowa drogi 4093P Grabonóg - Piaski-wieś
Grabonóg

km

0,182

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka –
Strumiany - Borek Wlkp. - miejscowość Strumiany

km

Udział Gminy
Koszt
Gmina
7.

8

Środki inne
dofinansow.
9.

2014 ROK
1.

2.

4093 P

4965 P

199 991,14

100 000,00

Piaski
-

0,841

468 985,59

125 000,00

Borek
Wlkp.

231 417,00
NPPDL
Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych- etap II
BezpieczeństwoDostępność –
Rozwój

3.

4093 P

km

0,260

49 773,56

-

-

-

4950 P

Budowa chodnika droga 4093P Piaski
ul. Dworcowa
Przebudowa chodnika droga 4950P wieś Cielmice

4.

km

0,291

75 527,23

-

-

-

5.

4908 P

Budowa chodnika droga 4908P wieś Elżbietków

km

0,295

71 521,33

-

-

-

6.

5125 P

Budowa chodnika droga 5125P wieś Czeluścin

km

0,267

107 882,17

20 000,00

Pępowo

-

7.

4927 P

Przebudowa drogi 4927P Borek-Bruczków

km

0,232

155 012,58

75 000,00

8.

4907 P

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania
z drogą gminną do miejscowości Grabonóg przy

km

0,658

1 112 827,44

100 000,00

Borek
Wlkp.
Piaski
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-

9.

3909 P

drodze powiatowej nr 4907P Gostyń-Pępowo – II
etap
Przebudowa drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska

km

0,518

358 929,45

179 464,72

Gostyń
-

10.

4906 P

Przebudowa drogi 4906P Poniecul. Kościuszki

km

0,350

471 860,00

-

11.

4908 P

Przebudowa drogi 4908P Pogorzela
ul. Armii Poznań

km

0,176

249 650,73

109 850,00

-

-

Pogorzela
-

12.

4912 P

Przebudowa drogi 4912P wieś Przyborowo

km

0,382

169 084,88

95 000,00

Krobia

-

13.

49414P

Przebudowa drogi 4914P Gębice-Krzyżanki

km

0,703

169 084,88

95 000,00

Krobia

-

14.

4925 P

Przebudowa drogi 4925P Gębice-Krzekotowice

km

0,700

134 535,80

67 268,00

Pępowo

-

15.

4919 P

Przebudowa drogi 4919P Małgów-Mokronos

km

1,850

90 451,13

45 800,00

Pogorzela

-

16.

4941 P

Przebudowa drogi 4941P wieś Chumiętki

km

0,773

365 278,86

182 640,00

Krobia

-

17.

4955 P

Przebudowa drogi 4955P Stężyca do skrzyżowania
z drogą nr 4947P

km

0,662

509 736,78

180 000,00

Gostyń

-

18.

4907 P

Przebudowa kanalizacji deszczowej wieś Siedlec

km

0,075

37 274.92

-

-

-

19.

4926 P

Przebudowa kanalizacji deszczowej wieś
Skoraszewice

km

0,028

19 528,37

8 937,00

Pępowo

-

20.

3909 P

Przebudowa chodnika droga 3909P wieś Stankowo

km

0,381

98 105,17

49 052,58

Gostyń

-

21.

4956 P

Przebudowa chodnika droga 4956P Dusina

km

0,318

134 741,58

50 000,00

Gostyń

-

22.

4968 P

Przebudowa chodnika Gostyń ul. Fabryczna

km

0,131

28 506,17

-

-

-

23.

4973 P

Przebudowa drogi 4973P Pogorzela

km

0,270

91 599,80

45 250,00

Pogorzela

-
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ul. Krotoszyńska
24.

4087 P

Przebudowa zatoki autobusowej droga 4087P
m. Kromolice
Przebudowa drogi 4925P w m. Magdalenki

szt.

1,00

34 758,89

-

25.

4925 P

26.

-

-

km

0,142

43 996,85

22 000,00

Pępowo

-

4803 P

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
powiatowej nr 4803P ul. Kobylińska w Krobi

km

0,116

63 361,67

32 000,00

Krobia

-

27.

4909 P

Przebudowa drogi 4909P w m. Niepart

km

0,085

81 564,01

30 360,00

Krobia

28.

4784 P

Budowa chodnika wieś Siemowo

km

0,061

19 731,05

-

29.

4947 P

Budowa chodnika nr 4947 wieś Daleszyn

km

0,152

96 218,77

48 109,38

30.

4929 P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P
m. Dąbrówka

km

0,165

19 409,40

-

-

-

-

Gostyń

-

-

-

2015 ROK
1.

4803 P

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do
Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P

mb

0,443

360 805,86

200 000,00

Krobia

2.

4930 P

Przebudowa drogi 4930P Poraj-Czachorowo

km

1,781

1 144 554,62

300 000,00

Gostyń

3.

4965 P

Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - StrumianyBorek Wlkp. - miejscowość Strumiany

km

2,108

1 029 038,00

-

509 537,00
NPPDL
.-

4.

4093 P

5.

4907 P
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P GrabonógPiaski wieś Grabonóg

km

0,296

245 574,49

150 000,00

Piaski

km

0,380

2 216 246,43

200 000,00

Piaski

Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych

-

6.

4954 P

7.

4908 P

8.

4907 P

9.

4803 P

Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą
towarzysząca w ciągu drogi powiatowej nr 4907P
Gostyń-Pępowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P GostyńSmogorzewo
Przebudowa drogi 4908P Pogorzela
ul. Armii Poznań

km

0,270

456 984,07

152 175,70

Gostyń

km

0,229

182 440,24

82 441,00

Pogorzela

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy droga
powiatowa 4907P Pępowo

km

0,150

149787,90

75 000,00

Pępowo

Przebudowa ulicy Kobylińskiej w Krobi w zakresie
wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i
odwodnieniem

km

200 000,00

Gostyń
-

0,222

202 620,16
-

-

-

10.

4947P

Przebudowa drogi 4947P Stary Gostyń-Daleszyn

km

0,592

239 568,72

119 784,36

Gostyń

-

11.

4925 P

Przebudowa drogi 4925P Gębice-Krzekotowice

km

0,992

127 390,39

63 695,00

Pępowo

-

12.

4955 P

km

0,195

99 223,68

49 593,84

Gostyń

-

13.

4925 P

Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P
Stankowo
Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki

km

0,470

79 575,47

40 000,00

Pępowo

-

14.

4923 P

Przebudowa drogi nr 4923Pwieś Kościuszkowo

km

0,590

99 892,61

50 000,00

Pępowo

-

15.

4928 P

km

0,250

86 450,30

16.

5125 P

km

0,045

46 061,97

40 000,00

Pępowo

-

17.

4803 P

km

0,127

22 479,36

11 305,00

Pępowo

-

18.

4941 P

Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze
powiatowej nr 4928P
Budowa chodnika droga 5125P wieś Czeluścin –
kanalizacja
Odnowa nawierzchni na istniejącym ciągu pieszorowerowym przy drodze powiatowej nr 4803P
Gębice-Pępowo
Modernizacja chodników w ulicy Mickiewicza

km

0,367

67 894,16

35 379,00

Krobia

-

92

-

19.

4967P

w Krobi
Remont ulica Mostowa

km

73,50

17 476,23

8 738,00

Gostyń

-

110 356,24

60 000,00

Borek
Wlkp.

-

4 671 888,46

1 680 00,00

Gostyń

2 216 614,00

2016 ROK
1.

4965 P

Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - StrumianyBorek Wlkp. – poszerzenie jezdni

km

0,863

2.

4956 P
4947 P
4955 P
3909 P

Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej
434 Daleszyn – Osowo - Stankowo-granica powiatu

km

11 217,0

4803 P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w
miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką
w Pudliszkach wraz z budową ścieżki pieszo –
rowerowej na długości 1682,o mb

3.

100 000,00

km

3,669

3 969 325,85 1 534 250,00

Powiat
kościański

Krobia

PRGIPID
Program rozwoju
gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

1 859 949,13
PRGIPID
Program rozwoju
gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

10 000,00 Poniec
4.

4087 P

Przebudowa drogi 4087P Wziąchów-Kromolice –
poszerzenie jezdni

km

1,500

233 003,52

200 000,00

Pogorzela
-

5.

4093 P

Przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza

km

0,271

339 940,29

170 000,00

Piaski

-

6.

4925 P

Przebudowa drogi 4925P Magdalenki-Czeluścin

km

1 227

173 422,31

85 000,00

Pępowo

-

7.

4907 P

Przebudowa drogi powiatowej 4907P w zakresie
budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od
Pępowa do Siedlca – etap I

km

0,558

251 378,56

200 000,00

Pępowo

93

-

Pępowo

8.

4923 P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P
Kościuszkowo-Pępowo

km

0,850

154 517,52

65 000,00

9..

4929 P

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4929P
wieś Zalesie

km

0,162

27 712,39

-

10.

5125 P

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej droga 5125P wieś
Czeluścin

km

0,110

55 319,77

45 000,00

Pępowo

11.

4803 P

Przebudowa ścieżki rowerowej droga 4803P
wieś Gębice

km

0,688

69 338,46

50 000,00

Pępowo

12.

4909P

Przebudowa ul. Miejsko – Góreckiej wraz z
wykonaniem odwodnienia w ciągu drogi powiatowej
4909P Krobia – Niepart

km

0,245

133 273,06

60 000,00

Krobia

-

4928P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki –
Kuczynka

km

0,900

244 142,58

150 000,00

Krobia

14.

4952P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4952P Waszkowo
– Poniec

km

2,010

394 598,90

200 000,00

-

15.

4803P

Przebudowa ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie
wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i
odwodnieniem

km

0,423

312 829,86

160 000,00

Krobia

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej
nr 4087P m. Siedmiorogów

km

4087P

4803P

94

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P Pudliszki
na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin
(Krobia- Poniec)wraz z przebudową obiektów
mostowych.

-

-

0,395

78 620,76

-

-

1 080 000,00

Krobia

2017 rok
1.

-

-

13.

16.

-

dojazdy do
obiektów
mostowych

–
2 obiekty
460mb

3 566 862,31

-

2.

4803P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia –
Poniec w miejscowości Dzięczyna na odcinkach od
km 0+000 do km 0+578,50 i od km 0+578,50 do km
0+998,0 mb na łącznej długości 998,0 mb

km

0,998

1 280 921,10

345 094,00

Poniec

10 000,00

Krobia

571 460,00
PRGIPID
Program rozwoju
gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

3.

4923P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Ludwinowo
– Kościuszkowo – Pępowo

km

1,109

245 632,23

140 000,00

Pępowo

4.

4087P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P WziąchówKromolice - granica powiatów

km

1,250

247 758,46

115 000,00

Pogorzela

5.

4965P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka –
Strumiany – Borek Wlkp.

km

339 470,78

160 000,00

Borek
Wlkp.

-

Pępowo

-

-

-

0,869

6.

4907P

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Pępowo –
Siedlec – ETAP II i III.

km

0,540

348 769,53

200 000,00

7.

4087P

Przebudowa istniejącego chodnika na ulicy
Dworcowej w Borku Wlkp. w ciągu drogi powiatowej
nr 4087P Jeżewo – Borek Wlkp.

km

1, 467

252 406,73

-

Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P
miejscowość Gostyń ulica Mostowa

km

0,401

658 580,94

329 290,47

Gostyń

km

0,283

370 623,29

250 000,00

Piaski

20 000,00

8.

4967P

9.

4908P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4908 P
miejscowość Piaski ul. Św. Marcina.

10.

4928P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce –
Rokosowo

km

0,668

239 918,88

135 000,00

Borek
Wlkp.
Poniec

11.

4975P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P
miejscowość Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa

km

0,617

359 959,99

165 000,00

Poniec

95

-

-

-

-

12.

4093P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg –
Piaski polegająca na budowie parkingu przy ulicy
Leśnej w Piaskach

miejsca
postojo

23,00

72 398,10

-

-

we -szt.

13.

4928P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka
Pudliszki

km

0,346

82 090,99

42 045,49

Krobia

14.

4925P

Przebudową drogi powiatowej nr 4925 P Magdalenki
– Czeluścin

km

0,600

116 284,20

60 000,00

Pępowo

15.

4093P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P
(Mszczyczyn) gr. powiatu - Smogorzewo – TalaryPiaski

km

300,00

114 021,00

-

16.

4935P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4935P Szelejewo –
Bodzewo

km

0,104

54 906,00

30 000,00

17.

4929P

Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4929P od wjazdu do DPS w m. Zimnowoda
do drogi wojewódzkiej nr 438

km

0,080

26 779,38

-

100 000,00

-

(nawałnica) środki
z UW Poznań

Piaski

-

-

-

2018 rok
1.

4908P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P
miejscowość Piaski ul. Św. Marcina

km

0,377

1 159 710,90

515 000,00

Piaski

2.

4940P

km

0,500

888 818,05

450 000,00

Krobia

3.

4940P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P
miejscowość Chwałkowo
Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P
miejscowość Potarzyca

km

0,290

656 364,40

300 000,00

Krobia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P
Kościuszkowo-Pępowo m. Pępowo
ul. Chocieszewicka

km

4.

4923P

96

-

0,412

346 868,66

200 000,00

Pępowo
-

5.

4907P

6.

4087P

7.

8.

4087P

4087P

9.

4948P

10.

4784P

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Pępowo –
Siedlec – etap IV.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P
miejscowość Borek Wlkp. ul. Dworcowa

km

0,569

299 943,30

150 000,00

Pępowo

-

km

0,163

194 918,87

97 686,91

Borek
Wlkp

-

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 4087P z drogą gminną w kierunku – Zalew
Jeżewo
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P
w miejscowości Borek Wielkopolski.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola –
Czajkowo
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4784P Siemowo–Kosowo m. Siemowo m.Kosowo

km

0,100

66 898,72

-

-

km

0,193

327 254,69

-

-

km
km

0,460

1 846 358,32

900 000,00

169 887,40

-

Gostyń
-

0,580

-

11.

4909P

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 4909P Niepart – Gostkowo

km

0,560

444 974,65

245 078,55

Krobia

12.

4925P

km

0,175

176 200,33

95 000,00

Pępowo

13.

4945P

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Czeluścinek
w dr.4925P
Remont chodnika –
m.Jawory
m.Koszkowo

km

Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4941P m. Skoraszewice

km

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4906P m. Poniec ul. Ogrodowa
Przebudowa chodnika m. Łęka Wielka

km

0,99

29 470,84

58 941,69

Poniec

km

150,00

48 012,16

10 553,40

Poniec

14.

4941P

15.

4906P

16.

4793P

17.

4908P
97

Budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli -etap III
w c.dr.pow.4908P( rondo)

56,00
150,00
0,230

-

11 228,65
31 357,63
52 700,58

--

-

43 366,78

Pępowo
-

szt.1

rondo

1 087 904,52

551 359,86

Pogorzela

2019 rok
1.

4803P

Rozbudowa drogi Krobia – Poniec miejscowość
Dzięczyna

km

247,00

720 222,92

251 268,41

Poniec

-

2.

4925P

Przebudowa drogi powiatowej Magdalenki –
Czeluścinek

km

0,590

423 356,53

200 000,00

Pępowo

-

3.

4937P

Przebudowa drogi powiatowej Wymysłowo
Ludwinowo

km

0,982

439 367,62

100 000,00

Krobia

-

4.

5125P

Budowa chodnika przy drodze powiatowej
miejscowość Czeluścin

km

0,286

176 602,00

100 000,00

Pępowo

-

5.

4909P

Przebudowa drogi miejscowość Niepart

km

0,306

159 182,60

79 591,30

Krobia

-

6.

4909P

Przebudowa drogi powiatowej Niepart – Gogolewo

km

1,920

194 340,00

97 170,00

Krobia

-

7.

4909P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P
odc. Niepart – granica .pow. gostyńskiego –
rawickiego - ( Gostkowo )

km

0,660

75 595,80

37 797,90

Krobia

-

8.

4921P

Przebudowa drogi powiatowej miejscowość
Gumienice

km

0,247

73 971,36

45 967,00

Pogorzela

-

9.

4953P

Budowa chodnika przy drodze powiatowej
miejscowość Babkowice

km

0,068

34 774,19

-

-

-

10.

4926P

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
powiatowej w Krobi ulica Jutrosińska

km

0,307

299 918,56

-

-

11.

4932P

Przebudowa drogi powiatowej Stara Krobia –
Domachowo

km

1,553

495 749,56

Krobia

-

98

-

247 874,78

12.

4087P

Przebudowa drogi powiatowej miejscowość
Siedmiorogów
Przebudowa drogi powiatowej Borek Wlkp. –
Bruczków

km

0,450

164 500,25

82 250,00

13.

4927P

14.

Borek
Wlkp.
Borek
Wlkp.

-

km

1,747

284 243,85

128 158,00

4950P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków –
Leonów

km

2,398

189 879,50

70 588,00

Borek
Wlkp.

-

15.

4803P

Przebudowa drogi powiatowej Krobia – Poniec
miejscowość Karzec

km

0,026

26 882,39

-

-

-

16.

4919P

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
miejscowość Kaczagórka

km

0,209

81 895,20

32 000,00

Pogorzela

-

17.

4920P

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
miejscowość Ochla

km

0,208

95 808,07

41 795,00

Pogorzela

-

18.

4958P

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
miejscowość Kosowo

km

0,400

148 232,68

74 116,34

Gostyń

-

19.

4922P

Przebudowa drogi powiatowej Krajewice – Ziółkowo

km

0,522

797 684,38

398 111,21

Gostyń

-

20.

4945P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P JeżewoJawory-Wycisłowo

km

2,421

286 426,62

-

-

-

-

-

55 054,80
(nawałnica)
FSUE

21.

4087P

Przebudowa drogi powiatowej miejscowość
Trzecianów

km

0,020

61 466,99

-

22.

4949P

Remont drogi miejscowość Sikorzyn
km 1+190 do km 1+340

km

0,150

55 054,80

-

-

Fundusz
Solidarności

99

Unii Europejskiej

23.

4927P

Remont drogi Borek Wlkp. – Bruczków
km 0+450 do km 0+560

km

0,110

36 988,56
-

-

36 988,56
(nawałnica)
FSUE
Fundusz
Solidarności
Unii Europejskiej

2020 rok
1.

2.

4093P

4087P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4083P
Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu
śremskiego

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P PogorzelaWziąchów – Kromolice – granica powiatu

km

3,491

4 646 423,38

1 301 531,19

Piaski

2 043 361,00
FDS
Fundusz Dróg
Samorządowych

1,881

1 382 042,50

360 605,75

Pogorzela

660 831,00
FDS
Fundusz Dróg
Samorządowych

3.

4948P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola –
Czajkowo

km

3,3685

4 304 690,13

1 100 000,00

Gostyń

2 090 003,00
FDS
Fundusz Dróg
Samorządowych

4.

4922P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice –
Ziółkowo – etap II

km

0,880

1 796 755,72

485 327,36

Gostyń

826 101,00
FDS
Fundusz Dróg
Samorządowych

5.

6.

4964P

4932P

100

Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart –
Gogolewo-Skoraszewice

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Krobia
Stara Domachowo –II etap

km

2,222

390 380,05

140 198,69

Krobia
-

1,527

593 962,58

350 000,00

Krobia
-

7.

8.

9.

10

4945P

4925P

4926P

4953P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory –
Koszkowo

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z
kanalizacją deszczową i chodnikiem w m.
Czeluścinek- Czeluścin

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt
Skoraszewice – Wilkonice

km

Budowa chodnika przy drodze nr 4953P
m. Babkowice –

km

0,759

0,985

432 100,42

435 172,50

200 000,00

235 000,00

0,298

249 265,31

95 414,00

Pępowo

Pępowo
-

0,111

76 389,21

50 000,00

Pępowo
-

4945P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory –
II etap

km

0,310

103 221,36

51 610,68

12.

4963P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4963P Kuczyna –
Gogolewo

km

2,175

252 849,26

128 397,26

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4948P m. Czajkowo

km

4948P

-

-

11.

13.

Borek
Wlkp.

0,583

367 991,13

183 931,00

Borek
Wlkp.

-

Krobia

-

Gostyń

-

2021 rok
1.

4803P

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia –
Poniec m. Dzięczyna

km

1, 307

4 297 040,10

918 000,00

Poniec

2.

4945P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory –
Koszkowo

km

1,100

432 100,42

200 000,00

Borek
Wlkp.

3.

4909P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia –
Miejska Górka w m. Rogowo

km

0,990

2 320 778,16

494 985,09

Krobia

101

1 766 222,05
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

-

1 119 992,75
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

4.

5.

6.

4922P

3909P

4784P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P KrajewiceZiółkowo – etap II

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary
Gostyń – Stankowo

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola –
Klony

km

1,457

882 992,38

440 758,19

Gostyń

0,770

371 186,87

185 593,43

Gostyń

0,400

205 719,71

102 859,85

Gostyń

Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo –
Wymysłowo

km

0,300

192 183,45

96 091,72

Krobia

8.

4959P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec –
Babkowice

km

1,546

552 675,64

166 337,82

Pępowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P
Kościuszkowo -Ludwinowo

km

0,900

257 785,31

128 892,66

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 4907P w m. Grabonóg (Lipki)

km

0,101

52 870,47

26 435,23

11.

4919P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów –
granica powiatu (m.Mokronos)

km

1,800

169 165,83

-

Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice
– Pogorzela

km

102

386 337,82

Pępowo

128 892,65
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

4907P

4953P

-

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

10.

12.

102 859,86
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

4936P

4923P

185 593,44
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

7.

9.

442 234,19
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

Piaski

169 165,83
-

4,700

464 929,08

20 867,54
211 843,00

-

Pępowo
Pogorzela

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

232 218,54
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

13.

4920P

Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew –
Ochla

km

1,651

488 845,48

14.

4921P

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4921P
m. Gumienice

km

0,304

79 281,38

Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P DąbrówkaZalesie- Siedmiorogów w m. Wygoda

km

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 4929P Dąbrówka- Zalesie w m. Dąbrówka

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P GogolewoSkoraszewice

km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P
Stary Gostyń – Klony

km

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo –
Bodzewko – etap I- kanalizacja deszczowa

km

15.

16.

17.

18.

19.

4929P

4929P

4964P

4957P

4907P

103

248 157,00

-

Pogorzela

-

-

79 281,38
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

0,250

0,100

0,655

191 668,56

25 309,44

216 312,41

95 096,28

12 654,72

-

Borek
Wlkp.
Borek
Wlkp.

96 572,28
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

-

-

0,656

159 299,76

79 649,88

Gostyń
-

0,244

197 810,49

166 612,99

Piaski
-

Podsumowanie
Powiat gostyński w latach 2015 – 2022 aktywnie pozyskiwał środki ze źródeł krajowych oraz
europejskich: z programów rządowych (Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Funduszu
Inicjatyw Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych), Wielkopolskiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Realizowano również zadania z własnych środków.
W większości zrealizowano zadania obejmujące wszystkie cele główne oraz szczegółowe.
Przygotowany materiał będzie stanowił podstawę do weryfikacji i opracowania Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2022 – 2029.
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