
XXVII sesja

Rady Powiatu Gostyńskiego

Gostyń, 25 marca 2021 r.



Powiatowa komunikacja autobusowa

Powiat gostyński otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów

autobusowych dla dziewięciu linii autobusowych na terenie powiatu. Umowa z Wojewodą

Wielkopolskim została zawarta 24 lutego 2021 r. Jej wartość to 131 040 zł.



Powiatowa komunikacja autobusowa



Powiatowa komunikacja autobusowa

Oferenci: Wartość brutto:

Mila Spółdzielnia w Lesznie 309 515,96 zł

Usługi Transportowe – Handel 

Przemysław Grzegorz Ludwiczak

339 641,52 zł

Powiat gostyński ogłosił przetarg na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego na liniach komunikacyjnych. Otwarcie ofert miało miejsce 5 marca 2021 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

Termin podpisania umowy: 26.03.2021 r.



Informacja o ogłoszonych przetargach

Powiat gostyński ogłosił przetarg na świadczenie usług w zakresie:

„Koszenie traw i chwastów, wycięcie krzewów, przycięcie odrostów krzewów oraz

zbieranie śmieci z pasa drogowego”

Zadanie Zakres 

Część I gminy Pogorzela i Pępowo

Część II gmina Poniec

Część III gminy Gostyń i Piaski



Informacja o ogłoszonych przetargach

Otwarcie ofert nastąpiło 05.03.2021 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAGRA Sebastian Konopka z Rawicza.

Zakres kosztowy:

- część I: 97 832,36 zł brutto

- część II: 58 200,46 zł brutto

- część III: 70 832,14 zł brutto



Informacja o ogłoszonych przetargach

Powiat gostyński ogłosił przetarg na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 

powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową, profilowanie dróg mieszanką mineralno-

asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher 

na terenie powiatu gostyńskiego”.

Otwarcie ofert nastąpi 6.04.2021 r. o godz. 9:30



Powiat gostyński złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III

Wystąpienie w sprawie 

uczestnictwa samorządu 

powiatowego w realizacji 

„Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”

Wniosek o dofinansowanie ze 

środków PFRON projektów w 

ramach obszaru B, C, D, F I G 

„Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”

Cel projektu Zakup samochodu przystosowanego 

do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

Zakup samochodu przystosowanego 

do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

Jednostka 

dysponująca 

pojazdem 

gmina Pogorzela Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Chwałkowie

Łączny koszt 

projektu / kwota 

dofinansowania

153 000 zł 

dofinansowanie – 80 000 zł

154 252,33 zł 

dofinansowanie – 80 000 zł



Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Sp. z o.o., w ramach podpisanej umowy wykonuje

rozbudowę drogi w Dzięczynie.

Termin zakończenia prac przewiduje się na 31.09.2021 r.

Trwają prace drogowe w Dzięczynie



Dodatkowe środki dla Domów Pomocy Społecznej

Powiat gostyński otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego ponad 216 000 złotych. Środki

pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Ministra Rodziny

i Polityki. Przeznaczone będą dla Domów Pomocy Społecznej w: Chwałkowie, Chumiętkach,

Zimnowodzie i Rogowie.

Posłużą do przygotowania i zabezpieczenia

DPS-ów przed wzrostem zakażeń podczas

kolejnej fali epidemii. Mogą być

wykorzystane na zakup środków ochrony

osobistej, sprzęt i wyposażenie placówek

oraz wynagrodzenia kadry niezbędnej

do utrzymania ciągłości świadczonych usług.



Stypendia sportowe

11 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznał

22 wyróżniającym się sportowcom stypendium sportowe

za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie

sportowym. Stypendium przyznano na okres 5 miesięcy

w kwocie 200 zł miesięcznie. Łącznie samorząd

przeznaczył na ten cel 22 tysiące złotych.



Śmieci w Otówku. Zawiadomienie do prokuratury

W kwietniu 2020 r. do Starostwa Powiatowego

w Gostyniu dostarczona została anonimowo płyta,

zawierająca filmy i zdjęcia z Otówka. Widać na nich

było gromadzenie dużej ilości śmieci.

Po przeanalizowaniu materiału, 15 kwietnia 2020 r.

przedstawiciele Zarządu Powiatu Gostyńskiego złożyli

do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie

o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego

z urzędu. Zaznaczono w nim, że gromadzone odpady

mogą zanieczyścić powierzchnię ziemi, powietrze

i wodę, co może zagrozić zdrowiu i życiu człowieka.

Zdjęcia z dostarczonej płyty



Śmieci w Otówku. Zawiadomienie do prokuratury

25 maja 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Gostyniu zawiadomiła Starostwo Powiatowe

o wszczęciu śledztwa w sprawie składowania w Otówku, w okresie od 22 sierpnia 2019 r.

do 15 kwietnia 2020 r. odpadów i substancji w takich warunkach i w taki sposób, że może

to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza

lub powierzchni ziemi albo zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

23 marca 2021 roku do Starostwa

Powiatowego w Gostyniu wpłynęło

zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej

z informacją o przesłaniu do Wydziału

Karnego Sądu Rejonowego aktu oskarżenia

przeciwko właścicielowi posesji.

Zdjęcia z dostarczonej płyty



Drugi etap budowy ścieżki Poraj – Krajewice
Powiat dołoży 

300 000 zł

22 marca ruszyły roboty związane z budową ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434

na odcinku Poraj – Krajewice. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o długości ponad

230 metrów łączyć się będzie z wybudowanym w 2019 roku odcinkiem ścieżki rowerowej.

Wartość inwestycji wynosi ponad 1,1 mln złotych. 50% tej

kwoty finansuje województwo wielkopolskie. Resztę

solidarnie dołoży powiat gostyński i gmina Gostyń (ponad

300 000 zł). W ramach prac przewidziano budowę nowego

mostu w ciągu ścieżki o długości około 15 metrów, który

będzie stanowił kładkę zarówno dla pieszych, jak i dla

rowerzystów. Przebudowana zostanie również istniejąca

infrastruktura teletechniczna i energetyczna. Zgodnie

z założeniami, prace mają zakończyć się w czerwcu.

Źródło: WZDW Poznań



Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

powiat
ogólna liczba 

przypadków

powiat gostyński 143

powiat leszczyński 

(+ miasto Leszno)
480

powiat jarociński 325

powiat kościański 333

powiat krotoszyński 394

powiat rawicki 292

powiat śremski 230

Statystyka zakażeń COVID-19 – od 17.03.2021 r. do 24.03.2021 r.

143

230

325
333

480

292

394


