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5 611 479 ZŁ 
NA INWESTYCJE 
W POWIECIE SŁUPECKIM
w  Środz ie  Wlkp .  starosta słupecki  Jacek Bartkow iak

odebrał z  rąk premiera Mateusza Moraw ieckiego bon

inwestycyjny  dla pow iatu na kwotę  5 611 469 złotych .  
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    Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin
wiejskich i  miejsko‐wiejskich. To droga zrównowa-
żonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera
zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowo-
ści. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów
będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i za-
możności gmin i powiatów. Źródłem finansowania
projektu jest Fundusz COVID-19.   Wsparcie jest
bezzwrotne. 
    O przyznaniu środków dla powiatu i samorządów 

Rządowy  Fundusz  Inwestycji  Lokalnych to

środki  przeznaczone na    dotacje dla gmin ,

pow iatów  i  miast ,  w  wysokości  od 0,5  mln zł

do ponad 93  mln .

gminnych z naszego terenu
informowaliśmy już pod
koniec czerwca. Pula pie-
niędzy jakie "popłyną" na
inwestycje przekracza 10,4
mln zł, będzie można je wy-
datkować aż do końca 2022
roku.
    Premier podkreślił, że
rząd, nie patrząc na barwy
polityczne, przeznacza śro-
dki na inwestycje lokalne
dla każdego powiatu i każ-
dej gminy, według spra-
wiedliwego i obiektywnego
podziału. Jak dodał, środki
te mają zaspokoić potrzeby



samorządów, a także we-
sprzeć przedsiębiorców
lokalnych, którzy – jak
zauważył – bardzo ucier-
pieli ze względu na pan-
demię koronawirusa.
Kwota jaką otrzyma po-
wiat słupecki jest drugą
co do wielkości w Wiel-
kopolsce. Wynika to z
czekających samorząd in-
westycji drogowych o
charakterze obronnym.

    W związku z kończącą
się kadencją obecnego
dyrektora CKZiU w Strza-
łkowie - Władysława Pie-
trasa, Powiat Słupecki ja-
ko organ prowadzący, og-
łosił konkurs na nowego
dyrektora zespołu szkół.
Dyrektorem szkoły może
zostać co do zasady, nau-
czyciel dyplomowany lub
mianowany, ale także
osoba niebędąca nauczy-
cielem. Dokumenty apli-
kacyjne można składać do
Starostwa Powiatowego
w Słupcy do 27 lipca br.
do godz. 15:00. Nowy dy-
rektor powinien objąć
posadę z  dniem 1 wrześ-
nia. Szczegóły TUTAJ

    Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk
wspólnie z komendantem głównym PSP nadbryg.
Andrzejem Bartkowiakiem oraz komendantem woje-
wódzkim PSP mł. bryg. Dariuszem Matcza-
kiem wręczyli promesy, które uprawniają do zakupu
aut. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury Leś-
nej w Gołuchowie, a jedną spośród 62 jednostek,
które otrzymały promesy była OSP Kąpiel.

PROMESY NA ZAKUP WOZÓW
STRAŻACKICH
OSP Kąpiel coraz  bl iżej  zakupu nowego wozu

ratowniczo-gaśniczego .
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KONKURS 
NA DYREKTORA
CKZiU

tekst: Słupca: Konkretnie i tylko konkretnie.

Druhom z naszego powiatu towarzyszył starosta
słupecki Jacek Bartkowiak.
    Promesy przekazane podczas uroczystości reali-
zowane są w ramach „Ogólnopolskiego programu fi-
nansowania służb ratowniczych”, który funkcjonuje
od pięciu lat.  Program realizowany jest w ramach
porozumienia ministra spraw wewnętrznych oraz
ministra środowiska. Wartość tegorocznej dotacji to
ponad 56 mln zł i jest ona rekordowa ze wszystkich
dotychczasowych akcji. 

https://www.powiat-slupca.pl/index.php/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-strzalkowie/


Premier 
w Zagórowie

     Decyzja o odwiedzinach zrodziła się spontanicznie podczas
spotkania z samorządowcami w Środzie Wielkopolskiej. Pre-
mier dowiedział się tam od burmistrza Zagórowa, że miaste-
czko leży niecałą godzinę drogi od Środy i postanowił je odwie-
dzić. Nie jest tajemnicą, że z ziemią zagórowską łączą premiera
więzi rodzinne, pochodzą stąd jego przodkowie. Starosta słupe-
cki Jacek Bartkowiak tak relacjonuje tę nieoczekiwaną okolicz-
ność:
    Zdążyliśmy z burmistrzem Romanem Kultermanem dojechać
tam kilkanaście minut wcześniej, po drodze udało się zawiadomić
radnych miejskich i powiatowych. Pod Pomnikiem Niepodległości
czekało już kilkanaście osób, ale wieść szybko się rozeszła i przy-
bywało ich coraz więcej. Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod
pomnikiem, rozmawiał z mieszkańcami. Od władz miasta dostał
albumy o historii Zagórowa i przyrodzie nadwarciańskiej Jerzego
Orchowskiego. Sporo ludzi zrobiło sobie z nim fotki, był niezwykle
kontaktowy. Niestety, nie było czasu na kawę i ciasto, które cze-
kało w magistracie.
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Z niezapow iedz ianą w izytą

gościł  w  miniony  wtorek w

Zagórow ie  Prezes Rady  Mi-

nistrów  Mateusz  Mora-

w iecki .



    Informowaliśmy w
ubiegłym tygodniu o no-
wym nabytku naszego
szpitala, na którego wy-
posażeniu znalazło się
łóżko bariatryczne zaku-
pione z dotacji Funduszu
Sprawiedliwości. Trafiło
ono na Oddział Aneste-
zjologii i Intensywnej Te-
rapii. Duże wrażanie robi
cena sprzętu, który wart
jest prawie 70 tys. zł. Ma
to jednak swoje odzwier-
ciedlenie w możliwoś-
ciach jakimi dysponuje
łóżko. W miniony wtorek
odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu Od-

działowi Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.
    Wzięli w nim udział:
starosta Jacek Bartko-
wiak, członkowie Zarządu
Powiatu Aleksandra Ka-
zuś-Wróblewska i Andrzej
Bernat, dyrektor szpitala
dr Rafał Spachacz z za-
stępcą ds. lecznictwa Ja-
nem Woźniakiem oraz ra-
dny sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Ro-
bert Popkowski.
    Podczas uroczystości
szpital otrzymał również
materace przeciwodleży-
nowe, które zakupione
zostały ze środków pry-

Zaawansowane technolo-

gicznie łóżko oraz  mate-

race przeciwodleżynowe

otrzymał w  ostatnim cza-

sie słupecki  szpital
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ŁÓŻKO I MATERACE DLA SZPITALA
Specjalistyczny  sprzęt zakupiony  przez  SP ZOZ trafił  m . in  na OIOM ,  

gdz ie  wspomagać będz ie  leczenie mieszkańców  pow iatu słupeckiego
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watnych przekazanych
przez radną Kazuś-Wrób-
lewską oraz starostę Bart-
kowiaka.
    Przypomnijmy, że pod-
czas jednej z ostatnich se-
sji RP, radna zadeklaro-
wała przeznaczenie diety
na potrzeby szpitala i o to
samo zwróciła się do po-
zostałych radnych. W ślad
za przykładem Kazuś-
Wróblewskiej poszedł sta-
rosta Jacek Bartkowiak,
przekazując taką samą
kwotę na szpital. Decyzję
o zakupie konkretnego
sprzętu podjęła dyrekcja
placówki.
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RUSZY PRZEBUDOWA DROGI
SIERAKOWO - STRZAŁKOWO

Już  n iebawem pow in ien rozpocząć się  remont odcinka

drogi  pomiędzy  S ierakowem ,  a  Strzałkowem .  W starost-

w ie  pow iatowym podpisano umowę na realizację zadania .

    Spośród trzech ofert, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony przetarg najkorzystniejszą była oferta
firmy Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Be-
gier z Nekli. Wykonawca zaoferował realizację zlece-
nia za kwotę 3 408 098,27 zł i była to najkorzystniej-
sza oferta określona w postępowaniu. Zgodnie z
umową wykonawca ma przystąpić do realizacji za-
mówienia od dnia podpisania dokumentu, a zakoń-
czyć prace do 15 listopada bieżącego roku.

Regulamin i wymagane
dokumenty dotyczące
konkursu znajdują się
na stronie internetowej
organizatora  www.fdpa
.org.pl  oraz są dostęp-
ne w formie wydruku w
siedzibie Fundacji na
rzecz Rozwoju Polskie-
go Rolnictwa, ul. Gom-
browicza 19, 01-682
Warszawa. 

https://www.fdpa.org.pl/


ARTICLE BY ANDREW SIMMONS

Great Good Place. Some sociologists have argued

that vibrant city nightlife scenes contribute to the

development of culture as well as political

movements. David Grazian cites as examples the

development of beat poetry, musical styles

including bebop, urban blues and early rock, and

the importance of nightlife for the development of

the gay rights movement in the United States

kicked off by the riots at the Stonewall Inn

nightclub.

There is debate about the degree to which

nightlife contributes positively to social capital and

the public goods of society. Nightlife venues must

be licensed to serve alcohol.

LIPIEC 2020

NR 8/20

ROK I

/  7

    PSP czyni starania, aby
mieć na swoim wyposaże-
niu możliwie najnowocze-
śniejszy sprzęt, który wy-
korzystywany będzie pod-
czas prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych. W
tym roku planuje zakupić
kamerę termowizyjną. Jest
to sprzęt wykorzystywany
podczas pożarów, zwłasz-
cza tam gdzie występuje
silne zadymienie. Urządze-
nie pozwala wykryć źródło
pożaru, a przez to efekty-
wniej je ugasić podając
mniejszą ilość środków ga-
śniczych dokładnie we
wskazane miejsce. Ponad-
to kamera posiada tryb po-
szukiwania osób w zady-
mionych pomieszczeniach
co pozwala na szybkie do-
tarcie i ewakuację osób z
zagrożonego obiektu. Za-
kup kamery będzie możliwy
dzięki wsparciu samorzą-
dów. W ubiegłym tygodniu
zostały podpisane stosow-
ne umowy. Jak zapewnia
komendant powiatowy PSP
st. bryg. Rafał Chmiel,
sprzęt trafi do słupeckich
strażaków pod koniec roku.

10  tys .  zł od starosty  i  5

tys .  zł od burmistrza na ka-

merę termow izyjną dla KP

PSP w  Słupcy.

SAMORZĄDY
SFINANSUJĄ
KAMERĘ

     Budowa ścieżki rowerowej Słupca - Kosewo to
wprawdzie jeszcze odległy cel, ale pierwsze działania
zostały już podjęte. 8 lipca rozstrzygnięto postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Opra-
cowanie studium wykonalności na budowę ścieżki ro-
werowej Słupca- Kosewo na odcinku Słupca - Piotro-
wice oraz Niezgoda - Kochowo”. Dokument jest nie-
zbędny, aby można było ubiegać się o dofinansowanie
ze środków unijnych. Najkorzystniejszą spośród rozpa-
trywanych ofert złożyła firma: Inżynieria Komunikacji
Drogowo - Ulicznej Michał Mikołajczyk ze Skórzewa,
otrzymując najwyższą punktację. W piątek 10 lipca
podpisano umowę z wykonawcą.

ŚCIEŻKA DO KOSEWA CORAZ BLIŻEJ

Postulat miłośników  rowerowych eskapad wydaje się  być

krok bliżej  realizacji .  

POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji
pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.
688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 



     Mając na uwadze interes ogólno-
społeczny mieszkańców naszego Po-
wiatu w zakresie organizacji   przewo-
zów autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej, Powiat Słupecki
wraz z  gminami: Miasto Słupca, Gmina
Słupca, Gmina Strzałkowo, Gmina Os-
trowite, Gmina Orchowo, Gmina Lą-
dek, Miasto i Gmina Zagórów,   zawarł
wolę współpracy, dzięki której wypra-
cowano zintegrowaną sieć komunika-
cyjną na liniach komunikacyjnych po-
wiatowych  i gminnych. 

    

    Kooperacja jednostek samorządu te-
rytorialnego pozwoliła na wspólne fi-
nansowanie zadania własnego  a także
na wspólne ubieganie się o dofinanso-
wanie ze środków pochodzących z
Funduszu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności
publicznej. Celem ustawy z dnia 16 ma-
ja 2019 roku o Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej było przy-
wrócenie lokalnych połączeń autobu-
sowych   tam, gdzie występują najpil-
niejsze potrzeby komunikacyjne, by
mieszkańcy - przede wszystkim mniej-
szych miejscowości, mogli mieć moż-

TRANSPORT
PRZECIW
WYKLUCZENIU

Wojewoda dodatkowo dofinansuje

deficytowe połączenia autobusowe 

w  pow iecie  słupeckim  
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liwość dotarcia środkami transportu publicz-
nego do pracy, szkół, placówek zdrowia i in-
stytucji kultury.  O środki ze wspomnianego
Funduszu Powiat Słupecki jako organizator
publicznego transportu zbiorowego występo-
wał już dwukrotnie – w 2019 roku oraz w 2020
roku. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020
r. stawka dopłaty z Funduszu do deficytu po-
jedynczej linii komunikacyjnej wyniosła 1,00 zł
do 1 wozokilometra.   Od 01.04.2020 r. do
31.12.2020 r. dopłata ta wynosi 3,00 zł do 1 wo-
zokilometra, co jest spowodowane wejściem w
życie ustawy w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS –CoV-2, nowelizującej ustawę o Fundu-

Zadaniem własnym Pow iatu Słupeckiego

jako jednostki  samorządu terytorialne-

go jest organizacja  publicznego

transportu zbiorowego .



szu rozwoju przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej. Zwiększenie
stawki było spowodowane  zmniejszeniem mo-
bilności obywateli spowodowanym epidemią
koronawirusa i miało przyczynić się do utrzy-
mania linii komunikacyjnych w tym niezwykle
trudnym okresie dla transportu autobusowe-
go.
    Całkowita, planowana kwota dopłaty jaką
ma uzyskać Powiat Słupecki jako organizator
publicznego transportu zbiorowego z Fundu-
szu   na 2020 rok wyniesie 1 138 359,40 zł, na-
tomiast     łączna liczba zaplanowanych wozo-
kilometrów jaka zostanie wykonana w bieżą-
cym roku  na 44 uruchomionych liniach komu-
nikacyjnych to      463 280,20  wozokilometrów.
Należy dodać, że jednostka samorządu teryto-
rialnego aby uzyskać środki z   Funduszu jest
zobowiązana dopłacić     nie mniej niż 10% ze
środków własnych   do całkowitej wartości za-
dania. Wkład własny Powiatu Słupeckiego w
2020 r. w realizację zadania,   przy udziale do-
tacji celowych przekazanych przez każdą z
gmin, z którą Powiat Słupecki zawarł wolę
współpracy, to kwota 264 069,71 zł. Dzięki
współpracy lokalnych   samorządów choć w
niewielkim stopniu udało się zlikwidować zja-
wisko wykluczenia komunikacyjnego w Powie-
cie Słupeckim.
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Dotacja dla LO
    Liceum Ogólnokształcące w Słu-
pcy złożyło wniosek do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w
Słupcy w ramach programu wy-
równywania różnic między regio-
nami w obszarze likwidacji barier
w urzędach, placówkach edukacyj-
nych i środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożli-
wienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania.
Jak poinformował PCPR, pełno-
mocnicy zarządu funduszu podjęli
decyzję o przyznaniu środków fi-
nansowych na remont toalet w
wysokości 21 432,00 zł. Umowa
finalizująca zadanie zostanie pod-
pisana w sierpniu br.

źródło: www.powiat-slupca.pl



    Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20

62-400 Słupca
tel. 63 275 86 00 fax. 63 275 86 69

www.powiat-slupca.pl, powiat@powiat-slupca.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu
poniedziałek 7.00 – 16.30

wtorek – piątek 7.00 – 15.00


