
nr 5

Oddajemy w Państwa 
ręce kolejny numer 
„Faktów Powiatowych”. 
Chcemy, by było to 
dla Mieszkańców do-
bre źródło informa-
cji na temat faktów 
związanych z działalno-
ścią powiatu gostyńskie-
go. Przyjemnej lektury! 
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POPŁYNĄ MILIONY
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU

Ponad 4,6 mln złotych kosztować będzie „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”. 85% tej 
kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Jeśli dodać do tego ponad 222 tys. złotych na projekt zakładający doskonalenie nauczycie-
li oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły, do końca 2019 roku placówka otrzyma niemal 5 mln zło-
tych wsparcia.  Więcej - str. 9

POWIAT GOSTYŃSKI NA PÓŁMETKU KADENCJI

I PROINWESTYCYJNIERACJONALNIE

Z jednej strony zadłu-
żenie powiatu sukce-
sywnie maleje, z dru-
giej, z dobrym skut-
kiem, ciągle poszuku-
jemy możliwości pozy-
skania środków na in-
westycje. Jak znaleźć 
„złoty środek”? O tym 
str. 3

– Reprywatyzacji nie można 
postrzegać wyłącznie przez 
pryzmat Warszawy – mówił 
podczas konferencji pod ha-
słem: „W trosce o naszą przy-
szłość” Starosta Gostyński 
Robert Marcinkowski. I doda-
wał: – My z tego typu proble-
mami mamy do czynienia od 
lat. Tylko dzięki naszej deter-
minacji część z nich udało się 
rozwiązać, ale to nie koniec 
wyzwań reprywatyzacyjnych. 
str. 8

KARA 

ZA ZARADNOŚĆ

REPRYWATYZACJA 

DOTYKA SAMORZĄDY

Dotacje w wysokości 183 425  
złotych przyznano organiza-
cjom pozarządowym, działa-
jącym na terenie powiatu go-
styńskiego. W sumie na dzia-
łania realizowane przez trzeci 
sektor przeznaczono aż 424 
500,88 zł. To kilka tysięcy zło-
tych więcej niż w ubiegłym 
roku.  str. 2

PONAD 

400 TYS. ZŁOTYCH

DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH

MAMY TO!



2

WYDAWCA:
Powiat Gostyński

ADRES REDAKCJI:
Starostwo Powiatowe 

w Gostyniu
ul. Wrocławska 256,

63-800 Gostyń
REDAKTOR NACZELNY:

Joanna Jakubiak
jjakubiak@powiat.gostyn.pl
Redakcja nie publikuje ano-

nimów. Zastrzegamy so-
bie prawo do skracania i ad-
iustacji tekstów oraz zmia-

ny ich tytułów. Wykorzystanie 
i rozpowszechnianie redak-
cyjnych materiałów wymaga 

zgody wydawcy. 

ZAPOWIEDZI

POWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

20 maja 2017r.

Rynek Gostyń

11 czerwca 2017 r.

meta przy ZS w Piaskach

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa po raz kolejny odbywać się będzie 
na rynku w Gostyniu. Wydarzenie organizuje powiat gostyński oraz Ko-
menda Powiatowa Policji w Gostyniu. Tradycyjnie uczestniczyć w nim 
będzie wiele służb. Będzie to też okazja do zaprezentowania wyników 
projektu „Profilaktyka, a Ty?”, który ma na celu działania z zakresu profi-
laktyki uzależnień. Dla dzieci i młodzieży przygotowano mnóstwo atrak-
cji. Wspólnie bity będzie również rekord w ilości udzielanej pierwszej po-
mocy. Na rynku stanie także krwiobus oraz osteobus.

To już kolejna edycja tego ro-
dzinnego, rowerowego święta. 
Tradycyjnie ze wszystkich gmin 
powiatu gostyńskiego wyjadą 
grupy rowerzystów, by około 
godziny 14.00 opanować plac 
przed Zespołem Szkół w Pia-
skach. Na mecie na uczestni-
ków czekać będzie wiele atrak-
cji. Ciepły posiłek, muzyczne 
występy oraz konkursy z nagro-
dami (wśród nich rower). To do-
skonały sposób na rekreacyjne 
spędzenie weekendu. W tym 
dniu równolegle odbywać się 
też będzie wyścig: 203 km na 
203. rocznicę urodzin Błogosła-
wionego Edmunda Bojanow-
skiego.

NIEDZIELA NA ROWERZE

PONAD 400 TYS. ZŁ
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dotacje w wysokości 183 425  złotych przyznano organizacjom pozarządowym, działającym na te-
renie powiatu gostyńskiego. W sumie na działania realizowane przez trzeci sektor przeznaczono 
aż 424 500,88 zł. To kilka tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. 

Na otwarty konkurs ofert wpły-
nęły 52 oferty. Jedna nie spełni-
ła wymogów formalnych, dwie 
odpadły na etapie oceny me-
rytorycznej. Najwięcej – 34 
aplikacji – złożyły organi-
zacje z gminy Gostyń. Sie-
dem pochodzi z gminy Pia-
ski, sześć z gminy Krobia, 
po dwie z gmin: Pogorzela 
i Pępowo oraz jedna z Po-
znania. 

Konkurs ogłoszony został w za-
kresie 8 priorytetów i 26 zadań. 
Organizacje realizować będą 
inicjatywy  w zakresie ratownic-

twa i ochrony ludności,  oświaty 
i wychowania, promocji i ochro-
ny zdrowia oraz polityki proro-
dzinnej i pomocy społecznej. 

Ponadto ich działania dotyczyć 
będą polityki społecznej, kultu-
ry fizycznej i turystyki, kultury i 
dziedzictwa kulturowego, a tak-

że  ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego. 
60 725,88 zł przyznano też na 

d z i a ła l n o ś ć 
bezp łatnego 
punktu porad 
prawnych pro-
w a d z o n e g o 
przez organi-
zację pozarzą-
dową, realizo-
wana jest też 
trzyletnia umo-
wa z Bonifra-
terskim Ośrod-
kiem Interwen-
cji Kryzysowej 
na kwotę 180 
000 zł.

Aktywność gmin powiatu gostyńskiego - ilość 

organizacji przystępujących do konkursu
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POWIAT GOSTYŃSKI NA PÓŁMETKU KADENCJI

RACJONALNIE I PROINWESTYCYJNIE

Pomiędzy Gostyniem a Grabonogiem wyremontowano most wraz z dojazdami. Obie 
miejscowości połączyła też bezpieczna ścieżka rowerowa.

Ponad 11-kilometrowy odcinek pomiędzy miejscowościami 
Gostyń – Dusina – Daleszyn – Osowo – Stankowo oraz 

Stary Gostyń to największa inwestycja powiatu gostyńskiego 
w 2016 roku

Minęła połowa kadencji samo-
rządu. Aby mógł on sprawnie 
funkcjonować, potrzebna jest 
sprawna polityka budżetowa. 
Jak kształtuje się budżet po-
wiatu?
Trwająca właśnie kadencja stoi 
pod znakiem wielu inwestycji, a 
jednocześnie stabilnej polityki fi-
nansowej. Warto zaznaczyć, że 
w 2015 roku powiat gostyński 
zmniejszył kredyty w większym 
stopniu, niż w całej swojej 15-let-
niej historii. Zadłużenie zmniej-
szyło się o ponad 3 mln złotych. 
Dzięki racjonalnej, proinwestycyj-
nej polityce w następnym roku, 
wydatki na inwestycje wyniosły 
prawie 18 mln złotych. 2017 rok 
jest czasem stabilnego i odpowie-
dzialnego budżetu, który jednak 
pozostaje otwarty na inwestycje 
i możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych. 

Jak zatem udało znaleźć się zło-
ty środek pomiędzy oszczędną 
a inwestycyjną stroną powia-
tu?
Z jednej strony zadłużenie powia-
tu sukcesywnie maleje, z drugiej, 

z dobrym skutkiem, cią-
gle poszukujemy możli-
wości pozyskania środ-
ków na inwestycje. Dzię-
ki stabilnej polityce finan-
sowej, nie mamy proble-
mu z zabezpieczeniem 
wkładu własnego, nie-
zbędnego przy projek-
tach zewnętrznych. A kto 
pozyskuje, może realizo-
wać więcej. Przykładem 
jest chociażby miniony 
rok, gdzie, przy udziale 
środków rządowych, mo-
gliśmy wykonać dwie duże inwe-
stycje drogowe. Godna podkre-
ślenia jest także dobra współpra-
ca z większością gmin. 

Pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych to jedna z mocniej-
szych stron powiatu gostyń-
skiego.
To prawda. Udało się dzięki nim 
zrealizować wiele inwestycji, na 
które mieszkańcy czekali lata-
mi. W 2015 roku, przy udziale 
środków z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
zrealizowano 
dwa zadania: 
przebudowę 
drogi powiato-
wej Dąbrówka 
– Strumiany – 
Borek Wlkp. w 
miejscowość 
S t r u m i a n y  
oraz Poraj – 
Czachorowo. 
Z kolei przy 
wsparciu pie-
niędzy z rezer-
wy Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju wy-
remontowaliśmy most wraz z do-
jazdami na trasie Gostyń – Gra-
bonóg. Powstała też długo ocze-
kiwana ścieżka rowerowa, łączą-
ca obie miejscowości. 

Więcej inwestycji zrealizowano 
jednak w roku 2016…
Wszystko za sprawą dwóch wy-
soko ocenionych wniosków z 
„Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Dzięki nim 
znaleźliśmy się na wysokim dru-
gim miejscu w Wielkopolsce, je-
śli idzie o pozyskiwanie środ-
ków z tego programu. Zadowo-
leni są mieszkańcy Krobi i Pudli-
szek, gdyż obie te miejscowości 
połączyła zmodernizowana droga 
oraz, co równie ważne, ścieżka 
rowerowa. Trasa ta jest niezwykle 
często uczęszczana przez rowe-
rzystów czy biegaczy. Pod koniec 

listopada oddaliśmy do użytku w 
sumie ponad 11-kilometrowy od-
cinek pomiędzy miejscowościa-
mi: Gostyń – Dusina – Daleszyn 
– Osowo – Stankowo aż do gra-
nicy powiatu. Ponad 11-kilome-
trowy, ponieważ dzięki oszczęd-
nościom przetargowym i zgo-
dzie wojewody, wyremontowano 
również ważny odcinek pomię-
dzy Daleszynem a Starym Gosty-
niem. Na tę inwestycję mieszkań-
cy czekali ponad 40 lat. Ma ona 
też wymiar ponadlokalny. Powiat 
kościański pozyskał pieniądze 
z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na kon-
tynuację tej drogi 
od granic powia-
tów aż do Wiesz-
kowa. Oznacza 
to, że powstanie 
alternatywna dro-
ga łącząca stoli-
ce obu powiatów. 

2017 rok już na 
samym począt-
ku zapowiada 
się obiecująco. 

Sięgamy po środki z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Ponad 880 tys. 
złotych pozyskaliśmy już na pro-
jekt: „Udostępnianie rejestrów cy-
frowych baz danych geodezyj-
nych w Powiecie Gostyńskim po-
przez ich modernizację i wyposa-
żenie w narzędzia informatycz-
ne”. Mamy również pozytywne 
rozstrzygnięcia w projekcie, który 
pozwoli rozbudować Zespół Szkół 
Specjalnych w Brzeziu. Pieniądze 
popłyną też z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019”. 
Dzięki prawie milionowi pozyska-
nemu ze środków wojewody wy-
remontujemy kolejny, niemal kilo-
metrowy, odcinek na trasie Kro-
bia – Poniec, tym razem w miej-
scowości Dzięczyna. 

dokończenie - s.4

Realizacja inwestycji na odcinku Krobia – Pu-
dliszki była możliwa dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym. Oszczędności przetargo-
we pozwoliły poszerzyć jej zakres o dokończe-
nie ścieżki rowerowej wzdłuż modernizowanej 
drogi.

W 2015 roku powiat 
gostyński zmniej-
szył kredyty w więk-

szym stopniu niż 
w swojej całej 

15-letniej historii.

Rozmowa ze Starostą Gostyńskim Robertem Marcinkowskim
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Czy drogi są największą inwe-
stycją powiatu gostyńskiego?
Bardzo dużo inwestujemy w dro-
gi, gdyż infrastruktura drogowa 
to ważny element wpływający na 
bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu i rozwój gospodarczy. 
Przypomnę, że powiat admini-
struje aż 485 km dróg. Mam pełną 
świadomość, że w tym zakresie 
jest wiele do zrobienia. Niezwykle 
ważne będzie wsparcie powiatu 
w pracach nad przyszłą obwod-
nicą Gostynia. Inwestujemy też w 
szpital – w ostatnich latach zmo-
dernizowano oddział chirurgii, od-
dział wewnętrzny, powiat również 
dofinansowuje zakup potrzebne-
go sprzętu. Stawiamy na eduka-
cję – realizujemy wiele projektów, 
także przy udziale środków ze-
wnętrznych. W ostatnim czasie 
uruchomiliśmy np. pracownię 
kształcenia praktycznego przy 
ZSZ w Gostyniu. Dzięki współ-
pracy samorządu, szkoły i fir-

my JEGGER, uczniowie lepiej 
przygotują się do zawodu, któ-
ry chcieliby w przyszłości wyko-
nywać. Inwestujemy też w ka-
pitał ludzki, czego najlepszym 
dowodem są wysokie dota-
cje dla organizacji pozarządo-
wych. Jesteśmy 
pierwszym samo-
rządem w Polsce, 
który wprowadził 
program granto-
wy dla grup nie-
formalnych. PGS 
- Program Gran-
tów Społecznych, 
bo o nim mowa, 
od czterech lat 
pozwala miesz-
kańcom realizować projekty i 
zmieniać otaczającą rzeczywi-
stość. To wszystko nie byłoby 
możliwe, gdyby nie duże zaan-
gażowanie wielu osób i instytu-
cji. Za te dwa lata dobrych efek-

tów i dobrej współpracy chcę 
serdecznie podziękować rad-
nym, przedstawicielom gmin 
oraz moim współpracownikom 
ze starostwa i jednostek orga-
nizacyjnych powiatu.

A jakie są 
mniej pozy-
tywne stro-
ny znajdują-
cej się na pół-
metku kaden-
cji?
Ciągle powra-
ca temat spad-
k o b i e r c ó w . 
Część proble-
mów zosta-

ła skutecznie rozwiązana, lecz 
wiele wyzwań jeszcze przed 
nami. Przypomnę, że pod ko-
niec września przekazaliśmy 
ostatnią ratę za zespół pałaco-
wo-parkowy w Grabonogu. Za 

obiekt, w którym mieści się Ze-
spół Szkół Rolniczych w Gra-
bonogu zapłaciliśmy w sumie 
1,15 mln złotych. Udało się rów-
nież zakończyć trwający ponad 
20 lat spór z Parafią Ewangelic-
ko-Augsburską. Na mocy poro-
zumienia, powiat oddał ewan-
gelikom „pastorówkę”, w której 
mieściła się część wydziałów 
starostwa. Dzięki temu rozwią-
zaniu gmina Gostyń zatrzymała 
budynek służący mieszkańcom 
jako przedszkole. To niezwykle 
ważne ze społecznego punktu 
widzenia. Wyzwania pojawia-
ją się natomiast w zakresie po-
mocy społecznej. Zakończyły 
się negocjacje ze spadkobier-
cami zespołu parkowo-pała-
cowego w Chwałkowie. Dzięki 
dzierżawie uratowaliśmy miej-
scowy DPS. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że to nie jest 
tak, że powiat przywłaszczył te 

obiekty. One zostały nam prze-
kazane przez Skarb Państwa. 
Niestety, jeśli chodzi o roszcze-
nia spadkobierców, musimy ra-
dzić sobie sami. A szkoda, bo 
pieniądze, które mogłyby pójść 
na inne działania w zakresie 
oświaty, pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, czy dróg, są 
przekazywane spadkobiercom, 
bez żadnej rekompensaty, żad-
nego poczucia przyzwoitości 
ze strony państwa. Nie może-
my jednak tylko czekać na po-
moc innych. Nie możemy zo-
stawiać naszych pracowników i 
podopiecznych. Przykład szko-
ły w Grabonogu, „pastorówki” 
oraz DPS Chwałkowo udowod-
niły, że działania powiatu oka-
zały się skuteczne. 

dokończenie ze str.3

POWIAT GOSTYŃSKI NA PÓŁMETKU KADENCJI JEST RACJONALNIE I PROINWESTYCYJNIE

17,6 
mln złotych

wyniosły wydatki 
na inwestycje 
w 2016 roku

KOPALNIA
TO ZAGROŻENIE DLA NASZEGO REGIONU
Ważne deklaracje padły podczas konferencji dotyczącej ewentualnej budowy kopalni odkrywko-
wej na terenie powiatu gostyńskiego. Złożyli je parlamentarzyści oraz Wiceminister Środowiska 
Mariusz Gajda. Wszyscy są zgodni: to nie jest miejsce na kopalnię. O działaniach samorządów na 

rzecz ochrony regionu przed odkrywką mówili starostowie: gostyński i rawicki.

Co oznacza kopalnia dla po-
wiatu gostyńskiego? Degrada-
cję środowiska, stopniowy upa-
dek produkcji rolnej i przedsię-
biorstw z branży rolniczej, oko-
łorolniczej i przetwórczej. To 
także zahamowanie rozwoju 
gmin, na terenie których znaj-
dzie się odkrywka. Poza tym 
mieszkańców czekają proble-
my z wodą, gdyż kopalnia do-
prowadzi do ka-
tastrofy ekolo-
gicznej. Wdycha-
nie pyłów kopal-
nianych z kolei 
znacznie zwięk-
szy ilość zacho-
rowań na cho-
roby płuc i źle 
wpłynie na ogól-
ną kondycję na-
szych organi-
zmów. Przypo-
minał o tym Sta-
rosta Gostyński 
Robert Marcin-
kowski podczas 
swojego wystąpienia na kon-
ferencji pt. „Złoże węgla bru-
natnego Oczkowice – właści-
we rozpoznanie hydrogeolo-
giczne i inne uwarunkowania”, 
która 20 lutego miała miejsce 
na Świętej Górze. Zaznaczał 
także, że samorządy nie usta-

ją w staraniach, by oddalić wid-
mo powstania kopalni na tere-
nie powiatów rawickiego i go-
styńskiego. 
Referaty podczas konferencji 
dotyczyły wpływu kopalni od-
krywkowej na zasoby wodne 
w regionie, straty ekonomicz-
ne w rolnictwie i przemyśle rol-
no – spożywczym spowodowa-
ne przez kopalnię oraz jak ko-

palnia wpły-
nie na na-
sze życie i 
otoczenie.
W spotkaniu 
uczestniczy-
li parlamen-
tarzyści róż-
nych opcji 
p o l i t y c z -
nych, sa-
morządow-
cy powia-
tów i gmin, 
n a u k o w -
cy, przed-
siębiorcy i 

rolnicy, członkowie stowarzy-
szeń oraz mieszkańcy regionu. 
Wszyscy wypowiadali się jed-
nym głosem, że nie ma zgody 
na budowę kopalni i elektrow-
ni, ponieważ taka inwestycja 
oznacza katastrofę ekologicz-
ną, gospodarczą i społeczną 

dla naszego regionu. 
Deklarację przeciw budowie 
kopalni i elektrowni złożył rów-
nież wiceminister środowiska 
Mariusz Gajda oraz zapewnił o 
pomocy w zorganizowaniu spo-
tkania samorządów z głównym 
geologiem kraju. 
Zważywszy na powagę sytuacji  
Starosta Gostyński utworzył 
również zespół zajmujący się 
tematami związanymi z ewen-
tualną budową kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego 
„Oczkowice”, powołany w celu 

prowadzenia prac związanych 
z monitorowaniem i wspiera-
niem działań zapobiegających 
planowanej budowie kopalni 
odkrywkowej węgla brunatne-
go na terenie powiatu gostyń-
skiego, złożony z pracowników 
Starostwa Powiatowego w  Go-
styniu, którym kieruje Wicesta-
rosta Czesław Kołak. Samo-
rządowcy aktywnie współpra-
cują też ze Stowarzyszeniem: 
„Przedsiębiorczość dla ekolo-
gii”, które zrzesza przedsiębior-
ców z różnych branż. 

Co oznacza kopalnia dla 
powiatu gostyńskiego? 
Degradację środowiska, 

stopniowy upadek 
produkcji rolnej 

i przedsiębiorstw z branży 
rolniczej, okołorolniczej 

i przetwórczej. To 
także zahamowanie 

rozwoju gmin, 
na terenie których 

znajdzie się odkrywka.

Nie ma zgody na bu-
dowę kopalni i elek-

trowni, 
ponieważ taka inwe-
stycja oznacza kata-

strofę 
ekologiczną, gospo-
darczą i społeczną 

dla 
naszego regionu. 

Rozmawiała: Joanna Jakubiak
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PPP: SZYBKO ZNACZY EFEKTYWNIE

Dzięki modelowi partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) 
na remont ma szansę 29,391 
km dróg powiatowych, z cze-
go na obszarze gminy Gostyń 
4,258 km, na terenie gminy Kro-
bia 15,092 km, na terenie gmi-
ny Piaski 4,745 km, i na terenie 
gminy Pępowo 5,296 km. Robo-
ty mają obejmować położenie 
masy bitumicznej na istnieją-
cych drogach, wyrówna-
nie profili dróg oraz uzu-
pełnienie poboczy. Wy-
konywane będą także 
roboty brukarskie zwią-
zane z wymianą krawęż-
ników. Na niektórych od-
cinkach zostaną wyko-
nane chodniki i kanaliza-
cja deszczowa. Przewi-
duje się, że prace będą 
realizowane w okresie 
od 2017 do 2018 roku 
na takich odcinkach dróg 
powiatowych jak: pomię-
dzy Krobią a Domacho-
wem, pomiędzy Kraje-
wicami, Ziółkowem i Rę-
bowem, Krobią Starą a 
Domachowem, Ludwi-
nowem a Kościuszko-
wem i pomiędzy Ludwi-
nowem, Sułkowicami a 
Wymysłowem. Moderni-
zacji zostaną poddane 
także fragmenty dróg: od 
Domachowa do Rębo-

wa, od Wymysłowa do Żychle-
wa oraz odcinek drogi powia-
towej od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 434 do miejscowo-
ści Krajewice.

Dlaczego partner prywatny?
Przedmiotem PPP ma być 
wspólna realizacja przedsię-
wzięcia przez podmiot publicz-
ny, czyli powiat gostyński i part-

nera prywatnego czyli firmę pry-
watną. Na mocy podpisanej 
umowy zadaniem wyłonionego 
w przetargu przedsiębiorstwa 
będzie zaprojektowanie, sfinan-
sowanie i wykonanie robót bu-
dowlanych w zakresie moder-
nizacji (przebudowy i remontu) 
dróg powiatowych. Poza tym, 
począwszy od 2018 do 2028 
roku firma pełnić będzie też 

obowiązki w zakresie zarządza-
nia drogami, tzn. sprzątania, ko-
szenia traw i ścinki poboczy, od-
śnieżania, bieżących napraw. 
Jakie będą obowiązki powiatu? 
Wkładem własnym do przed-
sięwzięcia jest, przygotowa-
na przez samorząd powiatowy 
koncepcja przebudowy i moder-
nizacji dróg oraz przeprowadze-
nie procedury wyboru partnera 

prywatnego. Po-
nadto w okresie 
11 lat powiat bę-
dzie płacił przed-
siębiorstwu tzw. 
„opłatę za dostęp-
ność”, co stano-
wi wynagrodze-
nie za zarządza-
nie i utrzymywa-
nie zmodernizo-
wanych i przebu-
dowanych dróg.
Akces do projek-
tu wyraziły czte-
ry gminy powia-
tu gostyńskiego 
(Gostyń, Krobia, 
Pępowo i Piaski). 

Wszystkie pokryją z własnych 
budżetów 50% kosztów moder-
nizacji dróg na własnym terenie. 
Resztę sfinansuje powiat go-
styński.
Wartość przedsięwzięcia zosta-
ła oszacowana na kwotę 17 722 
086,00 zł. Stanowi ona łączną 
opłatę za dostępność, którą po-
wiat gostyński jako partner pu-
bliczny zapłaci wybranej w dro-
dze przetargu firmie (partnerowi 
prywatnemu).

Zalety PP
W ciągu zaledwie dwóch lat wy-
remontowanych zostanie pra-
wie 30 km dróg. Mieszkańcy zy-
skają nowe, bezpieczne trak-
ty w krótkim czasie. Bez zaan-
gażowania partnera prywatne-
go, taki szybki postęp prac wią-
załby się z koniecznością wzię-
cia przez powiat wysokich kre-
dytów. PPP stanowi także waż-
ną alternatywę dla kończących 
się środków unijnych. 
PPP to nowatorska inicjatywa, 
dlatego nie ma pewności, czy 
zostanie zrealizowana. 

Koszt inwestycji: 
prawie 18 mln złotych

1. Partnerstwo Publiczno-Prywatne to szansa na wyremontowanie w szybkim czasie prawie 30 km dróg powiatowych na 
terenie gmin: Gostyń, Krobia, Piaski i Pępowo. Przedsięwzięcie warte jest prawie 18 mln złotych i jest możliwe dzięki 
współpracy z gminami oraz partnerem prywatnym.

,

źródło: gostyn.e-map.net
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DZIEJE SIĘ

Coraz więcej pieniędzy z budżetu powiat gostyński przeznacza na dro-
gi. Tylko w 2016 roku wydatki na tego typu inwestycje wyniosły ponad 
15 mln złotych. Udało się też wyremontować rekordowe 23,46 km dróg, 
choć wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Warto zaznaczyć, że średnia w 
latach 1999 – 2014 wyniosła 7 km rocznie. Jakie inwestycje infrastruktu-
ralne będą realizowane w tym roku? Szczegóły na mapie.

średnia

NA DROGACH POWIATOWYCH

INWESTYCJE

Największą inwestycją powiatu gostyńskiego w 2016 roku był re-
mont odcinka Gostyń – Dusina – Daleszyn – Osowo – Stankowo 

oraz Stary Gostyń.
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E DROGOWE 2017

Wydatki majątkowe na drogi 
w 2016 roku:

 15 042 314,25 zł
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KARA ZA ZARADNOŚĆ
REPRYWATYZACJA DOTYKA SAMORZĄDY

- Reprywatyzacji nie można postrzegać wyłącznie przez pryzmat Warszawy – mówił podczas konferencji pod hasłem: „W trosce o naszą przyszłość” Starosta 
Gostyński Robert Marcinkowski. I dodawał: - My z tego typu problemami mamy do czynienia od lat. Tylko dzięki naszej determinacji część z nich udało się roz-
wiązać, ale to nie koniec wyzwań reprywatyzacyjnych. 

Konferencję zorganizowała dy-
rekcja i pracownicy Domu Po-
mocy Społecznej w Rogowie 
przy współpracy z powiatem go-
styńskim i Zespołem Szkół Rol-
niczych w Grabonogu. DPS mie-
ści się w pałacu, który został 
przekazany w latach 90-tych po-
wiatowi na własność. Tymcza-

sem odnaleźli się spadkobiercy, 
roszczący sobie prawo do obiek-
tu. Podobna sytuacja ma miej-
sce w Domu Pomocy Społecznej 
w Zimnowodzie. Temat reprywa-
tyzacji pojawił się również w kon-
tekście zespołu pałacowo-par-
kowego w Grabonogu, Chwał-
kowie, a także budynku tzw. „pa-

storówki” i Przedszkola Miejskie-
go nr 1 w Gostyniu (szczegóły 
na grafice powyżej). 

- Państwo polskie nie zdało eg-
zaminu z reprywatyzacji. Naj-
pierw w czasach komunistycz-
nych okazało się złodziejem, bo 
zabierało majątki prawowitym 
właścicielom. W latach dziewięć-
dziesiątych z kolei było pase-
rem, bo zamiast rozwiązać pro-
blem spadkobierców, przekaza-
ło te obiekty samorządom. Dziś 
majątki są odbierane bez sys-
temowego wsparcia dla najbar-
dziej pokrzywdzonych, czyli sa-
morządów – mówił Starosta Go-
styński Robert Marcinkowski. 
Dodawał także, że powiaty, któ-
re otrzymały obiekty od państwa 
dbają i inwestują w nie. Gdy-
by nie miały gospodarzy – nisz-
czałyby na przestrzeni ostatnich 
lat. Samorządy są często kara-
ne za swoją zaradność, bo spad-

kobiercy nie tylko domagają się 
zwrotu lub wykupu nierucho-
mości, ale też odszkodowań za 
bezumowne korzystanie z obiek-
tów. To konflikt świętego prawa 
własności i źle przeprowadzonej 
reprywatyzacji. 

Ważny głos w sprawie skut-
ków społecznych tego zjawi-
ska zabrała dyrektor DPS w Ro-
gowie Renata Wojda. Placów-
ka przeznaczona jest dla ko-
biet psychicznie chorych. Oka-
zuje się, że istnieje długa kolej-
ka osób oczekujących na przyję-
cie do tego typu placówek. Wie-
le pensjonariuszek w DPS spę-
dziła większość swojego życia i 
nie wyobraża sobie życia w in-
nym miejscu. Co więcej, zwró-
ciła uwagę przede wszystkim na 
sytuację osób umieszczanych 
w placówkach całodobowych. 
Przedstawiła dane statystyczne 
na temat ilości osób oczekują-

cych, ukazując kolejkę i bardzo 
długi czas oczekiwania na przy-
jęcie, zwłaszcza do domów po-
mocy dla osób psychicznie cho-
rych. Szczególną uwagę zwró-
ciła na fakt, iż wiele z umiesz-
czanych w DPS-ach osób jest 
ubezwłasnowolnionych całkowi-
cie bądź częściowo, jak również 
umieszczanych za postanowie-
niem sądu. 

Konferencja zorganizowana zo-
stała 14.03.2017 r. w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Grabo-
nogu. Patronat honorowy obję-
ło Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Wśród gości znaleź-
li się: senator – Jan Filip Libic-
ki, który reprezentował senatora 
Jarosława Dudę i senatora Ma-
riana Poślednika oraz posłowie: 
Wojciech Ziemniak i Tomasz 
Ławniczak. W imieniu Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich przybył 
Piotr Mąkosa. 
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POWIAT WSPIERA WALKĘ ZE SMOGIEM
Sprzęt laboratoryjny i diagnostyczny potrzeb-
ny do wyposażenia pracowni badającej zanie-
czyszczenia wód, gleby i powietrza wart ponad 
135 tys. złotych trafi do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Gostyniu.  50 tys. złotych 
pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Resztę dołoży powiat ze środków własnych. 

Projekt: „Ekopracownia -  ośrodek 
edukacyjny przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących z oddziałami 
dwujęzycznymi w Gostyniu” zakła-
da prowadzenie regularnych ba-
dań oraz popularyzację wiedzy na 
temat zanieczyszczeń powietrza, 
wód i gleby. Z nowo powstałej pra-
cowni korzystać będą nie tylko li-
cealiści z ZSO w Gostyniu, ale też 
uczniowie innych szkół. W trakcie 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, 
laboratoryjnych i terenowych mło-
dzież pozna w praktyce zagadnie-
nia z dziedziny ochrony środowi-
ska. Poprzez samodzielne wyko-
nywanie badań, analizowanie ich 
wyników uczniowie nabędą umie-
jętności argumentowania i formu-
łowania wniosków. Wyniki ich ba-
dań prezentowane będą miesz-
kańcom powiatu. Nowoczesne 

urządzenia umożliwią przeprowa-
dzanie pomiarów także poza szko-
łą – w każdej gminie powiatu go-
styńskiego. 
Projekt wart ponad 135 tys. zło-
tych otrzymał dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w wysokości 50 
tys. złotych. Zrealizowany zosta-
nie do końca listopada 2017 roku. 

POPŁYNĄ MILIONY
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU

Ponad 4,6 mln złotych kosztować będzie „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych” w Brzeziu. 85% tej kwoty po-

chodzić będzie ze środków Unii Europejskiej - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli do-

dać do tego ponad 222 tys. złotych na projekt zakładający doskonalenie nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla 

uczniów szkoły, do końca 2019 roku placówka otrzyma niemal 5 mln złotych wsparcia. 

Powiat gostyński w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego złożył 
dwa projekty. Pierwszy dla dzia-
łania 9.3.3 WRPO pod nazwą: 
„Rozbudowa budynku Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Brze-
ziu” zakłada rozbudowę pla-
cówki oraz wyposażenie nowo 
powstałych pomieszczeń.  Po-
wstanie sala gimnastyczna o 
wymiarach 12mx24m, dodat-
kowe 3 sale lekcyjne, w których 
znajdować się będą pracownie: 
fizyczna, matematyczna oraz 
językowa, a także 3 pokoje do 
zajęć rewalidacyjnych: pracow-
nia EFG Biofeedback, „sala do-
świadczania świata” oraz pra-
cownia alternatywnej i wspoma-
gającej komunikacji. 
Poza tym w nowo wybudowa-
nym budynku znajdzie się świe-
tlica, sala korekcyjna ze sprzę-

tem do rehabilitacji ruchowej, 
szatnie, toalety, pomieszcze-
nie socjalne i gospodarcze oraz 
magazyn. 
Wartość całego projektu wynosi 
4.636.223,99 zł. 85% tej kwoty 
pochodzić będzie z Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Resztę doło-
ży powiat gostyński.
Równolegle, w ramach dzia-
łania 8.1.2 realizowany bę-
dzie projekt „Lepszy świat dla 
uczniów Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Brzeziu”. Zakłada 
on m.in. wsparcie dla nauczy-
cieli w postaci możliwości od-

bycia studiów podyplomowych 
w zakresie fizyki, tyflopedago-
giki i surdopedagogiki, kursów 
z zakresu EEG Biofeedback, 
terapii integracji sensorycznej 
oraz szkoleń (dot. metody eks-
perymentu w nauczaniu przed-
miotów matematycznych i przy-
rodniczych, edukacji matema-
tycznej uczniów niepełnospraw-
nych intelektualnie, nowocze-
snych metod nauczania języka 
niemieckiego, sensomotorycz-
nej terapii widzenia, języka mi-
gowego, alternatywnych metod 
porozumiewania się dzieci nie-
pełnosprawnych, trening uwagi  

słuchowej). 
Uczniowie będą mogli ponad-
to korzystać z zajęć dydaktycz-
no-wyrównawczych i rewalida-
cyjnych   oraz z zajęć uspraw-
niających ruchowo na sali gim-
nastycznej. Wartość projektu 
wynosi 222 304 750 zł,  w tym 
211 024,75 zł dofinansowania 
z WRPO. Wkład własny niepie-
niężny (wynajem sal na zajęcia) 
– 11 280 zł zapewni powiat go-
styński. 
Oba projekty są komplemen-
tarne. W ramach projektu reali-
zowanego z poddziałania 8.1.2 
wykorzystywana będzie infra-

struktura wybudowana z działa-
nia 9.3.3. Zaplanowano zajęcia 
edukacyjne i terapeutyczne w 
nowo wybudowanych i wyposa-
żonych pracowniach  oraz sali 
gimnastycznej.  
Realizacja projektów zapewni 
uczniom kompleksowe wspar-
cie: zdobyte przez nauczycie-
li kompetencje oraz powsta-
ła baza lokalowa i sprzętowa 
bezpośrednio przełoży się na 
wzrost jakości pracy szkoły – 
wyższy poziom świadczonych 
usług edukacyjnych, terapeu-
tycznych, opiekuńczych, wy-
chowawczych. 

KOLEJNE DUŻE PIENIĄDZE DLA POWIATOWEJ OŚWIATY
Do 470 uczniów ze wszystkich szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu gostyńskiego skie-
rowany jest projekt: „Moja wiedza – mój 
sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 
szkół powiatu gostyńskiego”. Pieniądze na 
jego realizację w wysokości 688 536,25 zł 
pozyskał z Unii Europejskiej – Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego Zakład Doskonalenia Zawodowego.  
Dzięki tym środkom w szkołach doposażo-
ne zostaną pracownie, odbywać się będą 
również zajęcia dodatkowe. 

W ramach projektu szkoły ponad-
gimnazjalne zyskają nowe pra-
cownie do nauczania m.in. ma-
t e m a t y -
ki, biolo-
gii, che-
mii, geo-
grafii i fi-
zyki. Do-
datkowo 
ł ą c z n i e 
470 uczniów będzie miało szansę 
skorzystać z zajęć dodatkowych 
z tych przedmiotów.  Prowadzo-
ne będzie także doradztwo, które 
pomoże uczniom obrać właściwą 

drogę zawodową po zakończeniu 
edukacji. Wsparciem ponadto zo-
staną objęci uczniowie ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi. 
Prowadzone będą zajęcia logo-
pedyczne, socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne oraz inne za-
jęcia  o charakterze terapeutycz-

nym – warsztaty, porady, konsul-
tacje lub zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze. W ramach projektu 

wsparcie w postaci dodat-
kowych szkoleń otrzymają 
także nauczyciele przed-
miotów ścisłych. 
Wartość całego przed-
sięwzięcia wynosi 759 
036,25 zł. Dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej wy-

nosi 688 536,25 zł.  Projekt reali-
zowany będzie od 1.06.2017 r. do 
31.06.2019 roku. 

Wartość projektu:
 759 036,25 zł.
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REMONT BUDYNKU DAWNEJ „PRZYCHODNI”

Rozpoczęła się gruntowna modernizacja budynku przy ulicy Wro-
cławskiej 8. Remont potrwa do połowy maja. Docelowo w budyn-
ku swoje siedziby mieć będzie Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Koszt robót wynosi 
ponad 677 tys. złotych.

9 marca została podpisana umo-
wa z firmą ST-INVEST Agniesz-
ka Troińska. Wykonawcę wy-
łoniono w przetargu nieograni-
czonym. W sumie swoje ofer-
ty złożyły trzy firmy. Najdroższa 
opiewała na kwotę 884 648,36 
zł, najtańsza – 667 802,66 zł
Przypomnijmy, w wyniku zakoń-
czonego po 20 latach sporu z 
Parafią Ewangelicko-Augsbur-
ską i kompromisowego rozwią-
zania, do parafii wrócił budynek 
tzw. „pastorówki”, w której znaj-
dowały się wydziały Starostwa 
Powiatowego w Gostyniu.  Wła-
snością gminy pozostał nato-

miast, objęty roszczeniami bu-
dynek Przedszkola Miejskiego 
nr 1. To dobra wiadomość dla 
przedszkolaków i ich rodziców 
- dzięki temu placówka może 
dalej funkcjonować.  Ponadto 
gmina Gostyń zobowiązała się 
zwrócić część nakładów ponie-
sionych na remont „pastorówki”.
Kolejnym etapem reorganiza-
cji jest modernizacja budynku 
przy ul. Wrocławskiej 8. Docelo-
wo swoje siedziby mają mieć w 
nim: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie (obecnie 
znajdujący się na ul. Wiosny Lu-

dów) oraz Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawno-
ści. Z kolei w budynku na ul. Po-
znańskiej 200, oprócz Powia-
towego Urzędu Pracy, mieścić 
się będzie centrum usług tech-
nicznych, a więc: Wydział Geo-
dezji, Kartografii i Gospodarki 
Nieruchomościami, Wydział Ar-
chitektury i Budownictwa oraz 
Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego. Dzięki takim 
rozwiązaniom system obsługi 
klientów zostanie usprawniony.  

Zgodnie z zapisami umowy na pierwszym i dru-
gim piętrze budynku przewiduje się m.in.: wykucie 
z muru 64 sztuk ościeżnic drzwiowych, zerwanie 
ok. 630 m² posadzek, zeskrobanie ok. 3400 m² far-
by ze ścian, rozebranie ok. 260 m² wykładziny ścien-
nej z płytek, rozebranie ok. 150 m² ścianek działo-
wych. Ponadto wykonane zostanie ok. 270 m² okła-
dzin stropów z płyt gipsowo – kartonowych, odbicie 
i uzupełnienie ok. 500 m² tynków,  wykonanie 3300 
m² gładzi gipsowych, pomalowanie farbą emulsyj-
ną  ok. 3000 m² ścian i sufitów, malowanie technolo-
gią natrysku ok. 250 m² ścian oraz ułożenie ok. 800 
m² wykładzin. Zamontowanych zostanie 40 drzwi 
wewnętrznych. Planuje się też modernizację toa-
let. Remont obejmie poza tym demontaż i montaż 
50 kompletów grzejników, ułożenie ok. 1200 m ruro-
ciągów, ułożenie ok. 1500 m przewodów elektrycz-
nych, zamontowanie ok. 620 puszek instalacyjnych 
podtynkowych, montaż ponad 230 opraw oświetle-
niowych, ułożenie ok. 3600 m okablowania struktu-
ralnego, wykonanie badań i sprawdzeń instalacji.

Chcesz wiedzieć, czy w Two-
jej okolicy jest bezpiecznie? Każ-
dy z nas może mieć na to realny 
wpływ, jeśli tylko będzie reagował 
na zagrożenia. Wszystko za spra-
wą aplikacji Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. Jej działanie 
opiera się o informacje skatalogo-
wane na trzech płaszczyznach. 
Pierwsza dotyczy tych, gromadzo-
nych w policyjnych systemach in-
formatycznych. Policjanci zbiera-
ją także dane na podstawie bez-

pośrednich kontaktów z obywate-
lami, przedstawicielami samorzą-
dów i organizacji pozarządowych 

oraz w czasie debat społecznych, 
poświęconych bezpieczeństwu 
publicznemu. Ważnym elemen-

tem są także wiadomości pozy-
skiwane od internautów, za pomo-
cą platformy wymiany informacji. 
Na mapie znajdą się informacje 
m.in. o przestępstwach najbar-
dziej uciążliwych społecznie: kra-
dzież cudzej rzeczy, kradzież z 
włamaniem, rozbój, uszkodzenie 
rzeczy, wymuszenie, bójka, pobi-
cie, uszczerbek na zdrowiu, oszu-
stwo na wnuczka i na policjan-
ta oraz przestępstwa na tle sek-
sualnym, przestępstwa narkoty-

kowe związane z posiadaniem i 
udzielaniem innej osobie środ-
ków odurzających lub substancji 
psychotropowych, przestępczość 
nieletnich, uwzględnione zosta-
ły także wybrane kategorie prze-
stępstw gospodarczych, informa-
cje o zagrożeniach w ruchu dro-
gowym i wypadkach drogowych.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Więcej: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

REAGUJ
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NAJLEPSI CZELADNICY NAGRODZENI

Są świeżo upieczonymi rzemieślnikami, a o tym, że dobrze wykorzystali lata 
spędzone na nauce u swojego mistrza, świadczy fakt, że egzaminy czeladni-
cze zdali z wynikiem bardzo dobrym. Corocznie Cech Rzemiosł Różnych w 
Gostyniu wyróżnia najlepszych uczniów. W tym roku statuetki trafiły do sied-
miu spośród nich.  Gratulacje młodym czeladnikom, rodzicom i mistrzom zło-
żył także Janusz Sikora – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego. 

Wydarzenie miało miejsce 6 
marca w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Gostyniu. W tym roku 
egzamin czeladniczy z wyni-
kiem bardzo dobrym zdało sied-
miu uczniów uczących się za-
wodu w zakładach zrzeszonych 
w gostyń-
skim Ce-
chu Rze-
m i o s ł 
Różnych. 
Byli to: 
m u r a r z -
t y n k a r z 
Piotr Wik-
to rowicz 
( m i s t r z : 
Z a k ł a d 
Murarski Domachowski Cze-
sław), murarz-tynkarz Adam Ro-
baszyński (mistrz: Zakład Mu-
rarski Zdzisław Jakubiak), bla-
charz Michał Muszkieta (mistrz: 
Warsztat Blacharsko Dekar-
sko-Konwisarski Marian Polow-
czyk), ślusarz Michał Pawlic-
ki (mistrz: Ślusarstwo Włodzi-

mierz Szymański), wędliniarz 
Karol Kołacki (mistrz: Zakład 
Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowy Sławomir Kołacki), sto-
larz Jakub Becela (mistrz: Sto-
larstwo Produkcyjno Usługowe 
Stefaniak) oraz cukiernik Bartło-

miej Lisiak (mistrz: Zakład 
Ciastkarski Lisiak Piotr). 
Gratulacje uczniom, mi-
strzom i ich rodzicom zło-
żyli wójtowie, burmistrzo-
wie, a także Tomasz Wika, 
dyrektor Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej i Be-
non Zboralski z Cechu Rze-
miosł Różnych w Gostyniu. 
Grawertony dla mistrzów 
oraz listy gratulacyjne dla 

uczniów i ich rodziców wręczył 
także Etatowy Członek Zarzą-
du Janusz Sikora. – Zakończyli-
ście kolejny etap edukacji z wy-
nikiem bardzo dobrym. Ale ży-
cie to ciągła nauka. Szukajcie 
wokół siebie mistrzów i naśla-
dujcie ich tak jak do tej pory – 
mówił do młodych czeladników.

7
 uczniów zdało 

egzamin 
czeladniczy 

z wynikiem bardzo 
dobrym. 

MULTIMEDIALNE ROZWIĄZANIA 

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I DRÓG
Po wejściu do Wydziału Komunika-
cji i Dróg na ulicy Wrocławskiej 154 
na mieszkańców czeka nowy doty-
kowy biletomat. Dzięki możliwości 
wyboru na nim rodzaju sprawy, ob-
sługa klientów zostanie usprawnio-
na. To tylko jeden z elementów no-
wego systemu, który właśnie wdro-
żono w wydziale. 

Na nowym dotykowym biletoma-
cie klient wybiera jedno z trzech 
dostępnych pól: „rejestracja po-
jazdów”, „prawo jazdy” lub „odbiór 
dowodu stałego”. Jeśli zamierza 
załatwić sprawę z kategorii „reje-
stracji pojazdów”, system zapy-
ta go o jej rodzaj. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możliwy jest podział 
czynności na krótkie i dłuższe, a 
co za tym idzie usprawnienie ob-
sługi mieszkańców. Po pobraniu 
numerka, osoba która chce zała-
twić sprawę w urzędzie czeka na 
swoją kolej. Zostanie o tym poin-
formowana za pomocą komuni-
katu dźwiękowego. Ponadto po-
brany numerek wyświetli się na 
dwóch ekranach multimedial-
nych. Przy stanowiskach dotyczą-
cych prawa jazdy i wydawania do-
kumentów pojazdu zamontowano 

dodatkowo ekrany 
ledowe. 
W panele przywo-
ławcze wyposażo-
nych jest dziesięć 
stanowisk, obsługi-
wanych przez pra-
cowników wydzia-
łu – siedem doty-
czy rejestracji po-
jazdów, dwa spraw 
związanych z pra-
wem jazdy i jedno, 
w którym odbiera się dowód reje-
stracyjny.
Pojawiła się także możliwość pod-
glądu kolejki on – line. Na stronie 
internetowej www.powiat.gosty-
n,pl znajduje się aplikacja, dzięki 
której można sprawdzić, ilu klien-
tów oczekuje aktualnie na ob-
sługę w Wydziale Komunikacji i 

Dróg. Również na miejscu, za po-
mocą QRkodu można to monito-
rować na bieżąco. 
Łącznie koszt wdrożenia nowe-
go, multimedialnego systemu to 
prawie 35 tys. złotych. Jego wy-
konawcą jest firma Q-MEDIA SO-
LUTION z Warszawy. 
W ostatnim czasie zwiększa się 
liczba klientów korzystających z 

usług Wydziału Komunikacji. Tyl-
ko w 2016 roku w stosunku do 
2015 roku o kilkanaście procent 
wzrosła liczba rejestrowanych 
pojazdów. Nie zawsze jest więc 
możliwość szybkiego załatwienia 
sprawy. Dlatego zachęcamy do 
umawiania wizyty drogą interne-
tową. Dzięki temu można szybciej 
sfinalizować sprawę, z którą przy-

szliśmy. 
- Ważnym celem samorządu jest 
budowanie sprawnej i przyjaznej 
administracji. Nowy system oraz 
możliwość rezerwacji interneto-
wej wizyty w Wydziale Komuni-
kacji i Dróg właśnie  temu służą. 
– komentuje Starosta Gostyński 
Robert Marcinkowski
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KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA * KRZOŻÓWKA

IMIĘ I NAZWISKO....................................................................

ADRES: ...................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: .....................................................

HASŁO: ..................................................................................

KUPON KONKURSOWY

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło w kupon konkursowy. 
Wśród osób, które do 5 maja dostarczą kupony do Biu-
ra Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu, 
rozlosujemy nagrody - 3 zestawy upominków z logo powia-
tu. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie powiat.gostyn.pl i profi lu 
Powiatu Gostyńskiego na facebooku. Z wybranymi osobami skontaktuje-
my się również telefonicznie.
Regulamin dostępny jest na stronie www.powiat.gostyn.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z usta-
wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 922 ust. z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

O CO PYTAJĄ MIESZKAŃCY? 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 

W POWIECIE GOSTYŃSKIM
- Świadcząc pomoc prawną na dyżurach w gminach powiatu w ra-
mach nieodpłatnej pomocy prawnej wielokrotnie zwracali się do 
mnie o pomoc starsi ludzie, którzy kilkanaście lat wcześniej, a cza-
sami i jeszcze dawniej przenieśli własność nieruchomości na swo-
je dziecko na podstawie umowy dożywocia – mówi Monika Gory-
nia, radca prawny. I dodaje: - Niepokojącym i jednocześnie smut-
nym jest fakt, że osoby, które otrzymały od swoich rodziców doro-
bek ich życia nie wypełniają obowiązków wobec rodziców, które 
przyjęli na siebie w ramach umowy dożywocia. Starsi ludzie, którzy 
przenieśli własność majątku na młodszą generację często nie wie-
dzą jakie mają prawa w związku z zawartą umową.

Często osoby w podeszłym wieku 
chcą uporządkować swoje sprawy 
majątkowe za życia i zastanawia-
ją się co zrobić z posiadanymi nie-
ruchomości, jak nimi rozporządzić, 
a jednocześnie uniknąć ewentu-
alnych sporów pomiędzy spad-
kobiercami. Jednym z rozwiązań 
jest tzw. dożywocie. Przez umowę 
o dożywocie właściciel nierucho-
mości zobowiązuje się przenieść 
jej własność na nabywcę. Zaś na-
bywca zobowiązuje się zapewnić 
zbywcy, a także jeżeli umowa to 
przewiduje osobie mu bliskiej (do-
żywotnikowi), dożywotnie utrzyma-
nie.
Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cy-
wilnego: „jeżeli w zamian za prze-
niesienie własności nieruchomości 
nabywca zobowiązał się zapew-
nić zbywcy dożywotnie utrzyma-
nie (umowa o dożywocie), powi-
nien on, w braku odmiennej umo-
wy, przyjąć zbywcę jako domow-

nika, dostarczać mu wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła i opa-
łu, zapewnić mu odpowiednią po-
moc i pielęgnowanie w chorobie 
oraz sprawić mu własnym kosz-
tem pogrzeb odpowiadający zwy-
czajom miejscowym”. Przepisy 
określające treść umowy dożywo-
cia mają zastosowanie, gdy umo-
wa nie przewidziała obowiązków 
nabywcy nieruchomości: „Jeżeli 
w umowie o dożywocie nabywca 
nieruchomości zobowiązał się ob-
ciążyć ją na rzecz zbywcy użyt-
kowaniem, którego wykonywanie 
jest ograniczone do części nieru-
chomości, służebnością mieszka-
nia lub inną służebnością osobi-
stą albo spełniać powtarzające się 
świadczenia w pieniądzach lub w 
rzeczach oznaczonych co do ga-
tunku, użytkowanie, służebność 
osobista oraz uprawnienie do po-
wtarzających się świadczeń nale-
żą do treści prawa dożywocia" (art. 

908 § 2 Kodeksu cywilnego).
Z przepisów Kodeksu cywilnego 
wynika, że strony umowy dożywo-
cia mogą swobodnie kształtować 
treść obowiązków nakładanych na 
nabywcę nieruchomości. Dopiero 
w braku postanowień umownych 
ważne są obowiązki określone w 
przywołanym powyżej art. 908 Ko-
deksu cywilnego. 
Zatem umowa dożywocia, któ-
rą zawiera się w formie aktu no-
tarialnego powinna bardzo szcze-
gółowo określać zobowiązania na-
bywcy nieruchomości, aby uniknąć 
w przyszłości ewentualnych nie-
porozumień. Umowa powinna do-
kładnie określać rodzaj i wielkość 
świadczeń oraz zakres ich zmian 
np. w przypadku wygaśnięcia pra-
wa dożywocia w stosunku do jed-
nego z dożywotników, gdy prawo 
do świadczeń ma jeszcze drugi z 
nich.

- 
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Radzi Monika Gorynia, 

radca prawny 

Z przymrużeniem oka

KROIMY UNIJNE 

PIENIĄDZE
Otrzymanie wysokiego dofinansowania na rozbudowę szkoły w 
Brzeziu (prawie 5 mln złotych) miało także swoje… słodkie kon-
sekwencje. Tuż po otrzymaniu dobrej wiadomości, podczas sesji 
Rady Powiatu Gostyńskiego Starosta Gostyński Robert Marcin-
kowski i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Małgorza-
ta Wika – Konieczna poczęstowali zgromadzonych tortem w kształ-
cie… banknotów euro.


