14

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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PODSUMOWANIE KADENCJI 2010 - 2014
„Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. Jeden, to
usiąść na żołędziu i czekać. Drugi, to
wspiąć się na drzewo.”
Charles Kemmons Wilson
Kończy się IV kadencja samorządu
powiatowego. To ważny moment,
w którym możemy dokonać podsumowania naszej działalności. Właśnie temu
ma służyć niniejsze wydanie Informacji Samorządowych – przedstawiamy
w nim w telegraficznym skrócie informacje o zadaniach wykonanych w latach
2010 – 2014. Podsumowanie kadencji
podzieliliśmy na II części – I prezentujemy dzisiaj, a II ukaże się za tydzień.
Minione cztery lata były okresem bardzo dynamicznym, w którym udało nam
się zrealizować wiele inwestycji i pożytecznych przedsięwzięć. I to pomimo
ciągłego niedofinansowania powiatów
z budżetu państwa. Z dużą skutecznością sięgnęliśmy po środki unijne,
dzięki, którym zrealizowaliśmy inwestycje wartości ponad 33 milionów złotych.
W rankingu „Wspólnoty” zdobyliśmy 3.
miejsce w Wielkopolsce i 44. w Polsce
pod względem wysokości pozyskanych
środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wymagało to mobili-

zacji i wytężonej pracy całego zespołu
ludzi. Nie byłoby to możliwe bez spójnej wizji samorządu powiatowego, który
zawsze miał na uwadze słowa Zdzisława
Dolatowskiego: „Postęp to przemiana
niemożliwego w możliwe, a możliwego
w rzeczywiste”.
Pragniemy serdecznie podziękować
za efektywną współpracę radnym Rady
Powiatu, samorządom gminnym i miejskim, szefom i pracownikom jednostek
organizacyjnych powiatu ostrzeszowskiego, kierownikom wydziałów oraz
pracownikom Starostwa Powiatowego –
to dzięki naszej wspólnej pracy możemy
dzisiaj prezentować powiat ostrzeszowski w Europie jako wzgórza możliwości
i dolinę kreatywności.
Proces rozwoju społecznego stanowi niepodzielną całość, dlatego już
dziś zwracamy się do radnych kolejnej
- V kadencji samorządu powiatowego życzymy Wam wiele siły, uporu i konsekwencji w kontynuowaniu dzieła służącemu rozwojowi naszej małej ojczyzny.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Marianna Powązka
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki
Wicestarosta Ostrzeszowski
Zofia Witkowska

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
(Dane liczbowe działalności podstawowej do końca czerwca 2014)
Pozyskane i wykorzystane środki dodatkowe na aktywizację zawodową
Ilość pozyska- Ilość wykorzyUwagi
nych środków stanych środków
2010
6 449 207,84
6 425 208,84
2011
993 389,10
909 294,80
2012
2 797 632,74
2 771 396,87
Projekt „Wsparcie na starcie” na 839 tys. zł
2013
3 291 973,30
2 435 542,02
jest w trakcie realizacji w roku 2014
Wszystkie projekty w trakcie realizacji, w tym
2014
3 251 800,00
0,00 1 wnioskowany w sierpniu 2014 roku na
kwotę 310 tys. zł
Suma 16 784 002,98 12 541 442,53
Rok

Część projektów jest jeszcze na etapie realizacji, szacuje się, że na koniec 2014
wysokość wykorzystanych środków przekroczy 16,5 mln złotych.
Korzystną sytuację w zakresie efektywności instrumentów rynku pracy powiatu
ostrzeszowskiego na tle wyników krajowych za 2013 rok obrazuje poniższe zestawienie:
ZATRUDNIENIOWA
KOSZTOWA w PLN
POT
POLSKA
POT
POLSKA
szkolenia
61,9%
47,6%
5 421,43
5 219,30
prace interwencyjne
100,0%
77,5%
4 518,75
7 189,68
roboty publiczne
82,4%
60,0%
7 242,86
11 331,16
prace społecznie
3,6%
19,0%
21 500,00
4 601,52
użyteczne
staże
84,5%
65,8%
7 817,60
9 622,62
doposażenia
100,0%
100,0%
16 591,67
19 305,65
dotacje
100,0%
100,0%
16 561,61
19 491,80

Inwestycje i remonty przeprowadzane w PUP Ostrzeszów w latach 2010-2014
Na inwestycje i remonty w PUP w latach 2010-2014 przeznaczono prawie 400 tys.
zł. Większość inwestycji dotyczyła modernizacji i usprawniania systemów teleinformatycznych, dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi ponaddwutysięcznej
rzeszy bezrobotnych i poszukujących pracy. Środki na ten cel pozyskiwano z Funduszu Pracy. Remonty natomiast, stanowiące około 25% nakładów dotyczyły w tym
okresie niezbędnego utrzymania substancji techniczno-biurowej i były w całości sfinansowane z budżetu lokalnego.
Sytuacja na rynku pracy w okresie od 2010 do 2014 roku i promocja zatrudnienia
Sytuacja na rynku pracy powiatu ostrzeszowskiego na początku 2010 roku była
bardzo specyficzna. Kryzys światowy i likwidacja dużego pracodawcy (w latach
2009 do 2013) przyczyniły się do wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego od
stopy 9,5% na koniec 2009 roku do 10,7% w 2012 roku, która utrzymała się do końca
2013 roku, ale między innymi w wyniku działań PUP Ostrzeszów na koniec I półrocza
2014 roku osiągnęła poziom 8,5%. W liczbach bezwzględnych nastąpił spadek bezrobocia poniżej dwóch tysięcy i osiągnął na koniec czerwca 2014 roku - 1991 osób.
W latach 2010 - 2014 poradnictwem zawodowym objęto prawie 7,5 tys. osób.
Środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu osiągnęły poziom prawie 21
mln zł, z czego z algorytmu podziału Funduszu Pracy pochodzi 8,1 mln zł. Pozostałe
ponad 12,5 mln złotych pozyskano ze środków unijnych oraz rezerw ministerialnych.
W ostatnich czterech latach zaktywizowano 2 772 osoby, z czego 54% w wyniku
staży i szkoleń. 18,5% zaktywizowanych podjęło działalność gospodarczą, a 13%
(382 osoby) znalazło dwuletnie zatrudnienie w wyniku wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Z Funduszu Pracy wydatkowano 49,9 mln złotych, z czego na
formy aktywne przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono 51,1%, a na zasiłki dla
bezrobotnych prawie 44%. Pozostałe wydatki stanowiły dodatki aktywizacyjne dla
osób, które samodzielnie znalazły zatrudnienie (1% - 421 tys. zł), 4% to inne wydatkiporadnictwo zawodowe, klub pracy i rozwój systemów ICT.
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2010/2011 rok:
Prace dekarskie na budynku głównym
szkoły, remont sali gimnastycznej, położenie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym, wymiana stolarki okiennej, remont
schodów wejściowych, remont pracowni
fizyczno-chemicznej, renowacja terenów
zielonych, malowanie toalet oraz biblioteki szkolnej i sali lekcyjnej, rozszerzenie
monitoringu - instalacja kamer na boisku
szkoły, budowa toalety dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji i remontów:
254 687 zł.
2012/2013 rok:
Wymiana podłóg, oświetlenia; malowanie, cyklinowanie i malowanie podłóg
w kilku salach lekcyjnych, usunięcie pęknięć na styku starego i nowego budynku
(łącznik), prace dekarskie (m.in. czyszczenie, wymiana rynien), częściowa renowacja terenów zielonych (boisko oraz teren
przed szkołą), wymiana instalacji elektrycznej doprowadzającej prąd do sal lekcyjnych, zakup tablic akademickich oraz
gablot do klasy matematycznej, wymiana
grzejników w jednej z sal, uruchomienie
dziennika elektronicznego, prace porządkowe i konserwatorskie, opracowanie
dokumentacji projektowej budowy boiska
oraz sporządzenie projektu budowlanego likwidacji barier architektonicznych
w gmachu szkoły, montaż trzech progów
zwalniających na boisku szkolnym. Koszt
inwestycji i remontów: 34 135 zł.
2013/2014 rok:
Prace remontowe w salach lekcyjnych
(wymiana i cyklinowanie podłóg, malowanie ścian i sufitów, malowanie auli, montaż
elektrycznej kraty wentylacyjnej w toalecie
dla osób niepełnosprawnych, malowanie
gabinetu pielęgniarki, założenie krat wentylacyjnych w salach lekcyjnych). Koszt
całości wykonanych prac remontowych:
25 900 zł.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp.

2010 rok
Budowa boiska wielofunkcyjnego cz. II:
285 954 zł.
Remont korytarza budynku A, malowanie sal w budynku C, wykonanie

nawierzchni z klinkieru i grypsu przy
boisku, malowanie pracowni szkolnych,
wykonanie chodnika i parkingu przy bud.
D. Razem remonty: 122 395 zł.
2011 rok
Termomodernizacja: 1 244 155 zł.
Roboty elewacyjne i wymiana okien,
prace malarskie – klatka schodowa bud. D,
biuro kadr, gabinet pedagoga, malowanie
sali gimnastycznej, pracowni PO, dwóch
szatni i klatki schodowej, balustrada ze
stali, wymiana płytek, prace remontowe
w izbie pamięci i korytarzu bud. A, parking
z kostki brukowej, malowanie holu w bud.
B, zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej i wykonanie chodnika przy
sali gimnastycznej, remont trybun, malowanie pracowni 116, 303, korytarza bud.
A i szatni w sali gimnastycznej, ułożenie
kostki na terenie szkoły. Razem remonty:
270 616 zł.
2012 rok
Szlifowanie parkietu i lakierowanie w 2
salach oraz malowanie 4 sal i gabinetu
wicedyrektora, remont sali dla Technikum
Fryzjerskiego, docieplanie dachu – adaptacja budynku byłej kotłowni na pracownię, malowanie korytarza. Razem remonty:
122 500 zł.
2014 rok
Lakierownie parkietu w sali gimnastycznej, malowanie dwóch pracowni, remont
korytarza w budynku C.
Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3

ROK 2010/2011
Zespół Szkół nr 2
Remont klasopracowni informatycznej, drobne naprawy - wymiana zamków, naprawa drzwi, malowanie ścian,
naprawa posadzki, klejenie płytek, malowanie ścian, wymiana zamków, naprawa
parkietu w sali lekcyjnej. Koszt: 10 434 zł.
Zespół Szkół nr 3
Remont 3 sal lekcyjnych, przygotowanie sali na pracownię komputerową, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, rekultywacja terenów zielonych. Koszt: 30 000 zł.
ROK 2011/2012
Zespół Szkół nr 2
Remont wejścia i podjazdu do budynku
szkolnego oraz wymiana drzwi w sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz bibliotece. Koszt: 45 547 zł.
Zespół Szkół nr 3
Remont budynku D – pokrycie dachowe,
kominy, elewacja, stolarka drzwi i okien,
ogrodzenie budynku. Koszt: 112 959 zł.
ROK 2012/2013
Zespół Szkół nr 2
Zakończono termomodernizację szkoły
(758 301,19 zł) oraz warsztatów szkolnych

(735 354,03 zł), - w tym: wykonano instalację odgromową, prace malarskie, renowację i pokrycie dachu warsztatów, ocieplanie cokołów, remont korytarza na parterze w budynku szkolnym oraz pomieszczenia administracyjnego.
ROK 2014
Zespół Szkół nr 2
Generalny remont korytarza na I piętrze
w budynku szkoły, w tym: wymiana drzwi
w klasopracowniach, podwieszenie sufitu,
położenie tynku na ścianach, wymiana
posadzki, prace malarskie oraz wymiana
instalacji elektrycznej, remont sufitu (podwieszenie) w budynku szkoły nad schodami na drugim piętrze. Koszt: 28 504 zł.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

2010 rok
Modernizacja szkolnego placu zabaw
w ramach projektu ”Radosna Szkoła”:
231 418 zł.
2011 rok
Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie: 1 937 zł.
2012 rok
Termomodernizacja budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie: 732 792 zł.
2013 rok
Wyposażenie dwóch sal przedszkolnych
w meble przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych do budynku, wyposażenie sal lekcyjnych: utworzenie pracowni zajęć technicznych gospodarstwa domowego dziewcząt,
pracowni plastycznej, pracowni technicznej chłopców, pokoju do nauki w internacie, dwóch sal przedszkolnych, 2 sal lekcyjnych. Koszt: 120 000 zł.
2014 rok
Utworzenie placu zabaw dla przedszkolaków, remont dwóch sal lekcyjnych
malowanie, wymiana podłogi, malowanie
trzech sal lekcyjnych. Koszt: 9 000 zł.
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
Inwestycje i remonty przeprowadzone
w latach 2010 – 2014:
Termomodernizacja budynku Poradni
(wymiana okien, docieplenie), malowanie Poradni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie gabinetów
w meble, wyposażenie sekretariatu w 3
komputery wraz z oprogramowaniem,
w tym programem księgowo-płacowym
i kadrowym.
Środki na adaptację pomieszczeń
w roku 2010 pozyskano z rezerwy subwencji MEN 30 000zł, w roku 2014 pozyskano 10 000 zł. Dodatkowo pozyskano
bezpłatne testy za kwotę 2 000zł.

OPIEKA ZDROWOTNA

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Inwestycje budowlane:
- W kwietniu 2011 r. zakończono przebudowę części położniczej Oddziału ginekologiczno-położniczego oraz Oddziału Noworodkowego z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt inwestycji (z
wyposażeniem sprzętowym) wyniósł
3 632 530 zł w tym: dotacja Powiatu
Ostrzeszowskiego: 1 000.000 zł, nakład
własny ZZOZ w Ostrzeszowie: 1 632
530 zł, kredyt komercyjny (REMEDIS)
zaciągnięty przez ZZOZ w Ostrzeszowie
na okres 2 lat: 1 000 000 zł. Kredyt komercyjny ostatecznie został spłacony
w maju 2013 r. w łącznej kwocie 1 127
694 zł.
- W 2014 r. podjęto przygotowania do
realizacji inwestycji: Rozbudowa szpi-

tala w Ostrzeszowie w zakresie poradni
AOS i diagnostyki medycznej. W kwietniu 2014 r. opracowano koncepcję projektową; koszt 15 239 zł. W okresie od
czerwca do sierpnia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową;
koszt 140 220 zł. W listopadzie planuje się przeprowadzenie przetargu na
wykonawstwo inwestycji. Inwestycja
powinna być zrealizowana do końca
2016 r.
Remonty budowlane:
- W lipcu 2012 r. w budynku dawnej kotłowni szpitalnej oraz w innych
pomieszczeniach urządzono archiwum
szpitalne. Nakład finansowy własny –
ok. 26 000 zł,
- W latach 2010 - 2014 prowadzono
liczne drobne prace remontowe
w budynkach szpitalnych realizowane
siłami własnymi pracowników technicznych – prace malarskie instalacyjne,
elektryczne, dekarskie, budowlane.
Zakupy sprzętowe:
2014 rok:
- system centralnego monitorowania
pacjenta w sali pooperacyjnej (urządzonej w dawnym OAiIT), nakład finansowy
ok. 28 000 zł,
- 2 monitory pacjenta iPM 12 Mindray,
nakład finansowy 16 200 zł,
- aparat KTG dla położnictwa, nakład 22
464 zł,
- zamgławiacz dezynfekujący, nakład

finansowy 16 740 zł,
- łóżka szpitalne używane – 40 szt., darowizna wartości ok. 40 000 zł,
- używany aparat do znieczuleń (plan
zakupu) dla bloku porodowego, planowany nakład do 40 000 zł
2013 rok:
- myjnia dezynfektor dla Oddziału Chirurgicznego, cena 23 328 zł.
2012 rok:
- myjnia endoskopowa – cena 45 741 zł,
- urządzenia i oprogramowanie dla identyfikacji pacjenta – nakład 25 282 zł,
- łóżka szpitalne 6 szt. – cena 21 513 zł
- zakup sprzętu medycznego dla ortopedii (m.in. wiertarka, przystawka do stołu
operacyjnego) – nakład ok. 60 000 zł.
2010 i 2011 rok:

- Wyposażenie oddziału położnictwa
i noworodków w ramach inwestycji
obejmującej przebudowę odcinków
działalności medycznej.

