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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo,     

  

pragnę zachęcić Was do lektury Raportu o stanie Powiatu 

Choszczeńskiego za rok 2020.  

Praca w tym okresie przebiegała w warunkach nadzwyczajnych,  

w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa, kiedy działania wielu 

samorządów skoncentrowane były głównie na walkę o zdrowie  

i życie mieszkańców. Dlatego w tak trudnych warunkach pracy, 

bardzo doceniam trud i wysiłek włożony w funkcjonowanie urzędu  

i wykonywanie pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję moim 

współpracownikom oraz całemu Zarządowi Powiatu 

Choszczeńskiego za Wasze zaangażowanie.  

Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego nakreśla obszar jego funkcjonowania oraz przedstawia 

zadania realizowane w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady 

Powiatu. Zebraliśmy w nim i przedstawiliśmy w usystematyzowany sposób, wszystkie informacje 

dotyczące aktywności powiatowego samorządu w roku minionym, które ukazują  dokładny i rzetelny 

obraz ogólnej sytuacji Powiatu Choszczeńskiego.  

Jako Zarząd staraliśmy się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na potrzeby wszystkich 

mieszkańców. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort 

życia lokalnej społeczności w naszym regionie. Z  66-milionowym budżetem mogliśmy zrealizować wiele 

nowych zadań w postaci kolejnych inwestycji, projektów społecznych i edukacyjnych w różnych obszarach 

działalności Powiatu, m.in.: pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania 

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, edukacji, porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, ochrony środowiska, ochrony praw konsumenta, promocji i ochrony zdrowia, itp. Pozyskując na 

część z nich środki unijne, dodatkowo wzmocniliśmy nasz potencjał finansowy.   

Przed nami sporo nowych zadań i wyzwań. Aktualna sytuacja, to przełomowy moment naszej historii, 

czas niezwykle trudny oraz niestety nieprzewidywalny. Część zaplanowanych zadań ulegnie weryfikacji    

i korekcie po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków trwającej pandemii koronawirusa. 

Planowanie strategiczne naszych działań pokazuje jednak, że reagujemy na pojawiające się zmiany  

w otoczeniu społeczno-gospodarczym.  

Drodzy Mieszkańcy, niezależnie od tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości, jako samorząd 

dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki życia w naszej Małej Ojczyźnie,   

w której Wasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie jest dla nas priorytetem. 

 

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Choszczeńskiego 

                                                                                                 Wioletta Kaszak 
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU  

 

Mapa Powiatu Choszczeńskiego i usytuowanie na mapie Polski. 

 

Powiat Choszczeński graniczy z 5 powiatami: wałeckim, drawskim, strzelecko-

drezdeneckim, myśliborskim oraz stargardzkim. Powiat tworzą gminy miejsko - 

wiejskie: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz oraz gminy wiejskie: Bierzwnik            

i Krzęcin.  

Siedzibą powiatu jest miasto Choszczno. 

Powierzchnia Powiatu Choszczeńskiego wynosi 

1327,71 km2, prawie 50% powierzchni stanowią 

użytki rolne, 39% lasy, 3% tereny zabudowane i 3% 

to wody, gęstość zaludnienia 19 osób na km2. 
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III. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019, liczba ludności Powiatu 

Choszczeńskiego wyniosła 48 243 osób, z czego 50,2 % stanowiły kobiety, a 49,8 % 

mężczyźni. Liczba ludności stanowiła 2,85% ludności województwa i 0,12 % 

ludności kraju. Struktura ludności przedstawiała się następująco: osoby w wieku 

przedprodukcyjnym stanowiły 17,3%, osoby w wieku produkcyjnym 62,6 %,              

a w wieku poprodukcyjnym 21,1 %.  

 

Teren Powiatu Choszczeńskiego słynie z licznych i czystych jezior oraz czystych 

rzek. Większość z nich to dobrze zagospodarowane łowiska. Zasoby przyrodnicze 

Powiatu Choszczeńskiego sprawiają, iż jest wyjątkowo atrakcyjny pod względem 

turystyki aktywnej, krajoznawczej, ekoturystyki i agroturystyki. Oprócz rezerwatów     

i Drawieńskiego Parku Narodowego część zasobów naturalnych chroniona jest 

europejskim systemem ochrony przyrody Obszar Natura 2000 związanym z ochroną 

siedlisk rzadkich zwierząt i ptaków.  W powiecie żyją 73 gatunki ptaków, ssaków       

i ryb i innych zwierząt chronionych w Europie, w tym ponad 1 % krajowej populacji 

orła bielika oraz skrajne zagrożone wyginięciem kraska i sokół wędrowny. 

 

Aktywni znajdują w Powiecie Choszczeńskim warunki do sportu i rekreacji 

terenowej każdego rodzaju – pieszej, biegowej, rowerowej, wodnej, konnej.  Na 

miłośników golfa czeka najpiękniejsze w Europie 18-dołkowe pole golfowe Modry 

Las, wraz z nowym, 9-dołkowym polem golfowym Orli Las . Szczególną atrakcją są 

spływy kajakowe szlakiem im. Jana Pawła II „Śladami Papieża” pełną niespodzianek 

rzeką Drawą przez Drawieński Park Narodowy. Liczne akweny wodne sprzyjają 

kajakarstwu. 
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IV. RADA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 

RADA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 

 

Skład Rady Powiatu Choszczeńskiego w roku 2020 przedstawiał się następująco: 

 

Skład Prezydium Rady Powiatu  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

Eugeniusz Nykiel 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Henryk Owczarek 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Jan Kuźmiński  
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Skład Zarządu Powiatu Choszczeńskiego 

Starosta Choszczeński 

Wioletta Kaszak 

Wicestarosta 

Paweł Szuber 

Członkowie Zarządu 

Andrzej Konopelski 

Jerzy Kozubski 

Bogdan Kwiatkowski 

 

Członkowie Rady Powiatu Choszczeńskiego 

Małgorzata Buchajczyk, Bernarda Dybowska, Stanisław Dycha, Bogumił Gibert, 

Wioletta Kaszak, Andrzej Konopelski, Jerzy Kozubski, Jan Kuźmiński, Bogdan 

Kwiatkowski, Roman Naskręt, Henryk Owczarek, Eugeniusz Nykiel, Artur Patyk, 

Stanisław Rydz, Magdalena Sieńko, Paweł Szuber, Wiesław Zalewski   
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Stałe Komisje Rady Powiatu 

1. Komisja Rewizyjna 

Stanisław Dycha - Przewodniczący, Wiesław Zalewski - Zastępca 

Przewodniczącego, Roman Naskręt – Sekretarz 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

Artur Patyk – Przewodniczący, Stanisław Rydz – Zastępca Przewodniczącego, 

Roman Naskręt – Sekretarz, Stanisław Dycha – Członek 

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 

Roman Naskręt – Przewodniczący, Wioletta Kaszak – Członek, Paweł Szuber – 

Członek, Andrzej Konopelski – Członek, Jan Kuźmiński – Członek, Henryk 

Owczarek – Członek 

4. Komisja Edukacji i Zdrowia  

Bogdan Kwiatkowski – Przewodniczący, Bernarda Ewa Dybowska – Członek 

Magdalena Sieńko – Członek, Paweł Szuber – Członek, Artur Patyk – Członek, 

Eugeniusz Nykiel – Członek 

5. Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego 

Małgorzata Buchajczyk – Przewodnicząca, Stanisław Rydz – Zastępca 

Przewodniczącej, Wioletta Kaszak – Członek, Jan Kuźmiński – Członek, Bogumił 

Gibert – Członek, Eugeniusz Nykiel – Członek, Wiesław Zalewski – Członek, Jerzy 

Kozubski – Członek 
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Rada Powiatu Choszczeńskiego w 2020 r. odbyła łącznie 5 sesji w dniach: 26 

lutego, 14 maja, 24 czerwca, 9 września i 16 grudnia.  

W trakcie posiedzeń Radni zapoznali się ze sprawozdaniami i informacjami  

o działalności powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych 

powiatu.  W omawianym okresie przedstawiono następujące sprawozdania: 

 Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za rok 2019.    

 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2019 rok.  

 z udzielonej w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na realizację 

zadania: „Przywrócenie dawnej świetności kościoła parafialnego pw. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie”.  

 z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za rok 2019.  

 Komendanta Powiatowego Policji z działalności oraz informację o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu choszczeńskiego 

za 2019 r.   

 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie za 

2019 r. 

 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Choszcznie za 2019 r. oraz wykaz potrzeb     

w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.  

 z realizacji programu współpracy powiatu choszczeńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2019.  

 Raport o stanie powiatu choszczeńskiego za rok 2019. 

 Sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2019 rok.  

 Roczne sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2019 przez nadzór 

wodny w Choszcznie, w Wieleniu, w Drawsku Pomorskim, w Tucznie,        

w Strzelcach Krajeńskich, w Pyrzycach i w Stargardzie. 

 z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu 

Choszczeńskiego” na lata 2016-2020” za okres 2018-2019. 

 Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I i II półrocze 2020 r. 
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Ponadto na każdej sesji rozpatrywane było sprawozdanie Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

Przyjęto następujące informacje: 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Choszcznie  o stanie bezpieczeństwa powiatu choszczeńskiego              

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.  

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu choszczeńskiego za rok 2019. 

 dotyczącą funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Choszcznie w roku 2019.   

 Ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu choszczeńskiego za rok 

2019.  

 Powiatowego Zarządu Dróg o wykonaniu zadań za II półrocze 2019r.  

i I półrocze 2020 r. oraz planowanych zadaniach na II półrocze 2020r.   

 O stanie mienia nieruchomego powiatu choszczeńskiego na dzień 

31.12.2019r.  

 O powiatowym rynku pracy za 2019 rok oraz aktualną sytuację wg stanu na 

dzień 31.07.2020 r.  

 Departamentu Monitoringu Środowiska w Szczecinie o stanie środowiska  

w Powiecie Choszczeńskim w roku 2019 r. wraz z zestawieniem kontroli 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Szczecinie w 2019 r. na terenie Powiatu Choszczeńskiego.   

 z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie za I półrocze 2020 r.  

 o przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze  

2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

za I półrocze 2020 r.  

 Raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Choszczeńskiego na lata 2016-2030. 

 Dotyczącą planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.  

 O stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.  

 Przewodniczącego Rady o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych przez Radnych Rady Powiatu Choszczeńskiego za rok 2019 

oraz wynikach ich analizy. 

 Starosty Choszczeńskiego o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych za rok 2019 i wynikach ich analizy. 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
11 

 z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2020 r. 

W roku 2020 podczas obrad podjęto 50 uchwał własnych dotyczących bieżącej 

działalności Powiatu Choszczeńskiego oraz 3 obwieszczenia Rady Powiatu  

w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał. Poniżej tabelaryczne zestawienie 

podjętych uchwał:  

Numer 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Data 

podjęcia 

Wejście w życie i 

sposób wykonania 

XII/119/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działań Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XII/120/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

grantowego pn. „Bezpiecznie nad wodą – 

aktywnie i sportowo” 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XII/121/2020 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 

współpracy ze szkołą Obersatufenzentrum 

Oder – Spree w Fürstenwalde 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XII/122/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XII/123/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Zach. z 

dn. 05.03.2020 r. 

poz. 1286  

XII/124/2020 zmieniająca uchwałę nr XI/107/2019 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia  

2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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XIII/125/2020 w sprawie przeniesienia kształcenia                 

w zawodach z Technikum Informatycznego, 

Technikum Gastronomicznego, Technikum 

Samochodowego wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie do innego 

technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie, wyłączenia 

Technikum Informatycznego, Technikum 

Gastronomicznego, Technikum 

Samochodowego z Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Bolesława Krzywoustego w Choszcznie i ich 

likwidacja oraz przekształcenie Technikum 

Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego           

w Choszcznie 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIII/126/2020 w sprawie przeniesienia kształcenia                 

w zawodach z Technikum Budowlanego, 

Technikum Handlowego, Technikum 

Geodezyjnego wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich                     

w Choszcznie do innego technikum w Zespole 

Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich                     

w Choszcznie, wyłączenia Technikum 

Budowlanego, Technikum Handlowego, 

Technikum Geodezyjnego z Zespołu Szkół Nr 2 

im. Noblistów Polskich w Choszcznie i ich 

likwidacja oraz przekształcenie Technikum 

Ochrony Środowiska wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich        

w Choszcznie 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIII/127/2020 zmieniająca uchwałę Nr VII/91/2019 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 11 września 

2019 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Powiat Choszczeński 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia w  

Dz. Urz. Woj. Zach. 

z dn.03.06.2020 r.  

poz. 2614 

XIII/128/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Choszczeńskiego do porozumienia 

dotyczącego wspólnego przeprowadzenia 

postępowania i udzielenia zamówienia na 

zakup energii elektrycznej w okresie od            

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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XIII/129/2020 w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 

r. 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIII/130/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/144/2017 Rady 

Powiatu w Choszcznie z dnia  31 marca 2017 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania 

Stypendium Powiatu Choszczeńskiego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

03.06.2020 r.  poz. 

2616 

XIII/131/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”– 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIII/132/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dnia 

21.05.202 r., poz. 

2374  

XIII/133/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIII/134/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

14.05.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dnia 

21.05.202r., poz. 

2375 

XIV/135/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Choszczeńskiego wotum zaufania 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIV/136/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem               

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIV/137/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok dla Zarządu Powiatu 

Choszczeńskiego 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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XIV/138/2020 w sprawie ubiegania się o dofinansowanie        

w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla 

jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa zachodniopomorskiego z 

przeznaczeniem na poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej w 2020 r.” 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIV/139/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 

ramach Programu Środowisko, Energia             

i Zmiany Klimatu – Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach szkolnych. 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIV/140/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w 

ramach Programu Środowisko, Energia             

i Zmiany Klimatu – Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach szkolnych. 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XIV/141/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

01.07.2020r. poz. 

3155 

XIV/142/2020 w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2019 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 12 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z mocą 

obowiązującą od 

dnia 01.09.2020 r.  

i została ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

21.07.2020r. poz. 

3467 

XIV/143/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn.  

01.07.2020r. poz. 

3153 

XIV/144/2020 zmieniająca uchwałę nr XI/107/2019 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020-2030 

 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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XIV/145/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działań Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie 

24.06.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XV/146/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Zach.  

z dn.  06.10.2020r. 

poz. 4365 

XV/147/2020 zmieniająca uchwałę nr XI/107/2019 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020-2030 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XV/148/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/195/2017 Rady 

Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 

r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych dla nauczycieli korzystających 

z pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

13.10.2020r.  

poz.4475 

(stwierdzono 

nieważność § 2 

załącznika nr 1 oraz 

pouczenia 

zamieszczonego  

w oświadczeniu  

o sytuacji finansowej 

rodziny – 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

Wojewody Zach.  

z dnia 06.10.2020r.)  

XV/149/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

16.09.2020 r. poz. 

4063 

XV/150/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działań Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
16 

XV/151/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

działań Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XV/152/2020 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

zaniechania działań przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Choszcznie 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XV/153/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

16.09.2020r. poz. 

4062 

XV/154/2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/129/2020 Rady 

Powiatu Choszczeńskiego z dnia 14 maja 2020 

r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 

r. 

09.09.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XVI/155/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na rok 2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

01.01 2021 r.  

i została ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

30.12.2020r., poz. 

5994  

XVI/156/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021 - 2032 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia z mocą 

obowiązującą od 

dnia 01.01.2021 r. 

XVI/157/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Choszczeńskiego na rok 2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XVI/158/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Choszczeńskiego na 

rok 2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XVI/159/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu Choszczeńskiego na rok 

2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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XVI/160/2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia z mocą 

obowiązującą od 

01.01.2021 r.  

XVI/161/2020 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego 

w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy i 

wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci              

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

w Powiecie Choszczeńskim na lata 2021 – 

2024 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem  

01.01.2021 r. 

XVI/162/2020 w sprawie wysokości opłat za usunięcie             

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie po upływie 

14 dni od dnia 

ogłoszenia  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

12.01.2021 r. poz. 

179 

XVI/163/2020 w sprawie wyodrębnienia środków na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2021 

16.12.2020r. Stwierdzono 

nieważność uchwały 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

Wojewody Zach.  

z dnia 20.01.2021r. 

XVI/164/2020 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na obszarze Powiatu 

Choszczeńskiego w roku 2021 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

XVI/165/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Choszczeńskiego w 2021 r. 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

01.01.2021 r.  

i została ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

31.12.2020 r. poz. 

6079 
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XVI/166/2020 w sprawie wysokości opłat za usuwanie             

i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających na obszarze Powiatu 

Choszczeńskiego 

16.12.2020r. Uchwała została 

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

21.01.2021 r. poz. 

344 (stwierdzono 

nieważność § 5  

w zakresie wyrazów:  

„i wchodzi w życie  

z dniem 

01.01.2021r.”   

XVI/167/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została  

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

22.12.2020r. poz. 

5845  

 

XVI/168/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 r. 

16.12.2020r. Uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia i została  

ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

22.12.2020 r. poz. 

5846 

 Obwieszczenie Rady Powiatu 

Choszczeńskiego w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 

pracy, szczegółowe warunki obliczania              

i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

16.12.2020r. 

 

Obwieszczenie wraz 

z załącznikiem 

(Uchwala nr 

XXVIII/300/2010 

Rady Powiatu  

w Choszcznie z dnia 

28.10.2010 r.) 

zostało 

opublikowane  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

21.01.2021 r. poz. 

360  
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 Obwieszczenie Rady Powiatu 

Choszczeńskiego w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych dla 

nauczycieli korzystających z pomocy 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania   

16.12.2020r.  Obwieszczenie wraz 

z załącznikiem 

(Uchwala nr 

XXII/195/2017 Rady 

Powiatu w 

Choszcznie z dnia 

19.12.2017 r.) 

zostało 

opublikowane  

w Dz. Urz. Woj. 

Zach. z dn. 

21.01.2021 r. poz. 

359 

 Obwieszczenie Rady Powiatu 

Choszczeńskiego w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Powiatu Choszczeński  

16.12.2020r.  Obwieszczenie wraz 

z załącznikiem 

(Uchwala nr 

VII/91/2019 Rady 

Powiatu 

Choszczeńskiego z 

dnia 11.09.2019r.) 

zostało 

opublikowane w Dz. 

Urz. Woj. Zach. z 

dn. 21.01.2021 r. 

poz. 361 

 

Zestawienie tematyczne podjętych uchwał w roku 2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru uchwał 

 

  

13% 

10% 

3% 3% 2% 

16% 

3% 

Organizacja i funkcjonowanie powiatu (13 uchwał) Edukacja, kultura i sport (10 uchwał)

Pomoc społeczna i zdrowie (3 uchwały) Transport i komunikacja (3 uchwały)

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska (2 uchwały) Finanse powiatu (16 uchwał)

Inwestycje powiatu (3 uchwały)
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V. ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu, wykonuje on uchwały Rady 

Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu 

należy w szczególności: 

- przygotowywanie projektów uchwał Rady, 

- wykonywanie uchwał Rady,  

- gospodarowanie mieniem Powiatu, 

- wykonywanie budżetu Powiatu,  

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 

Skład Zarządu Powiatu VI kadencji: 

1) Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, 

2) Paweł Szuber – Wicestarosta,  

3) Andrzej Konopelski – członek Zarządu Powiatu, 

4) Jerzy Kozubski – członek Zarządu Powiatu, 

5) Bogdan Kwiatkowski – członek Zarządu Powiatu. 

Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu 

Elżbieta Rybka- Markiewicz – Skarbnik Powiatu 

Zarząd Powiatu Choszczeńskiego w okresie : 01.01.2020 do 31.12.2020 r. odbył 

łącznie: 45 posiedzeń. Ponadto w 2020 r. z powodu obostrzeń związanych 

z pandemią wirusa Sars – CoV 2, 23 posiedzenia Zarządu Powiatu odbyły się 

w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji Google Meet. 
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Wynikiem pracy Zarządu w w/w okresie było: 

- przygotowanie 44 projektów uchwał Rady Powiatu; 

- podjęcie 164 uchwał Zarządu Powiatu w tym 6 uchwał ze sposobu wykonania 

uchwał Rady Powiatu. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd 

podejmował uchwały zawierające opinie i stanowiska Zarządu. 

W posiedzeniach  Zarządu, oprócz Członków Zarządu uczestniczyli Sekretarz, 

Skarbnik Powiatu oraz w zależności od przedmiotu obrad pracownicy Starostwa, 

kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami na posiedzeniach rozpatrywał wnioski związane z gospodarowaniem 

mieniem powiatu, a także w sprawach udzielania pomocy finansowej organizacjom 

pozarządowym. Z powyższych prac Przewodnicząca Zarządu Powiatu składała na 

każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu. 

W poniższej tabeli zostały ujęte wszystkie uchwały Zarządu Powiatu 

Choszczeńskiego podjęte w 2020 r.  

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

1. Nr 203/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie. 

2. Nr 204/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sadu o jego przepadku. 

3. Nr 205/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

4. Nr 206/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

5. Nr 207/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych w 2020 r. 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Nr 208/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                    

w Choszcznie.  

7. Nr 209/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg                 

w Choszcznie.  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

8. Nr 210/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.  

9. Nr 211/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

10. Nr 212/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sadu o jego przepadku. 

11. Nr 213/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sadu o jego przepadku. 

12. Nr 214/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sadu o jego przepadku. 

13. Nr 215/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie opinii dotyczącej projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na 

lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024- 2027. 

14. Nr 216/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej 

oferty. 

15. Nr 217/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

16. Nr 218/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego. 

17. Nr 219/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności związanych 

z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

choszczeńskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet Inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy 

ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą,  

w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych 

wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji 

dla młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

18. Nr 220/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

19. Nr 221/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 rok. 

20. Nr 222/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej 

21. Nr 223/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XI/2019 w dniu 18 grudnia 2019 r. 

22. Nr 224/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XII/2020 w dniu 26 lutego 2020 r. 

23. Nr 225/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

24. Nr 226/2020 z dnia 25 marca  2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  na nieodpłatne nabycie od Gminy Pełczyce, części 

nieruchomości wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej.  

25. Nr 227/2020 z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

26. Nr 228/2020 z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, 

Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

27. Nr 229/2020 z dnia 25 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 marca 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 rok. 

28. Nr 230/2020 z dnia  25 marca  2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

29. Nr 231/2020 z dnia  25 marca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie organizacji uroczystej gali wręczenia nagród 

Dęby Powiatu Choszczeńskiego za rok 2019.  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

30. Nr 232/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

31. Nr 233/2020 z dnia 22 kwietnia  2020 r. 

zmieniająca uchwalę Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 marca 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach  organizacyjnych Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 rok. 

32. Nr 234/2020 z dnia  22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia kontroli doraźnej w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie       

w Choszcznie. 

33. Nr 235/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku w okresie 

zawieszenia.  

34. Nr 236/2020 z dnia 22kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 208/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 31 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego       

w Choszcznie. 

35. Nr 237/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

36. Nr 238/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

37. Nr 239/2020 z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego. 

38. Nr 240/2020 z dnia  6 maja 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

39. Nr 241/2020 z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

40. Nr 242/2020 z dnia  13 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

41. Nr 243/2020 z dnia  13 maja  2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie.  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

42. Nr 244/2020 z dnia  27 maja 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XIII/ 2020 w dniu 14 maja 2020 r. 

43. Nr 245/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/107/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030.  

44. Nr 246/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

45. Nr 247/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

46. Nr 248/2020 z dnia  3 czerwca  2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez 

podmioty inne niż Powiat Choszczeński. 

47. Nr 249/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

48. Nr 250/2020 z dnia  3 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia przeznaczenia 

zysku bilansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej     

w Choszcznie. 

49. Nr 251/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Zmieniająca uchwałę nr 221/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 marca 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach  organizacyjnych Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 rok.  

50. Nr 252/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016 – 2030. 

51. Nr 253/2020 z dnia 10 czerwca  2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 248/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 3 czerwca 

2020r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych 

przez podmioty inne niż Powiat Choszczeński. 

52. Nr 254/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

53. Nr 255/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

54. Nr 256/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XI/107/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 

2030. 

55. Nr 257/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.  

56. Nr 258/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rokj szkolny 

2019/ 2020 zgodnie z regulaminem przyznawania Stypendium Powiatu Choszczeńskiego 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne         

i sportowe. 

57. Nr 259/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół Publicznych prowadzonych przez 

podmioty inne niż Powiat Choszczeński. 

58. Nr 260/2020 z dnia  17 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

59. Nr 261/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia pełnomocnictwa partnerowi Wiodącemu – 

Województwu Zachodniopomorskiemu w związku z realizacją projektu: „ Budowa 

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” 

60. Nr 262/2020 z dnia 23 czerwca  2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

61. Nr 263/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XIV /2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. 

62. Nr 264/2020 z dnia  1 lipca 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku w okresie 

zawieszenia 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

63. Nr 265/2020 z dnia  1 lipca 2020 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia nauczyciela zastępującego dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej                    

w Niemieńsku. 

64. Nr 266/2020 z dnia  1 lipca 2020 r. 

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

65. Nr 267/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. 

66. Nr 268/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

67. Nr 269/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

68. Nr 270/2020 z dnia 15 lipca  2020 r. 

w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

69. Nr 271/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie       

z użytkowania. 

70. Nr 272/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

71. Nr 273/2020 z dnia  15 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

72. Nr 274/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

73. Nr 275/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 

marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

74. Nr 276/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie       

w Choszcznie. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

75. Nr 277/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca załącznik do uchwały Nr 384/2017 Zarządu Powiatu w Choszcznie 

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Choszcznie. 

76. Nr 278/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie       

z użytkowania. 

77. Nr 279/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego, do której nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

78. Nr 280/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z powiatowego obiektu użyteczności 

publicznej – Hali Sportowej w Choszcznie przy ul. Polnej 5. 

79. Nr 281/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dotyczących obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych. 

80. Nr 282/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiat Choszczeńskiego na 2020 r. 

81. Nr 283/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiat Choszczeńskiego na 2020 r. 

82. Nr 284/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Panią Marią 

Jędrzejczyk Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie na mocy 

porozumienia stron. 

83. Nr 285/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Choszcznie. 

84. Nr 286/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 

85. Nr 287/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

86. Nr 288/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie       

z użytkowania 

87. Nr 289/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

88. Nr 290/2020 z dnia z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

89. Nr 291/2020 z dnia z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamowienia publicznego pn.” 

Kredyt długoterminowy w kwocie  2 831 799,00 PLN na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych  nieznajdujących pokrycia w dochodach za 2020 rok”. 

90. Nr 292/2020 z dnia z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego             

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

91. Nr 293/2020 z dnia z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej 

oferty 

92. Nr 294/2020 z dnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie 

w Choszcznie. 

93. Nr 295/2020 z dnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Choszcznie.  

94. Nr 296/2020 z dnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej. 

95. Nr 297/2020 z dnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV oraz do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

96. Nr 298/2020 z dnia z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńkiego na 2020 r.  

97. Nr 299/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

98. Nr 300/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

99. Nr 301/2020 z dnia 2 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego. 

100 Nr 302/2020 z dnia 2 września 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Choszczeńskiego Nr 2962020 z dnia 

26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 

101. Nr 303/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

102. Nr 304/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

103. Nr 305/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego. 

104. Nr 306/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Choszcznie. 

105. Nr 307/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Choszcznie do zawierania umów z gminą Choszczno i załatwiania wszystkich spraw 

związanych z realizacją umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania warsztatu 

terapii zajęciowej w Piaseczniku. 

106. Nr 308/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Choszcznie do zawierania umów z PFRON w ramach pilotażowego programu pn. 

„Aktywny Samorząd” oraz zatwierdzania dokumentacji związanej z realizacją tego 

programu. 

107. Nr 309/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Choszcznie do podpisywania umów i wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-

19”. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

108. Nr 310/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

upoważnienia do podpisywania umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją tych 

umów w ramach realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami”. 

109. Nr 311/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie sprawowania kontroli przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Choszcznie nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

110. Nr 312/2020 z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

111. Nr 313/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie       

w Choszcznie. 

112. Nr 314/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 221/2020 zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia   

4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

113. Nr 315/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XV /2020 w dniu 9 września 2020 r.  

114. Nr 316/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława 

Krzywoustego w Choszcznie 

115. Nr 317/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca Uchwałę  Zarządu Powiatu Choszczeńskiego Nr 281/2020 z dnia 

30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dotyczących obowiązku 

przekazywania informacji o schematach podatkowych  

116. Nr 318/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno  - 

Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 

117. Nr 319/2020 z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

118. Nr 320/2020 z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 

2020 – 2022  

119. Nr 321/2020 z dnia 30 września 2020 r 

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kredyt długoterminowy w kwocie 2 831 799,00 

PLN na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach 

z 2020 r.  

120. Nr 322/2020 z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

121. Nr 323/2020 z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

122. Nr 324/2020 z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie 

kredytu w kwocie 2.831.799,00 PLN 

123. Nr 325/2020 z dnia 7 października 2020 r. 

w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 

inne zadania 

124. Nr 326/2020 z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z firmą przeprowadzającą badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej         

w Choszcznie 

125. Nr 327/2020 z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „programu współpracy Powiatu 

Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 r.”. 

126. Nr 328/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

127. Nr 329/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

128. Nr 330/2020 z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Choszcznie do zawierania umów z PFRON w ramach pilotażowego programu pn. 

„Aktywny Samorząd” oraz zatwierdzania dokumentacji związanej z realizacją tego 

projektu. 

129. Nr 331/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku  

130. Nr 332/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

131. Nr 333/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

132. Nr 334/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

133. Nr 335/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

134. Nr 336/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach 

135. Nr 337/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim  

w 2021 r.  

136. Nr 338/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do 

opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego 

pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim  

w 2021 r. 

137. Nr 339/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia   

4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Choszczeńskiego na 2020 rok. 

138. Nr 340/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

139. Nr 341/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkolnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

140. Nr 342/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

141. Nr 343/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

142. Nr 344/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie w okresie od 1.01.2021 r. do 

31.12.2021 r.” 

143. Nr 345/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek oświatowych w związku  

z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020  

- 2024 – „Aktywna tablica” 

144. Nr 346/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

145. Nr 347/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

146. Nr 348/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

147. Nr 349/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

148. Nr 350/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także 

edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 r.  

149. Nr 351/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 339/2020 Zarządu Powiatu 

Choszczeńskiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli               

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego na 2020 rok  
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

150. Nr 352/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

151. Nr 353/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

152. Nr 354/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

153. Nr 355/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

154. Nr 356/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r.  

155. Nr 357/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

156. Nr 358/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady powiatu Choszczeńskiego 

157. Nr 359/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty ogłoszenia o zamówieniu na 

usługę społeczną pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 

dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 

158. Nr 360/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

159. Nr 361/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego 

podjętych na sesji nr XVI/2020 w dniu 16 grudnia 2020 r.  

160. Nr 362/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 221/2020 Zarządu powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 marca 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Choszczeńskiego na 2020 rok.  

161. Nr 363/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2020 r. 

162. Nr 364/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XI /107/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 

2019 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030 
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO 2020 ROK 

163. Nr 365/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania zmian w planach finansowych jednostki oraz do składania oświadczeń woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

164. Nr 366/2020 z dnia  29 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na rok 

2021 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
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VI. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ  ZA 2020 r. 

Informacja o sytuacji finansowej do raportu powiatu za 2020 r. 

Działalność budżetowa Powiatu jest uregulowana za pomocą ustawy o finansach 

publicznych. Zgodnie z tą ustawą Rada Powiatu uchwala corocznie budżet na rok 

przyszły i kontroluje jego wykonanie. 

 

Zestawienie budżetu Powiatu  za 2020 rok (zł.) 

Rok Dochody Przychody Wydatki Rozchody 

2020 70 900 035,05 12 421 321,32 66 242 891,50 1 357 297,77 

 

Na przychody budżetowe składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. 

Rozchody budżetowe dotyczącą spłat kredytów i pożyczek.  
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Struktura dochodów Powiatu za 2020 r. (w  zł.) 

Rok Dochody ogółem Subwencje  Dotacje Dochody własne 

2020 
70 900 035,05 36 086 490,00 21 074 898,58 13 738 646,47 

 

 

Struktura wydatków Powiatu za 2020 r. (w zł.). 

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne Wydatki bieżące 

2020 66 242 891,50 8 508 096,80 57 734 794,70 
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VII. PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU 

PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU 

Zagadnienia związane z promocją powiatu choszczeńskiego prowadzone są 

przez Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu. Promocja powiatu to szereg 

kompleksowo zaplanowanych i skoordynowanych działań, których cel nadrzędny 

stanowi podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno–

kulturowej danego miejsca. Działania promocyjne na rzecz powiatu to jeden  

z najbardziej efektywnych sposobów wspierania regionu w zakresie pobudzenia lub 

przywrócenia dynamicznego rozwoju gospodarczego, utworzenia lub wypromowania 

miejsc atrakcyjnych inwestycyjnie, stworzenia nowych miejsc pracy, wzbudzenia 

zainteresowania wśród turystów, a także integracji mieszkańców powiatu. 

Rok 2020 niewątpliwie był zdominowany przez pandemię spowodowaną 

koronawirusem SARS-CoV-2. Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu pełnił  

w tym okresie funkcję informacyjną, polegającą na śledzeniu i informowaniu 

mieszkańców za pomocą strony internetowej oraz social mediów o aktualnej sytuacji 

w powiecie choszczeńskim oraz wprowadzanych obostrzeniach. Pomagał też  

w organizacji i dystrybucji środków ochrony osobistej tj. maseczek jednorazowych, 

przyłbic, płynów dezynfekujących, rękawiczek ochronnych.  

Pandemia koronawirusa wpłynęła na zmianę planów dotyczących organizacji 

wydarzeń zarówno kulturalnych jak i sportowych w naszym powiecie. Z uwagi na 

wprowadzone od marca 2020 r. obostrzenia sanitarne dotyczące m.in. zgrupowań, 

większość wydarzeń została odwołana lub przeniesiona na 2021 rok. 

W minionym roku Powiat Choszczeński zorganizował lub współorganizował kilka 

wydarzeń kulturalnych, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w ramach dotacji na 

realizację zadań publicznych. Wspierał również działania Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, pełniącej funkcję biblioteki 

powiatowej. 
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Zrealizowano następujące zadania w zakresie kultury: 

1) „Scena z Nadbrzeżnej” 
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2) „Korytowska Noc Poetów” - Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów  

 

 

Ważnym elementem promocji Powiatu Choszczeńskiego było wydanie  

w minionym roku dwóch numerów biuletynu informacyjnego „Przekrój Powiatu”  

w nakładzie 1000 egzemplarzy każdy oraz jego dystrybucja.  

Powiat Choszczeński promował aktywny styl życia poprzez organizację  

i współorganizację imprez o charakterze sportowym. Wydarzenia sportowe 

organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe dofinansowane były w formie 

dotacji w ramach otwartego konkursu ofert lub ofert złożonych z własnej inicjatywy 

przez organizacje pozarządowych – tryb pozakonkursowy.  
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W ramach realizacji zadania publicznego tj. otwartego konkursu ofert pn. 

„Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych 

oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.” 

zakupionych zostało 18 szt. modułów pomostów do kajak polo. Zostały one 

umieszczone na nabrzeżu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych  

w Choszcznie, co umożliwia przeprowadzanie efektownych i bezpiecznych 

treningów dla dzieci i młodzieży. Pomosty stwarzają również możliwość organizacji 

zawodów kajak polo w Choszcznie.   

 

W zakresie kultury fizycznej zrealizowano następujące zadania promujące 

aktywny styl życia: 

1) „Bezpiecznie nad wodą – aktywnie i sportowo”  

 

 
2) Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Aktywne Choszczno”) 
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3) XXX Memoriał Szachowy Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka 

(Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek” Choszczno)  
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4) V Ogólnopolski Turniej Badmintona Memoriał Wiesława Drewicza 

„Wieśkowe Lotki” (Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Ziemi 

Choszczeńskiej) – wydarzenie przeniesione na 2021 r.; 

 

Wydarzenia o charakterze powiatowym mające duży wpływ na promocję powiatu  

w dziedzinie kultury i kultury fizycznej objęte zostały Honorowym Patronatem 

Starosty Choszczeńskiego: 

1) Regionalne zawody Wędkarskie parami z okazji 70-lecia Koła PZW nr 1  

w Choszcznie (Polski związek Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1  

w Choszcznie)  

 

  

 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
45 

2) XXIII Choszczeńska 10 (Stowarzyszenie „Choszczeńska 10” 
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3) XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty (Polski związek 

Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1 w Choszcznie); 
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4) XX Mistrzostwa Powiatu Parami 2020 o Puchar Starosty (Polski związek 

Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1 w Choszcznie); 

 

5) XIV Turniej Strażackich Piątek Piłkarskich MPP OSP o Puchar Komendanta 

Powiatowego PSP w Choszcznie (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Choszcznie)  
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6) „One Billion Rising” (Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie)  
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7) Dzień Kobiet „Silna i Piękna” (Małgorzata Czerska, Krystyna Głębocka, 

Anna Furs-Osińska) 
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8) „The Orli Las and Modry Las Challenge” (Pole Golfowe Modry Las) (zał. 10); 

 

 

 

 

Ważnym elementem działań promocyjnych realizowanych przez powiat jest 

promocja prozdrowotna Powiatu Choszczeńskiego – w ramach wspierania i ochrony 

zdrowia Powiat Choszczeński promował akcję bezpłatnych badań 

mammograficznych dla kobiet w przedziale 50-65 lat oraz akcję krwiodawstwa 

organizowaną przez Stowarzyszenie „Niagara”. 
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Promocja działań proekologicznych Powiatu Choszczeńskiego – ważnym 

elementem promocji powiatu jest ochrona środowiska naturalnego i walorów 

przyrodniczych naszego powiatu. W 2020 r. Powiat realizował Program Edukacji 

Ekologicznej „Ekologia w Powiecie Choszczeńskim”, przy współudziale środków      

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Uzyskano dotację w kwocie 31.200 zł. Całkowity koszt 41.370 zł. W 

ramach ww. programu realizowane były następujące zadania: 

1) Przyrodniczy Konkurs Plastyczny dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 

podstawowych oraz podopiecznych WTZ i DPS- ów z terenu powiatu pn. 

„MAŁA PSZCZÓŁKA – WIELKA SPRAWA. POWIAT CHOSZCZEŃSKI – NA 

RATUNEK PSZCZOŁOM”. 
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2) Wydanie albumu przyrodniczego „111 Jezior Powiatu Choszczeńskiego”,   

w którym sfotografowano za pomocą drona, największe i najpiękniejsze jeziora 

występujące na terenie powiatu choszczeńskiego. 

 

3) Zlecono wykonanie gadżetów edukacyjnych tj. mini maskotek - pompona 

PSZCZÓŁKI, gier memory oraz ołówków z nasadką. 

 

Działania promocyjne 

Powiat Choszczeński zlecił i dystrybuował nieodpłatnie: pompony PSZCZÓŁKI, 

gry memory, ołówki oraz albumy przyrodnicze. Ww. materiały promujące Powiat 

trafiły m.in. do szkół, gmin powiatu, Drawieńskiego Parku Narodowego, biblioteki 

publicznej, WTZ, DPS, punktów turystycznych oraz użytkowników rybackich (PZW, 

Modehpolmo).  
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VIII. EDUKACJA 

1. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK 

1) Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Choszczeński 

2) Szkoły i placówki dotowane i ewidencjonowane przez Powiat Choszczeński 

2. KADRA PEDAGOGICZNA I NIEPEDAGOGICZNA 

3. UCZNIOWIE 

1) Liczba uczniów 

2) Uczniowie w poszczególnych typach szkół 

4. WARUNKI KSZTAŁCENIA – baza lokalowa szkół i placówek 

5. FINANSOWANIE OŚWIATY 

1) Budżet  

2) Wynagrodzenia nauczycieli 

3) Projekty i programy realizowane przez szkoły/placówki 

4) Dotacja na podręczniki 

5) Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

6) Dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Choszczeński 

7) Stypendia dla uczniów  

8) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

6. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

1) Działalność diagnostyczna Poradni 

2) Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży 

A) orzeczenia do kształcenia specjalnego uczniów 

B) wydane opinie 

C) zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni 

3) Formy pomocy udzielonej rodzicom  
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1. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK 

1) Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Choszczeński  

Szkoła/placówka Typy szkół w szkole/placówce 

Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Chrobrego 

w Choszcznie 

liceum ogólnokształcące 

technikum 

branżowa szkoła I stopnia 

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich  

w Choszcznie 

liceum ogólnokształcące 

technikum 

branżowa szkoła I stopnia 

szkoła policealna 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu  

w Suliszewie 

szkoła podstawowa 

branżowa szkoła I stopnia 

szkoła specjalna przysposabiająca  

do pracy 

Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w 

Niemieńsku 

szkoła podstawowa 

szkoła specjalna przysposabiająca do 

pracy 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Choszcznie 
nie dotyczy 
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2) Szkoły i placówki dotowane i ewidencjonowane przez Powiat Choszczeński 

Szkoła/placówka Status publiczno - prawny 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące szkoła dotowana, niepubliczna 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące przy 

Centrum Edukacyjnym Omnibus 

szkoła dotowana, niepubliczna 

Szkoła Policealna – Izabela Krzemińska szkoła dotowana, niepubliczna 

Szkoła Policealna przy Centrum Edukacyjnym 

OMNIBUS 

szkoła dotowana, niepubliczna 

Szkoła Policealna Zaoczna przy Centrum 

Edukacyjnym OMNIBUS 

szkoła dotowana, niepubliczna 

Policealna Szkoła Kosmetyczna Barbara 

Reimann – Miedziak w Choszcznie 

szkoła dotowana, niepubliczna 

zlikwidowana 31.08.2020 r. 

Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie (Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, Branżowa 

Szkoła I Stopnia Nr 3) 

szkoła dotowana, publiczna 

Centrum Kształcenia Kursowego OMNIBUS 
placówka ewidencjonowana, 

niepubliczna 

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Izabela 

Krzemińska 

placówka ewidencjonowana, 

niepubliczna 
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2. KADRA PEDAGOGICZNA I NIEPEDAGOGICZNA 

Szkoła/placówka 

liczba etatów 

Kadra pedagogiczna 

Kadra 

niepedagogi

czna 

dane na podstawie 

Systemu Informacji 

Oświatowej na dzień 

30.09.2020 r. 

dane na podstawie 

arkusza organizacji 

szkół/placówek 

uwzględniającego liczbę 

godzin 

ponadwymiarowych, 

stan na koniec 

września/początek 

października 2020 r. 

Zespół Szkół Nr 1  

w Choszcznie 
67,42 

86,91 

w tym 1 nieobecny 
26,58 

Zespół Szkół Nr 2  

w Choszcznie 
32,03 

36,50 

w tym 1 nieobecny 
15,15 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Suliszewie 

35,45 55,22 18,60 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Niemieńsku 

26,00 
37,26 

w tym 1 nieobecny 
17,00 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Choszcznie 

12,50 
12,50 

w tym 1 nieobecny 
2,00 
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*dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 

3. UCZNIOWIE 

1) Liczba uczniów* 

Szkoła/placówka Typ szkoły Liczba uczniów 

 

 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Suliszewie 

szkoła podstawowa 39 

branżowa szkoła I stopnia 15 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 12 

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 2 

razem 68 

1% 10% 

18% 71% 

Etaty nauczycieli z podziałem na 
stopnie awansu zawodowego* 

STAŻYSTA KONTRAKTOWY

MIANOWANY DYPLOMOWANY

Zespół Szkół Nr 1  

w Choszcznie 

liceum ogólnokształcące 333 

technikum 423 

razem 756 

Zespół Szkół Nr 2  

w Choszcznie  

liceum ogólnokształcące 42 

technikum 122 

branżowa szkoła I stopnia 201 

razem 365 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
58 

 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Niemieńsku 

szkoła podstawowa 10 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 18 

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) 2 

razem 28 + 2 (WWR) 

*dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 

2) Uczniowie w poszczególnych typach szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

45% 

16% 

8% 
liceum
ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I
stopnia

specjalne ośrodki
szkolno -
wychowawcze
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4. WARUNKI KSZTAŁCENIA – baza lokalowa szkół i placówek 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

SZKOŁA 6 398 38 0 2 1 1 0 1 0 

MSOW 970 0 0 1 0 1 0 0 0 

INTERNAT 1 662 0 24 /90 0 0 1 1 0 

wejście 

główne 

podjazd 

WAR –

SZTATY 

RADUŃ 

799 7 0 0 0 1 0 0 

brak barier 

architekto

nicznych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

 

SZKOŁA 

 

4 693 25 0 1 2 0 0 1 brak 

HALA 1 869 2 0 1 0 0 0 0 

dostęp do 

hali 

sportowej  
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WAR –  

SZTATY 
633 5 0 0 0 0 1 0 0 

SOSZW W SULISZEWIE 

 

SZKOŁA 

 

1 840 12 0 1 3 1 0 2 

brak barier 

architekton

icznych 

 

INTERNAT 

 

1 325 0 14/58 0 0 4 1 0 

brak barier 

architekton

icznych 

SOSZW W NIEMIEŃSKU 

SZKOŁA  542 10 0 1 3 5 1 1 

wjazd – 

winda 

zewnętrzna 

INTERNAT 701 0 9 /36 0 0 0 0 0 

wjazd – 

winda 

zewnętrzna 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

PORADNIA 231 0 0 0 10 0 0 0 0 
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5. FINANSOWANIE OŚWIATY 

1) Budżet  

Szkoła/placówka Wykonanie budżetu (wydatki) 

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie 

8 028 806,21 zł 

+ projekty, dotacje, programy  

518 956,41 zł 

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie 

3 984 218,65 zł 

+ projekty, dotacje, programy 

271 642,62 zł 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Suliszewie 

4 740 804,02 zł 

+ projekty, dotacje, programy 

100 354,71 zł 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

w Niemieńsku  

3 810 352,93 zł 

+ projekty, dotacje, programy  

19 451,25 zł 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Choszcznie 
1 038 649,37 zł 

Starostowo Powiatowe  

(realizacja zadań oświatowych nałożonych 

przepisami prawa na powiat, m.in. pomoc 

zdrowotna, doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

stypendia dla uczniów, nagrody dla nauczycieli  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

przekazywanie dotacji dla szkół prowadzonych 

przez podmioty inne niż Powiat Choszczeński 

czy też realizacja projektów edukacyjnych) 

1 495 629,43 zł 

w tym dotacje dla szkół prowadzonych 

przez podmioty inne niż Powiat 

Choszczeński 1 368 211,96 zł 

+ projekty, dotacje, programy 

210 402,57 zł 

RAZEM 

23 098 460,61 zł 

+ projekty, dotacje, programy 

1 120 807,56 zł 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 18 276 355,00 zł 
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1) Wynagrodzenia nauczycieli 

Stopnie 

awansu 

zawodoweg

o 

Średnie 

wynagrodzenie* 

Średnioroczna 

liczba etatów 
Wydatki 

poniesione 

przez Powiat 

Choszczeński 

Kwoty 

należne 

I – VIII IX – XII I – VIII IX – XII 

nauczyciel 

stażysta 
3 337,55 3 537,80 6,50 2,41 240 089,55 207 656,99 

nauczyciel 

kontraktowy 
3 704,68 3 926,96 12,07 17,55 753 320,90 633 396,49 

nauczyciel 

mianowany 
4 806,07 5 094,43 33,47 31,39 1 997 095,30 1 926 529,93 

nauczyciel 

dyplomowany 
6 141,09 6 509,55 117,66 121,76 9 748 126,80 8 950 896,43 

*ustalone na podstawie wskaźników określonych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) i kwoty bazowej (zgodnie z ustawą budżetową 

na rok podlegający analizie) 

 

3) Projekty i programy realizowane przez szkoły/placówki 

a) Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” - projekt realizowany był przez  

ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Choszcznie; został zakończony 30.06.2020 r., wartość projektu 

realizowanego przez ZS Nr 1 wyniosła - 1 016 395,91 zł, a w ZS Nr 2 –  

518 231,13 zł; w ramach projektu zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce 

dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz 

specjalistycznych, a także doradztwa edukacyjno - zawodowego, wyremontowano 

również sale dydaktyczne; 

b) Projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją 

przepustką na rynku pracy” I edycja – projekt realizowany przez ZS Nr 1; 

realizacja projektu od 02.11.2017 do 31.01.2021 r., całkowita wartość projektu -  

1 593 158,83 zł; zadania realizowane w ramach projektu: zakup materiałów, 

wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów (prawo 

jazdy kat. B, obsługa wózków jezdniowych, kelner - barista, nowoczesne technologie 

w branży logistycznej w praktyce, administracja systemami komputerowymi) oraz 

doradztwa edukacyjno - zawodowego, organizacja stażów u pracodawców, remont 

sal dydaktycznych; 

c) Projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją 

przepustką na rynku pracy”  II edycja – projekt realizowany przez ZS Nr 1; 

realizacja projektu od 06.01.2020 do 31.10.2023 r., całkowita wartość projektu -  

1 666 362,45 zł; zadania realizowane w ramach projektu: zakup materiałów, 
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wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów (prawo 

jazdy kat. B, obsługi wózków jezdniowych, nowoczesne technologie  

w branży logistycznej w praktyce, administracja systemami komputerowymi, 

komputerowe wspomaganie projektowania CAD oraz ECDL) oraz doradztwa 

edukacyjno - zawodowego, organizacja stażów u pracodawców, remont sal 

dydaktycznych; 

d) Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy"  II edycja - 

projekt realizowany przez ZS Nr 2; realizacja projektu od 02.01.2019 do 30.09.2021 

r., całkowita wartość projektu - 755 057,50 zł; zadania realizowane w ramach 

projektu: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

prowadzenia kursów (obsługi programu SUBIEKT wraz z elementami obsługi kas 

fiskalnych, prawo jazdy kat. B, obsługi wózków jezdniowych, spawacza) oraz 

doradztwa edukacyjno - zawodowego, organizacja stażów u pracodawców, wypłata 

stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów 

zawodowych; 

e) Program „Posiłek w szkole i w domu" - program dotyczący wspierania  

w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W SOSzW w Suliszewie w roku 

2020 wyposażono kuchnię i stołówkę w najnowszy sprzęt gastronomiczny, naczynia 

i inne wyposażenie kuchenne na kwotę 69 509,31 zł; 

f) Program „Aktywna Tablica" - rządowy programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. W ramach 

realizacji programu w roku 2020 zakupiono laptopy do: 

- Zespołu Szkół Nr 1 za kwotę 35 000,00 zł, 

- Zespołu Szkół Nr 2 za kwotę 52 200,00 zł, 

- SOSzW w Suliszewie za kwotę 17 070,00 zł, 

- SOSzW w Niemieńsku za kwotę 16 244,95 zł; 

g) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Niemieńsku - 2 000,00 zł – na spotkanie artystyczne Con Anima 2020, Święto 

Jesieni, 73 265,18 zł – na utwardzenie nawierzchni wokół budynku Ośrodka; 

W 2020 r. Powiat Choszczeński  w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego 

realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakupił 28 laptopów, które 
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zostały przekazane do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Choszczeński. Całkowita wartość projektu wyniosła 70 000 zł. 

Ponadto w roku 2020 Powiat Choszczeński otrzymał grant na realizację programu 

pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 

dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz 

przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

Przewidziane w projekcie działania miały charakter doraźnej odpowiedzi na 

sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt miał na celu 

zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób 

zagrożonych zakażeniem. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 140 312,60 zł. W ramach grantu można było 

ponosić koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do 

utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką  

z COVID-19, wymaganych przepisami prawa  na potrzeby prowadzonych przez JST: 

żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych. 

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 4 szkoły/placówki, tj.: Zespół Szkół 

Nr 1 w Choszcznie, Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Suliszewie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Niemieńsku. 

 

4) Dotacja na podręczniki 

Szkoła/placówka Kwota przyznana Kwota wydatkowana Kwota zwrócona 

SOSzW  

w Suliszewie 
5 761,80 zł 5 380,71 zł 381,09 zł 

SOSzW  

w Niemieńsku 
3 237,30 zł 3 206,30 zł 31,00 zł 

Obsługa zadania 1% 89,97 zł 89,97 zł 0,00 zł 

Razem 9 089,07 zł 8 676,98 zł 412,09 zł 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
65 

5) Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia 

się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwota 

zaplanowana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Choszczeński w 2020 r. wynosiła 77 635,00 zł, 

wydatkowano 32 800,27 zł.  

Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 4 nauczycieli.  

 

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych 

jednostkach oświatowych w roku 2020 

Szkoła/placówka Kwota zaplanowana Kwota wydatkowana 

Zespół Szkół Nr 1 27 856,00 zł 7 396,93 zł 

Zespół Szkół Nr 2 14 074,00 zł 13 315,44 zł 

SOSzW w Suliszewie 18 887,00 zł 6 503,90 zł 

SOSzW w Niemieńsku 12 570,00 zł 3 309,00 zł 

Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

4 248,00 zł 2 275,00 zł 

 

 

 

44834,31 zł / 
58% 32800,27 zł / 

42% 

Wydatki na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w roku 2020 

środki niewykorzystane środki wydatkowane
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6) Dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat 

Choszczeński 

szkoła 

Miesięczna 

średnia 

liczba 

uczniów 

Przekazana kwota 

dotacji 
Subwencja 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

przy Centrum Edukacyjnym 

OMNIBUS 

126 

77 241,75 zł 75 139,85 zł 

Szkoła Policealna Zaoczna przy 

Centrum Edukacyjnym OMNIBUS 
123 115,38 zł 150 784,66 zł 

Szkoła Policealna przy Centrum 

Edukacyjnym OMNIBUS 
197 746,68 zł 225 690,58 zł 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

109 

89 792,32 zł 81 885,80 zł 

Szkoła Policealna – Izabela 

Krzemińska 
245 553,61 zł 201 948,08 zł 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych (ZS Nr 3 w Choszcznie) 

143 

130 467,94 zł 143 786,54 zł 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3  

(ZS Nr 3 w Choszcznie) 
504 294,28 zł 337 781,97 zł 

Policealna Szkoła Kosmetyczna 

Barbara Reimann – Miedziak  

w Choszcznie  

0 0,00 zł 49 157,01 zł 

Razem 378 1 368 211,96 zł 1 266 174,49 zł 

 

7) Stypendia dla uczniów  

Zarząd Powiatu działając na podstawie Uchwały Nr XIII/130/2020 Rady Powiatu 

Choszczeńskiego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XVIII/144/2017 

Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania Stypendium Powiatu Choszczeńskiego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe  

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2616) przyznał uczniom szkół 

ponadpodstawowych stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne  

i sportowe.  
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Stypendia naukowe otrzymali: 

- w Zespole Szkół Nr 1 dziewięciu uczniów, z Liceum Ogólnokształcącego -  

4 stypendia i Technikum - 5 stypendiów;  

- w Zespole Szkół Nr 2 dziewięciu uczniów, w tym 1 uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego, 4 uczniów Technikum i 4 uczniów Branżowej Szkoły  

I Stopnia. 

Stypendium sportowe otrzymali: uzdolniony kajakarz klasyczny z Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 oraz reprezentacja sportowa uczniów 

szkół ponadpodstawowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Suliszewie.  

Za sukcesy i uzdolnienia artystyczne stypendium otrzymały jedna uczennica 

Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1, jedna uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 oraz grupa uczniów Specjalnej Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Niemieńsku.  

Ponadto uczniowie szkół Powiatu Choszczeńskiego otrzymali stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. Jest ono przyznawane uczniowi, który spełnia 

przynajmniej jeden z warunków:  

- będąc uczniem szkoły otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 

najwyższą w danej szkole średnią ocen;  

- posiada wybitne, wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone ocenami 

celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i ma co najmniej oceny dobre z pozostałych 

przedmiotów.  

Przez pojęcie „dziedzina wiedzy” należy rozumieć dziedzinę wiedzy będącą 

przedmiotem nauczanym w danej szkole, a „co najmniej dobrymi” są wyniki 

określone w skali ocen klasyfikacyjnych oceną „dobry” lub wyższą.  

Stypendia na rok szkolny 2019/2020 zdobyli uczniowie w Zespole Szkół  Nr 1 - 

pięcioro uczniów a w Zespole Szkół Nr 2 - troje uczniów. 

Dodatkowo Zespół Szkół Nr 2 przyznał stypendium z projektu RPZP.08.06. „Nowe 

kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” w kwocie 25 000 zł. 

Otrzymali je uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych 

w danym roku szkolnym – po jednym ze szkół: Technikum Budowlanego, Technikum 

Handlowego, Technikum Ochrony Środowiska, Branżowej Szkoły I Stopnia  

w zawodzie ślusarz oraz Branżowej Szkoły I Stopnia – zawody różne. Łącznie  

5 osób po 500 zł miesięcznie.   

8) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły na podstawie 

art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 
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2215 ze zm.)  przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe  

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej. 

W 2020 r. z pomocy zdrowotnej skorzystało 6 nauczycieli. Środki zaplanowane na 

pomoc zdrowotną wyniosły 7 560,00 zł, wydatkowano kwotę 6 600,00 zł.  

 

8. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

1) Działalność diagnostyczna Poradni 

 

LICZBA BADAŃ 

Psychologicznych 296 

Pedagogicznych 373 

Logopedycznych 231 

RAZEM 900 

 

2) Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży 

 

a) orzeczenia do kształcenia specjalnego uczniów 

FORMY POMOCY POŚREDNIEJ 
liczba 

orzeczeń 

Niepełnosprawność ruchowa 19 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 33 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 10 

O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 1 

Niepełnosprawność sprzężona 7 

O potrzebie indywidualnego nauczania 13 

O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego 1 

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 3 

RAZEM 87 
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b) wydane opinie 

FORMY POMOCY POŚREDNIEJ 
liczba 

opinii 

Wczesne wspomaganie rozwoju 19 

Odroczenie obowiązku szkolnego 7 

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną  

w przedszkolu, szkole, placówce 

147 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 34 

Specyficzne trudności 40 

Indywidualny program lub tok nauki 1 

Zwolnienie z nauki jednego języka obcego 1 

Pierwszeństwo przyjęcia ucznia do szkoły, z problemami zdrowotnymi 1 

Inne opinie o przebadanych/informacje 33 

RAZEM 283 

 

c) zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni 

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ 
liczba 

zajęć 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 17 

Terapia logopedyczna 118 

Zajęcia aktywizujące wybór zawodu 23 

Inne formy pomocy indywidualnej 54 

Inne formy pomocy grupowej (zajęcia psychoedukacyjne) 52 

Porady bez badań 358 

Psychoterapia 54 

Socjoterapia 5 

Porady zawodowe bez badań 11 

Porady zawodowe na podstawie badań 4 
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Biofedbeck 6 

Interwencja kryzysowa 4 

RAZEM 706 

 

3) Formy pomocy udzielonej rodzicom  

FORMY POMOCY rodzice 

Warsztaty (liczba osób) 23 

Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) 5 

Inne – treningi wychowawcze i dydaktyczne  (liczba osób) 193 

RAZEM 221 
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IX. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Ustawowe zadania i kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

 

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego  poradnictwa konsumenckiego                 

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3. wystąpienie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 

5. wykonanie innych zadań określonych w ustawie w przepisach odrębnych.  

6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do 

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 

 

Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest zapewnienie konsumentom 

bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej                                 

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

 

Spośród  609 spraw konsumenckich prowadzonych w roku 2020, rzecznik  udzielił 

a) porady telefoniczne i osobiste 394 

b) sprawy rozpatrywane pisemnie 215, w tym 

- drogą e-mailową 65, -wystąpienia do przedsiębiorców 150 

 

Zakres problemów z jakimi zgłaszali się  konsumenci  był szeroki i różnorodny. 

Najczęściej zgłaszane sprawy podobnie jak w roku poprzednim dotyczyły: 

- odmowy uznania reklamacji, 

- przewlekłości postępowania reklamacyjnego, 

- załatwienia reklamacji niezgodnie z żądaniem konsumenta, 

- konsekwencji nie wywiązania się z zawartej umowy, 

- różnic między rękojmią i gwarancją, 

- prawa odstąpienia od umowy  zawartej na odległość  i poza lokalem 

przedsiębiorstwa, 

- terminu odstąpienia od w/w umów, 

- możliwości zwrotu towarów. 
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Na 609 osobistych, telefonicznych i pisemnych zgłoszeń konsumenckich 

było z gminy:  

Miejscowość Ilość zgłoszeń 

Choszczno 271 

Pełczyce 91 

Recz 70 

Drawno 69 

Krzęcin 63 

Bierzwnik 45 

 

W w/w sprawach wystosowano wystąpienia do przedsiębiorców, bądź udzielono 

pomocy w sformułowaniu pism, reklamacji, odwołań do przedsiębiorców. 

Rzecznik prowadząc poradnictwo konsumenckie dokonuje oceny zasadności 

skargi lub problemu przedstawionego przez konsumenta i przedstawia mu 

możliwości prawne rozwiązania sprawy, analizuje zapisy umów, kart gwarancyjnych 

i innych dokumentów oraz interpretuje przepisy. 

W roku 2020 ze względu na trwającą pandemię udzielono 65 porad i informacji 

drogą elektroniczną, szczególnie podczas okresu pracy zdalnej. Sporo reklamacji 

wydłużonych zostało w czasie, ze względu na zawieszenie działalności 

przedsiębiorców.  

Konsumenci skarżyli się na odmowy biur podróży rozliczenia się z otrzymanych 

środków finansowych w związku z odwołaniem lotów, bądź wykupionych wycieczek 

zagranicznych ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną. 

Zakres działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest dość obszerny, jednak 

rzecznik nie posiada  uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów                 

i zakazów, nakładać kar i grzywien. Jest instytucją o kompetencjach doradczych. 

W roku 2020 rzecznik w formie bezpośredniej (osobistej, telefonicznej,) oraz 

pisemnej udzielił 609 porady konsumenckie i informacje prawne osobom 

potrzebującym takiej pomocy: 

Porady telefoniczne i osobiste – 394  

- w tym w lokalu 300, poza lokalem 38, na odległość 56 

Sprawy rozpatrywane pisemnie – 65 

- w tym w lokalu 46, poza lokalem 13, na odległość 6 

Wystąpienia do przedsiębiorców- 152 

- w tym w lokalu 94, poza lokalem 31, na odległość 25 
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Wykres nr 1: Charakter i liczba udzielanych porad przez rzecznika 

 

Wykres nr 2: Liczba udzielanych porad w roku 2020 

 

Porady telefoniczne i
osobiste

Sprawy rozpatrywane
drogą elektroniczną

Wystąpienie do
przedsiębiorców

2020 394 65 150
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Charakter udzielanych porad w roku 2020 

Liczba udzielanych 
porad; sprzedaż; 

197 

Liczba udzielanych 
porad; świadczone 

usługi; 262 

Liczba udzielanych porad w roku 2020 
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Wykres nr 3:  Liczba udzielanych porad w poszczególnych gminach powiatu w roku 2020 

Ilość porad została szczegółowo przedstawiona w Tabeli nr 1: Zapewnienie 

bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów 

(załącznik do informacji). 

Podstawa prawną wystąpień Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców          

w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów jat art. 42 ust.1 pkt 3 ustawy     

o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 42 ust.4 w/w ustawy, 

przedsiębiorca do którego zwrócił się rzecznik konsumentów jest obowiązany 

udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem  wystąpienia oraz 

ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.  

 Rzecznik konsumentów w roku 2020 występował do przedsiębiorców                  

w następujących sprawach:  

*  interwencja w sprawie reklamacji towarów, przede wszystkim gdy sprzedawca 

odmówił jej uznania 

* wezwanie przedsiębiorcy do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy 

* udzielanie przedsiębiorcom prowadzącym działalność z naruszeniem prawa – 

stosownych pouczeń i wyjaśnień; 

* wezwania do udzielania wyjaśnień w danej sprawie; 

* występowanie do przedsiębiorców z wezwaniem do zaprzestania działań 

naruszających interesy i prawa konsumentów lub powszechnie obowiązujące 

przepisy i zasady świadczenia usług;  

* podejmowanie i przeprowadzanie mediacji; 

Liczba udzielanych 
porad; CHOSZCZNO; 

271 

Liczba udzielanych 
porad; PEŁCZYCE; 91 

Liczba udzielanych 
porad; RECZ; 70 

Liczba udzielanych 
porad; DRAWNO; 69 

Liczba udzielanych 
porad; KRZĘCIN; 63 

Liczba udzielanych 
porad; BIERZWNIK; 

45 

Liczba udzielanych 
porad; Razem; 609 
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Gmina 
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* występowanie w imieniu skarżących konsumentów do przedsiębiorców              

z wnioskami o dobrowolne i ugodowe załatwienie spraw spornych. 

 

Szczegółową charakterystykę przedmiotu pisemnych interwencji i wystąpień 

podjętych przez rzecznika  przedstawia tabela Nr 2. 

 

Wykres nr 5:  Wystąpienia do przedsiębiorców w roku 2020 

Rzecznik kontynuował współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji                       

i Konsumentów oraz jej delegaturami, w szczególności udzielając odpowiedzi na 

kierowane do rzeczników konsumentów zapytania dotyczące określonych 

przedsiębiorców i nieprawidłowości jakich się dopuszczają w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.  

Na bieżąco rzecznik kontaktował się z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 

Handlowej w Szczecinie oraz śledził działania Krajowej Rady Rzeczników, która to 

podjęła wystąpienia zgłaszając swoje stanowisko  w związku z prowadzonymi 

pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji                    

i konsumentów. 

Z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Komisji Nadzoru 

Finansowego rzecznik otrzymał bezpłatne publikacje i broszury dotyczące praw 

konsumentów oraz co miesięczny newsletter przydatny w bieżącej pracy. Wymiana 

informacji odbywała się telefonicznie, e- mailowo. Ze względu na obostrzenia 

pandemiczne rzecznik nie uczestniczył w wyjazdowych szkoleniach. W roku 2020 

organizowane one były online.  

Wystąpienia do 
przedsiębiorców w 

roku 2020; poza 
lokalem; 31; 21% 

Wystąpienia do 
przedsiębiorców w 

roku 2020; na 
odległość; 25; 17% 

Wystąpienia do 
przedsiębiorców w 

roku 2020; w 
lokalu; 94; 62% 

poza lokalem

na odległość

w lokalu

Wystąpienia do przedsiębiorców w roku 2020 
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X. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Powiat Choszczeński w 2020 r. realizował zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

W dniu 8 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także 

edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2020 r.” W wyniku 

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonano wyboru oferty Fundacji 

„GOŁĘBIE SERCE” z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Litewskiej 33 B. Fundacja 

świadczyła pomoc w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie gmin 

Powiatu Choszczeńskiego: Pełczyce, Drawno, Recz, Krzęcin, Bierzwnik. (jeden 

dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie w każdej gminie). Na sfinansowanie tego 

zadania udzielono dotacji w wysokości 64 020,00 zł.  

W zakresie edukacji prawnej Fundacja „Gołębie Serce”  wydała 12 biuletynów 

informacyjnych, których przedmiotem były elementarne aspekty wiedzy prawnej oraz 

zagadnienia najczęściej pojawiające się podczas konsultacji prawnych w ramach 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Fundacja na bieżąco 

zamieszczała również  artykuły prawne na prowadzonej przez siebie stronie 

internetowej: http://golebieserce.pl. Biuletyny informacyjne na bieżąco zamieszczane 

były na podmiotowej stronie Powiatu Choszczeńskiego.  

Drugi z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy porozumienia z gminą 

Choszczno, usytuowany został w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Choszcznie, początkowo przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Choszcznie, 

następnie od 04.09.2020 r., przy ul. Wolności 41 w Choszcznie. 

Pomoc prawna w tym punkcie świadczona była przez adwokatów i radców 

prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokatów w Zielonej Górze oraz 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku po 

4 godziny dziennie.  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwała 

osobie uprawnionej, która nie była w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. Od 26 maja 2020 r., także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową 

działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Pomoc prawna polegała na: 

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, oraz 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach  

w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

http://golebieserce.pl/
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3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,  

z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub 

sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym 

4) nieodpłatnej mediacji, 

5) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub  

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego         

w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie  

o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy 

na drogę sądową. 

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią wirusa Sars – CoV 2 – osobiste 

udzielanie porad zostało zawieszone w terminie od 13.03.2020r. do 30.09.2020r. 

oraz od 09.11.2020r. do 31.12.2020r. Przez cały ten czas adwokaci i radcowie 

prawni sprawowali swoje dyżury poprzez środki porozumiewania się na odległość 

(telefon, e – mail).  

Poniższa tabela obrazuje ilość udzielonych porad prawnych w 2020 r. zarówno 

osobiście, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

Lp. Rodzaj danych 

Liczba  porad udzielonych w punktach 

prowadzonych przez 

adwokatów lub 

radców prawnych 
organizacje pozarządowe 

Pomoc prawna 
Pomoc 

prawna 

Poradnictwo 

obywatelskie 

 

I 

ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

1.1 Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy 

1.2 liczba osób (kart), którym udzielono 

pomocy 

117 47 0 

2 Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna 

2.1 prawo rodzinne 31 15 0 

2.2 prawo pracy 7 4 0 

2.3 sprawa z zakresu rozpoczęcia  

działalności gospodarczej 

0 0 0 

2.4 prawo cywilne 46 24 0 
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502 

471 

164 

Liczba udzielonych porad  
w poszczególnych latach 

2018 2019 2020

Lp. Rodzaj danych 

Liczba  porad udzielonych w punktach 

prowadzonych przez 

adwokatów lub 

radców prawnych 
organizacje pozarządowe 

Pomoc prawna 
Pomoc 

prawna 

Poradnictwo 

obywatelskie 

2.5 prawo ubezpieczeń społecznych, 

prawa do opieki zdrowotnej 

9 1 0 

2.6 prawo administracyjne z wyjątkiem 

prawa podatkowego 

3 0 0 

2.7 prawo podatkowe 0 1 0 

2.8 prawo karne 13 2 0 

2.9 inne 8 0 0 

Realizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 

miała przede wszystkim na celu zwiększenie dostępu do pomocy prawnej, 

zwiększenie świadomości prawnej oraz wiedzy prawnej, co w znacznym stopniu 

przyczyniło się do zapewnienia odbiorcom zadania realnych narzędzi 

gwarantujących im w pewnym zakresie bezpieczeństwo prawne.  

Poniższy wykres w sposób graficzny prezentuje liczbę udzielonych porad 

prawnych w przeciągu ostatnich 3 lat.  
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XI. INWESTYCJE I INFORMACJA Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH  

Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu 

i jakości życia mieszkańców. Jednocześnie ich realizacja jest konieczna, gdyż 

przyczynia się do utrzymania majątku w stanie umożliwiającym prawidłową 

realizację pozostałych zadań. Ich realizacja jest konieczna i najbardziej widoczna 

oraz oczekiwana przez mieszkańców, gdyż umożliwia wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej, wzmacniając własne możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych.  

Do wyzwań stojących przed samorządem należy również wzrost efektywności 

kształcenia zawodowego dzieci i młodzieży oraz dostosowania ich wykształcenia do 

wymogów regionalnego rynku pracy zwiększając szansę na zatrudnienie.  

Mające powyższe na uwadze Powiat Choszczeński w 2020 r. realizował  

4 projekty, które wpływają na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 

kształcenia oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej realizowanej w szkołach średnich, 

zarówno w ramach kształcenia ogólnego jak i zawodowego. Powiat prowadzi dwa 

zespoły szkół, które objęte są wsparciem w ramach realizowanych projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Pierwszy projekt pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją 

przepustką na rynku pracy”, ma wartość 1 770 176,49 zł, w tym kwota 

dofinansowania wynosi 1 593 158,83 zł, a kwota wkładu własnego 117 017,66 zł. 

Planowana liczba Uczestników Projektu - 216 osób. Projekt jest realizowany od  

2 listopada 2017 r. do 31.01.2021 r. W ramach projektu prowadzone są w Zespole 

Szkół Nr 1 w Choszcznie dodatkowe zajęcia mające na celu podwyższenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W ramach niniejszego projektu realizowane 

są staże zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich Uczestników 

Projektu, a ponadto kursy prawa jazdy kat. B, kurs obsługi wózków jezdniowych  

z wymianą butli gazowych, kurs Kelner - Barista, kurs Nowoczesne technologie  

w branży logistycznej oraz kurs Administracja systemami komputerowymi.  

W ramach projektu doposażone zostały dwie pracownie komputerowe  

w specjalistyczny sprzęt oraz pracownia do nauki kelnera/baristy. 

Projekt drugi pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy - II edycja”, 

realizowany jest od 2 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r., wartość tego projektu 

wynosi 755 057,50 zł, w tym kwota dofinansowania 679 551,74 zł, a kwota wkładu 

własnego 75 505,76 zł, planowana liczba Uczestników Projektu to 75 osób.  

W ramach projektu prowadzone są w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie dodatkowe 

zajęcia mające na celu podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

W ramach niniejszego projektu realizowane są staże zawodowe i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe dla wszystkich Uczestników Projektu, a ponadto kursy prawa 

jazdy kat. B, kurs spawacza, kurs Obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli 

gazowych, stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów oraz kurs obsługi 

programu sprzedażowo - magazynowego Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas 
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fiskalnych. W ramach projektu pracownia sprzedażowo - magazynowa została 

doposażona w specjalistyczny sprzęt na łączną kwotę 65 474,00 zł. 

Projekt trzeci pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją 

przepustką na rynku pracy - II edycja”, wartość tego projektu wynosi 1 851 513,84 zł, 

kwota dofinansowania 1 666 362,45 zł, kwota wkładu własnego 185 151,39 zł, 

planowana liczba Uczestników Projektu - 200 osób. Projekt jest realizowany od  

6 stycznia 2020 r. i potrwa do 31 października 2023 r. W ramach projektu 

prowadzone są w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie dodatkowe zajęcia mające na 

celu podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W ramach niniejszego 

projektu realizowane będą staże zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

wszystkich Uczestników Projektu, a ponadto kursy prawa jazdy kat. B, kurs obsługi 

wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, kurs komputerowy wspomagania 

projektowania CAD oraz ECDL, kurs: Nowoczesne technologie w branży 

logistycznej oraz kurs: Administracja systemami komputerowymi. W ramach projektu 

doposażone zostaną trzy pracownie komputerowe w specjalistyczny sprzęt. 

Czwarty projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”, wartość niniejszego projektu 

wynosi 1 534 627,04 zł, w tym kwota dofinansowania 1 379 898,40 zł, a kwota 

wkładu własnego 154 728,64 zł, planowana liczba Uczestników Projektu - 228 osób.  

Projekt jest realizowany od 8 maja 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. W ramach projektu 

prowadzone są zarówno w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie oraz w Zespole Szkół 

Nr 2 w Choszcznie zajęcia dydaktyczno wyrównawcze m.in. z matematyki, języka 

polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

oraz oparte na metodzie eksperymentu m.in. z chemii, języka niemieckiego, języka 

angielskiego, fizyki, biologii i geografii, powstało kółko zainteresowań - warsztaty 

społeczno-prawne. Każdy uczestnik zajęć objęty jest indywidualnym doradztwem 

edukacyjno-zawodowym, podczas zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, a osobom 

spoza Choszczna zapewniony jest odwóz do domu. W ramach niniejszego projektu 

pracownie w obu szkołach zostały wyposażone w narzędzia do nauczania 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki, w których realizowane są zajęcia oraz 

wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia Technologie 

Informacyjno Komunikacyjne (TIK) niezbędne do realizacji programów nauczania,  

w których są realizowane zajęcia.  

W dniu 10 lipca 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej 

poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego  

w Choszcznie.” Wartość zadania wyniosła 40 000,00 zł, zaś wartość dofinansowania 

- 19 000,00 zł. W ramach niniejszego projektu zakupiono 8 kajaków do gry kajak 

polo. 

W dniu 27 lutego 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia 

dofinansowania na realizację operacji pt. „Scena z Nadbrzeżnej”. Wartość zadania 
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wyniosła 146 267,00 zł, zaś wartość dofinansowania - 85 763,00 zł. W ramach 

niniejszego zadana została zakupiona scena mobilna wraz z nagłośnieniem. 

W dniu 29 czerwca 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację Wieloletniego Rządowego 

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wartość zadania wyniosi 

69 509,31 zł, zaś wartość dofinansowania 56 708,62 zł. W ramach niniejszego 

zadania zostało zakupione wyposażenie stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej 

Specjalnej Nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. 

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

o powierzenie grantu w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji 

pt. „Bezpiecznie nad wodą – aktywnie i sportowo”. Wartość zadania wyniosła 

10 632,00 zł, zaś wartość dofinansowania 9 500,00 zł. W ramach niniejszego 

zadania zostały zakupione kamizelki asekuracyjne. 

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

o powierzenie grantu w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 na realizację operacji pt. „Zdalna szkoła”. Wartość zadania wyniosła 

70 000,00 zł, wartość dofinansowania wyniosła 100% kwoty zadania. W ramach 

niniejszego zadania zostało zakupionych 28 laptopów, które zostały przeznaczone 

dla uczniów naszych szkół do nauki zdalnej. 

W dniu 28 października 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń 

pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla 

personelu w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na 

czas COVID-19”. Wartość zadania wyniosła 9 602,51 zł, wartość dofinansowania 

wyniosła 100% kwoty zadania.  

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

o powierzenie grantu w ramach projektu pn. Razem dla DPS finansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację 

zadań z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce  

z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami 

DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Wartość zadania wyniosła 312 234,75 zł, 

wartość dofinansowania wyniosła 100% kwoty zadania. 

W dniu 23 listopada 2020 r. Powiat Choszczeński podpisał umowę  

o powierzenie grantu w ramach projektu pn. Razem dla DPS II finansowanego ze 
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środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację 

zadań z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce  

z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami 

DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Wartość zadania wyniosła 207 930,00 zł, 

wartość dofinansowania wyniosła 100% kwoty zadania. 

Powiat Choszczeński w 2020 r. otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RFIL) na kwotę 1 501 043,00 zł, składał również  

wnioski w kolejnych naborach w sumie 8 wniosków na łączną kwotę  

65 700 000,00 zł, w których nie otrzymał wsparcia.  

Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje zadania zgodnie ze Strategią 

Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2030, która została przyjęta 

Uchwałą nr XIV/115/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 września 2016 r. 

Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów programowych każdej 

jednostki samorządu terytorialnego. Określa kierunki rozwoju, a jej celem jest 

wskazanie wizji, misji, celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi i kierunkami 

rozwoju, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do 

wszechstronnego rozwoju Powiatu. Komitet monitorujący strategię został powołany 

Uchwałą nr 556/2018 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 18 stycznia 2018 r.  

Co dwa lata w przygotowywanych raportach monitoringowych z efektów realizacji 

strategii, będzie on poddawał weryfikacji efektywność wdrażania strategii, 

skuteczność i adekwatność. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego w 2019 r. zmienił 

skład osobowy Komitetu monitorującego Uchwałą Nr 170/2019 Zarządu Powiatu 

Choszczeńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Raport monitoringowy za lata 2018-

2019 o stanie realizacji Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2030 został przyjęty 

Uchwałą Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Celem procedury monitorowania jest określenie sposobu funkcjonowania systemu 

monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata  

2016 - 2030. Prawidłowo skonstruowana procedura monitorowania i ewaluacji 

wdrażania Strategii daje szansę na realizację uwzględnionych w niej założeń  

w formie procesu ciągłego i dynamicznego. Procedurę monitorowania realizacji 

Strategii określa jej rzeczowa ocena pod względem adekwatności celów i działań do 

realnych potrzeb Powiatu choszczeńskiego i podmiotów działających na jego terenie 

oraz partnerów spoza powiatu, postępu rzeczowego wdrażania Strategii, w tym 

osiągania wskaźników, osiągania celów strategicznych i operacyjnych Strategii. 

Raport monitoringowy obrazuje działania podjęte w latach 2018-2019 i został 

przygotowany przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przy współpracy  

z pozostałymi Wydziałami i Biurami Starostwa Powiatowego w Choszcznie, 

jednostkami organizacyjnymi Powiatu Choszczeńskiego oraz danymi z Gmin  

z terenu Powiatu Choszczeńskiego.   

Powiat Choszczeński realizuje również zadania zgodnie z „Powiatowym 

Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2020”. 

Program został wprowadzony uchwałą Nr XII/100/2016 Rady Powiatu w Choszcznie 
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z dnia 17 czerwca 2016 r. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami określa 

kierunki i działania podejmowane przez powiat, mające na celu szeroko pojętą 

ochronę dziedzictwa kulturowego. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego co dwa lata 

przedstawia Radzie Powiatu Choszczeńskiego sprawozdanie z realizacji planu. 

Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu w 2020 r. za lata 2018-2019. 

Kolejne sprawozdanie za lata 2020-2021 zostanie przedstawione Radzie Powiatu 

Choszczeńskiego w 2022 roku.  

W 2020 r. w ramach Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Choszczeńskiego na lata 2016-2020 została przekazana dotacja w kwocie 

45 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Jadwigi w Zieleniewie. Dzięki udzielonemu wsparciu została wykonana konserwacja 

empory polichromowanej budynku kościoła pw. św. Trójcy w Rakowie. Udzielono 

również dotacji w kwocie 5 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przy Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku. Dzięki udzielonemu 

wsparciu została wykonana dokumentacja budowlano – konserwatorska do 

odbudowy kościoła w Radaczewie. 

Powiat Choszczeński podpisał umowę z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka 

Akcyjna w Bydgoszczy na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach Grupy Zakupowej, której Liderem jest 

Powiat Gryficki (dla punktu poboru PPE). 

W 2020 r. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zrealizował następujące 

zadania:  

1. Ilość przeprowadzonych procedur PZP zakończonych podpisaniem umowy: 

2 postępowania przetargowe na łączną kwotę 416 965,50 zł 

2. Ilość przeprowadzonych zapytań ofertowych  

32 zapytania ofertowe na łączną kwotę 1 736 350,27 zł 

3. Sporządzono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych  

w roku 2020, które zostało przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych. 

4. Sporządzono roczne sprawozdanie za rok 2020 do Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczące bilansowych nośników energii i infrastruktury 

ciepłowniczej. 

5. Sporządzono roczne sprawozdanie za rok 2020 do Krajowej Bazy o Emisjach 

Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji. 

6. Przekazano do Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Monitoring drugi 

dwuletni cykl 2019-2020. 
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Załącznik nr 1 

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2020 r. 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ministerialnych, PFRON 

 

 

Lp Nr Działania/ Poddziałania 
Nazwa projektu/Okres 

realizacji projektu 
Cel główny projektu 

 
Liczba osób 

objętych 
wsparciem 

 

Kwota przyznanych 
środków 

Jednostka 
realizująca projekt 

1. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

„Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez 

społeczność” 

przy udziale Lider Pojezierza 

„Scena z Nadbrzeżnej” 

______________ 
okres realizacji projektu 

01.06.2020 r. – 31.10.2020 r. 

Wzmocnienie atrakcyjności  

i podniesienie jakości oferty 

turystyczno – kulturalnej na 

jeziorze Klukom przy  

ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie 

poprzez zakup mobilnej sceny. 

 

 

 

Mieszkańcy 

Powiatu 

Choszczeńskiego 

Wartość całego 

projektu: 

146 267,00 zł 

Ogólna kwota 

dofinansowania: 

85 763,00 zł 

Wkład własny: 

60 504,00 zł 

 

Starostwo 

Powiatowe  

w Choszcznie 

2. 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 

przy udziale  

Lider Pojezierza 

„Bezpiecznie nad wodą – 

aktywnie i sportowo” 

______________ 
okres realizacji projektu 
09.2020 r. – 05.2021 r. 

Wykreowanie  

i zagospodarowanie przestrzeni 

społecznej poprzez jej 

doposażenie co bezpośrednio 

przyczyni się do integracji 

społeczności lokalnej. 

 

Mieszkańcy 

Powiatu 

Choszczeńskiego 

Wartość całego 

projektu: 

10 632,00 zł 

Ogólna kwota 

dofinansowania: 

9 500,00 zł 

Wkład własny: 

1 132,00 zł 

Starostwo 

Powiatowe  

w Choszcznie 
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3. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
„Pomoc finansowa dla 
jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru 
województwa 

zachodniopomorskiego  
z przeznaczeniem na poprawę 
i modernizację infrastruktury 

sportowej  
w 2020 r. 

Poprawa infrastruktury 
sportowej poprzez 

doposażenie w sprzęt Zespołu 
Szkół  Nr 1  

im. Bolesława Krzywoustego  
w Choszcznie 

-------------------------- 

okres realizacji: 

01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Zachęcenie uczniów do 
aktywności fizycznej, co  

w konsekwencji przyczyni się do 
poprawy stanu zdrowia  

i ogólnej sprawności fizycznej. 

ok. 120 osób 
 

Wartość całego 
projektu: 

40 000,00 zł 
Ogólna kwota 

dofinansowania: 
19 000,00 zł 

Wkład własny: 
21 000,00 zł 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie/ 
Zespół Szkół Nr 1  

w Choszcznie 

4. 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

Uzyskanie środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

dla gmin i powiatów 

Łagodzenie skutków pandemii 
COVID-19 oraz przeciwdziałanie 
jej negatywnym konsekwencjom 

z przeznaczeniem na 
inwestycje. 

Nie dotyczy 
Ogólna kwota 

dofinansowania: 
1 501 043,00 zł 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie 

5. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie z zakresu 
edukacji ekologicznej 

Program Edukacji Ekologicznej 
na rok 2020 

„EKOLOGIA W POWIECIE 
CHOSZCZEŃSKIM” 

 
okres realizacji: 

15.05.2020 r. – 15.11.2020 r. 

Nakierunkowanie społeczeństwa 
na potrzeby przyrodnicze 

wynikające  
z zachodzących zmian  

w środowisku oraz rozbudzenie 
ciekawości przyrodniczej wśród 

mieszkańców Powiatu. 

Planowany efekt 
ekologiczny: 
2 380 osób 

Wartość całego 
projektu: 

53 690,00 zł 
Ogólna kwota 

dofinansowania: 
36 000,00 zł 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie 
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6. 

 
Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
Działanie 9.10 

Wsparcie rozwoju  
e-usług publicznych 

 
Budowa Regionalnej 

Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego 
 

------------------- 
Okres realizacji projektu: 

04.03.2019 r. – 04.02.2022 r. 
 

 
Celem głównym projektu jest 

ułatwienie dostępu obywatelom, 
osobom niepełnosprawnym, 

przedsiębiorcom  
i instytucjom do nowoczesnej 
elektronicznej administracji 
samorządowej związanej  
z infrastrukturą informacji 
przestrzennej na terenie 

województwa 
zachodniopomorskiego. 

 

Nie dotyczy 

 
Wartość całego 

projektu: 
1 796 502,20 zł 
Wkład własny: 
123 769,07 zł 

 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie 

7. 

 
RPO WZ 08.05. 

Upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej oraz wsparcie 

szkół  
i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne oraz 

uczniów uczestniczących  
w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym 
w ramach Kontraktów 

Samorządowych 

„Wiedza kluczem do sukcesu” 
______________ 

okres realizacji 
08.05.2017 r. – 30.06.2020 r. 

Zwiększenie konkurencyjności 
na ryku pracy uczestników 

projektu poprzez rozwój 
kompetencji kluczowych, 

kreatywności i pracy zespołowej, 
uczestnictwie  

w indywidualnym doradztwie 
edukacyjno-zawodowym,  

a także doposażenia szkół  
w specjalistyczne pomoce 

dydaktyczne. 
 

304 osoby 

Wartość całego 
projektu: 

1 534 627,04 zł 
Kwota przyznana na 

rok 2020: 
77 717,89 zł 

Wkład własny na rok 
2020: 

15 796,55 zł 
 
 

Starostwo 
Powiatowe w 

Choszcznie/Zespół 
Szkół Nr 2  

w Choszcznie/ 
Zespół Szkół Nr 1  

w Choszcznie 
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8. 

 
RPO WZ 08.06. Wsparcie 

szkół i placówek 
prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących  
w kształceniu zawodowym i 

osób dorosłych 
uczestniczących  

w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego 

 

 
„Dodatkowe uprawnienia  

i kwalifikacje zawodowe moją 
przepustką na rynku pracy” 

---------------------- 
okres realizacji 

02.11.2017 r. – 31.12.2020 r. 

 
Wzmocnienie atrakcyjności  
i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 
 w Choszcznie prowadzącego 

kształcenie zawodowe  
poprzez podniesienie u 174 
uczniów umiejętności oraz 
kwalifikacji zawodowych. 

222 osób 

 
Wartość całego 

projektu: 
1 770 176,49 zł 

Kwota przyznana na 
rok 2020: 

297 793,25 zł 
Wkład własny na rok 

2020: 
14 695,37 zł 

Starostwo 
Powiatowe w 
Choszcznie/ 

Zespół Szkół Nr 1  
w Choszcznie 

9. 

 
RPO WZ 08.06. Wsparcie 

szkół i placówek 
prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących  
w kształceniu zawodowym i 

osób dorosłych 
uczestniczących  

w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego 

 

„Dodatkowe uprawnienia  
i kwalifikacje zawodowe moją 
przepustką na rynku pracy – II 

edycja” 
---------------------- 
okres realizacji 

06.01.2020 r. – 31.10.2023 r. 

 
Celem głównym jest 

podniesienie u 160 uczniów ZS1 
umiejętności i  kwalifikacji 
zawodowych do 10.2023r. 

poprzez 
nabycie dodatkowych 

kwalifikacji i kompetencji 
przydatnych na rynku pracy, 

rozwój doradztwa edukacyjno-
zawodowego-wyposażenie  
w kompetencje społeczne 

zgodne z oczekiwaniami rynku. 
 

200 osób 

Wartość całego 
projektu: 

1 851 513,84 zł 
Kwota przyznana na 

rok 2020: 
492 000,00 zł 

 

Starostwo 
Powiatowe w 

Choszcznie/Zespół 
Szkół Nr 1  

w Choszcznie 
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10. 

 
RPO WZ 08.06. Wsparcie 

szkół i placówek 
prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących  
w kształceniu zawodowym i 

osób dorosłych 
uczestniczących  

w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego 

 

 
„Nowe kwalifikacje szansą na 

lokalnym rynku pracy – II 
edycja” 

---------------------- 
okres realizacji 

02.01.2019 r. – 30.09.2021 r. 

Celem głównym projektu jest 
wzrost efektywności kształceni 

zawodowego i jego 
dostosowanie do wymogów 
regionalnego rynku pracy 
zwiększające szanse na 

zatrudnienie. 

75 osób 

Wartość całego 
projektu: 

755 057,50 zł 
Kwota przyznana na 

rok 2020: 
381 803,88 zł 

Wkład własny na rok 
2020: 

3 860,00 zł 
 

Starostwo 
Powiatowe w 

Choszcznie/Zespół 
Szkół Nr 2  

w Choszcznie 

11. 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I 
„Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu” 
Działania 1.1: 

„Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 

o wysokich 
przepustowościach” 

„Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” 

---------------------- 
okres realizacji 

20.04.2020 r. – 20.10.2020 r. 

Doposażenie Jednostek Oświaty 
w sprzęt komputerowy 

niezbędny do prowadzenia lekcji 
w trybie zdalnym. 

Dzieci i młodzież z 
Powiatu 

Choszczeńskiego 

Wartość całego 
projektu: 

70 000,00 zł 
Ogólna kwota 

dofinansowania: 
70 000,00 zł 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie 

12. 

 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

Działanie 2.8 Rozwój Usług 
społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym 
Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Razem dla DPS” 
---------------------- 
okres realizacji 

15.05.2020 r. – 15.08.2020 r. 

 
Łagodzenie skutków pandemii 

COVID-19 oraz przeciwdziałanie 
jej negatywnym 

konsekwencjom, w 
szczególności dla osób 

znajdujących się w grupie 
ryzyka. 

75 osób 

Wartość całego 
projektu: 

322 770,00 zł 
 

Ogólna kwota 
dofinansowania: 

322 770,00 zł 

Starostwo 
Powiatowe  

w Choszcznie 
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13. 
Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki 

 
Moduł 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” 

----------------- 
Okres realizacji zadania: od 

29.06.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 
 

Doposażenie i poprawa 
standardu funkcjonujących 

stołówek szkolnych. 
142 

Wartość całego 
projektu: 

70 885,78 zł 
Wartość kwoty 

przyznanej na rok 
2020: 

56 708,62 zł 
Wkład własny: 

14 177,16 zł 

Starostwo 
Powiatowe w 
Choszcznie 

/Specjalny Ośrodek 
Szkolno 

Wychowawczy  
im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu  
w Suliszewie 

 

Razem 

Wartość ogólna projektów 

8 422 388,72 zł 

Wartość dofinansowania: 

3 350 099,64 zł 

Wkład własny: 

172 298,15 zł 
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XII. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W 

CHOSZCZNIE W 2020 r. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

1. Wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych. 

2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych. 

3. Zlecanie robót na całej sieci drogowej i nadzorowanie prawidłowości wykonania: 

- planowanie robót, 

- organizowanie przetargów, 

- zawieranie umów, 

- odbiory robót. 

4. Ochrona dróg w zakresie wydawania: 

- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdów, 

- zezwoleń na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z utrzymaniem dróg, 

- zezwoleń na przejazdy nienormatywne, 

- uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu 

publicznego. 

5. Prowadzenie robót drogowych związanych z utrzymaniem dróg. 

6. Utrzymanie przejezdności dróg. 

7. Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla 

bezpieczeństwa ruchu: 

- wycinka drzew i krzewów, 

- roboty awaryjne, porządkowe, konserwacje mostów, 

- utrzymanie oznakowania dróg, 

- usuwanie przeszkód oraz awarii na drogach i obiektach mostowych. 
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I. ROBOTY INWESTYCYJNE 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z ul. Energetyków w m. Choszczno   

Droga o łącznej długości : 0,648 km  

Wartość całości inwestycji: 2 735 672,64 zł 

Dofinansowanie ZUW w Szczecinie: 1 406 913,11 zł   

Wartość nakładów Powiatu: 1 328 759,53 zł. 

 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce – Jagów wraz z włączeniem 

do drogi wojewódzkiej nr 151  

Droga o łącznej długości : 4,044 km  

Wartość całości inwestycji: 4 395 667,25 zł  

Dofinansowanie ZUW w Szczecinie: 2 566 630,99 zł 

Dofinansowanie UM w Szczecinie: 288 472,57 

Dofinansowanie Gmina Pełczyce: 308 290,47 zł 

Wartość nakładów Powiatu: 1 232 273,22 zł 

 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
92 

II. ROBOTY REMONTOWE 

1. Remont drogi powiatowej nr 2201Z Sławęcin – Radaczewo dł. 2.150 km   

2. Przebudowa drogi poprzez podniesienie niwelety drogi powiatowej nr 1765Z  

na odc. Bytowo – Sulibórz dł. 80,00 mb.                                                               

3. Budowa ciągu pieszego droga nr 2214Z m. Jarosławsko dł. 75,00 mb.  

Usunięcie awarii przepusty droga nr 2216Z Lubiana – Boguszyny                       

4. Usunięcie awarii krawężników i chodnika dr. nr 2245Z m. Drawno ul. Polna 

Ustawienie krawężników droga nr 2220Z m. Pomień                                              

5. Ustawienie krawężników droga nr 2202Z m. Choszczno, ul. Energetyków          

6. Wykonanie zjazdów droga nr 2221Z m Korytowo Remont chodnika droga  

nr 2228Z m. Krzęcin, ul. Mieszka I    

 

III. WYDATKI INWESTYCYJNE 

 

Wykonanie dokumentacji projektowych na zadania: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Słonice – Rakowo dł. 2,3 km   

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200Z m. Piasecznik dł. 0,445 km    

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz – Żeliszewo dł.4,250 km   

 

IV. WYKONANE ROBOTY W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG 

WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW I USŁUG ORAZ UTRZYMANIEM  

JEDNOSTKI ZARZĄDU 

 

1.Profilowanie dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej oraz tłuczniowej równiarką                    

z zagęszczeniem walcem drogowym i wbudowanie kruszywa łamanego:   

- droga powiatowa nr 2246Z odc. Przekolno – Będargowo na długości 1,9 km  

odc. Będargowo – Krzynki na długości 2,0 km, wbudowanie kruszywa 0/31,5 w ilości 

50 ton 

- droga powiatowa nr 2225Z odc. Pamięcin – Jarostowo na długości 1,3 km   

odc. Jarostowo - Lubieniów na długości 2,2 km 

- droga powiatowa nr 2208Z odc. Chrapowo – Łyskowo na długości 1,3 km 

- droga powiatowa nr 1767Z odc. Sławęcin – gr. powiatu (most) na długości 2,2 

km   

- droga powiatowa nr 2204Z odc. Stawin – gr. powiatu (przepust) na długości 0,8 

km  

- droga powiatowa nr 2220Z odc. Pomień – Chełpa na długości 2,5 km 

wbudowanie kruszywa 0/31,5 w ilości 25 ton 

- droga powiatowa nr 2231Z odc. Słonice – Rębusz na długości 3,9 km  

- droga powiatowa nr 2244Z odc. Drawno – Rościn na długości 5,0 km. 
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2. Mechaniczne wyrównanie nawierzchni brukowcowej walcem wibracyjnym: 

- droga powiatowa nr 2233Z gr. gm. Drawno – gr. powiatu – dł. 2,6 km, 

- droga powiatowa nr 2240Z Wygon – skrz. z DP 2233Z  - dł. 4,7 km. 

3. Oznakowanie poziome – malowanie linii segregacyjnych i przejść dla pieszych.    

4. Usunięcie suchych i chorych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

drogowego.(gm. Bierzwnik – 8 sztuki, gm. Choszczno – 244 sztuk, gm. Drawno – 

356 sztuk, gm. Krzęcin – 212 sztuk, gm. Pełczyce – 79 sztuk, gm. Recz – 43 sztuk) -  

razem 942 sztuk. 

5. Wycinka krzaków z pasa drogowego (nr 2228Z St. Klukom – Krzęcin, nr 2239 

Ostromęcko – Górzno – gr. powiatu, nr 2158Z   Sarnik – gr. powiatu, nr 2231Z St. 

Klukom – N. Klukom, nr 2212Z Krzęcin – Granowo, nr 2233Z Drawno - Chomętowo). 

6. Nasadzenia drzewek (gm. Bierzwnik – 5 szt., gm. Drawno – 90 szt., gm. Krzęcin – 

272 szt., gm. Pełczyce –  400 szt., gm. Recz – 68 szt.) - razem 835 sztuk. 

7. Wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym - droga powiatowa nr 2239Z 

Ostromęcko – Górzno – gr. powiatu na długości 1,850 km 

8. Profilowanie i wzmocnienie poboczy: 

- droga nr 2214Z m. Jarosławsko - wbudowano 76,920 ton mieszanki kruszonej 

0/31, 

- droga nr 2158ZZ Sarnik - Niesporowice - wbudowano 26,020 ton mieszanki 

kruszonej 0/31, 

- droga nr 2242Z Breń - Klasztorne - wbudowano 51,040 ton mieszanki kruszonej 

0/31. 

9. Profilowanie i wzmocnienie dróg o nawierzchni tłuczniowo – żużlowej: 

- droga nr 2208Z Łyskowo - Chrapowo - wbudowano 25,980 ton mieszanki 

kruszonej 0/31 

- droga nr 2218Z Żeńsko – Zwierzyń - wbudowano 53,600 ton mieszanki 

kruszonej 0/31, 

- droga nr 2215Z Ługowo - Będargowo - wbudowano 6,000 ton destruktu 

bitumicznego,  

- droga nr 2223Z Suliszewo - Korytowo - wbudowano 163,100 ton mieszanki 

kruszonej 0/31, 

- droga nr 2246Z Przekolno - Będargowo – Krzynki wbudowano 108,740 ton 

mieszanki  kruszonej 0/31, 

- droga nr 2225Z Pamięcin - Lubieniów - wbudowano 78,900 ton mieszanki 

kruszonej 0/31, 

- droga nr 1767Z Sławęcin – gr. powiatu - wbudowano 26,200 ton mieszanki 

kruszonej 0/31. 
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10. Ustawianie poręczy drogowych – 1060,00 mb 

- droga nr 2212Z Rakowo – Zieleniewo – 328,00 mb 

- droga nr 2206Z m. Nowe Żeńsko – 24,00 mb, m. Gleźno – 28,00 mb 

- droga nr 1716Z gr. powiatu – Sułkowo – 188,00 mb 

- droga nr 2239Z m. Ostromęcko – 232,00 mb 

- droga nr 1765Z Sulibórz – Bytowo – 168,00 mb 

- droga nr 2216Z Lubiana – Boguszyny – 48,00 mb 

- droga nr 2201Z Radaczewo – Sławęcin – 44,00 mb 

 

11. Zrębkowanie gałęzi po wyciętych drzewach i krzakach. 

12. Regulacja i wymiana oznakowania pionowego. 

13. Udrażnianie przepustów drogowych. 

14. Przecinki poboczy celem spływu wód opadowych. 

15. Zimowe utrzymanie dróg.      
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XIII. POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWIE 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Powiat Choszczeński wykonuje 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Do zadań Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia należy w szczególności: wykonywanie zadań z zakresu 

promocji zdrowia, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy 

lokalnego rynku pracy, współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie. 

W 2020 r. Powiatowa Rada ds. Seniorów w ramach swojej działalności odbyła 

jedno posiedzenie z uwagi na sytuację pandemiczną. 

 Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych prowadziła działania  

o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno – opiniodawczym. Członkowie Rady 

obradowali podczas pięciu posiedzeń, które poświęcone były przede wszystkim 

planowaniu podziałów środków finansowych PFRON na 2020 r. i związanych z tym 

opiniowaniem projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.   

W 2020 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności wpłynęło 987 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym 880 

wniosków osób powyżej 16-go roku życia  i 107 wniosków osób przed 16-tym rokiem 

życia. Poniższe tabele prezentują liczbę i cel złożenia wniosków o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności.  

 

Tabela. Liczba i cel złożenia wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.  

 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Odpowiednie zatrudnienie 134 

2. Szkolenie  0 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 6 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

138 

5. Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji/ 

korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych 

200 

6. Zasiłek stały  0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny  272 

8. Korzystanie z karty parkingowej  94 
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9 . Inne 36 

 Razem: 880 

 

Tabela. Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności. 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 86 

2. Zasiłek stały  19 

3. Inne  2 

4. Razem: 107 

W 2020 roku odbyło się 176 posiedzeń składów orzekających, w tym od 27 marca  

Komisje odbywały się w trybie zaocznym na podstawie dokumentacji medycznej 

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 

534).  

PZON wydał 843 orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia w tym, 795 

orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 19 orzeczeń o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych oraz 29 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności. Orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności wydano 

380 kobietom i 415 mężczyznom. Osobom poniżej 16-go roku życia wydano 98 

orzeczeń, w tym 65 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 32 

orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności. PZON wydał w 2020 r. 182 legitymacje 

osobom niepełnosprawnym, w tym: 11 legitymacji osobom poniżej 16-go roku życia, 

158 legitymacji osobom po 16-tym roku życia, 13 legitymacji osobom po 16-tym roku 

życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto  

w 2020 r. wydano 170 kart parkingowych. 

Jeżeli chodzi o zadania dotyczące przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy oraz współpracy lokalnego rynku pracy w ramach wsparcia 

organizacji pozarządowych ze środków Funduszu Pracy, EFS i rezerwy ministra 

łącznie zaktywizowano 15 osób bezrobotnych (6 w formie stażu, 1 w ramach 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 8 w ramach refundacji zwrotu 

składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych przez spółdzielnie socjalne), na 

które wydatkowano kwotę 103 957,12 zł. Poniższa tabela w sposób graficzny 

prezentuje powyższe dane.  
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Tabela. Aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Lp. Nazwa organizacji 

Nazwa 

zadania/ 

imprezy 

Ilość 

uczestników 

zadania/ 

imprezy 

Udzielone 

wsparcie 

1. Spółdzielnia Socjalna 

„NAD DRAWĄ” Drawno 

Refundacja  

Zwrot składek na 

ubezpieczenie społeczne 

opłaconych przez 

spółdzielnie socjalne  

Fundusz Pracy 

2 9 736,86 zł 

2. Spółdzielnia Socjalna  

„SIRIA” Drawno 

Refundacja  

Zwrot składek na 

ubezpieczenie społeczne 

opłaconych przez 

spółdzielnie socjalne  

Fundusz Pracy 

6 17 922,79 zł 

3. Spółdzielnia Socjalna 

„SIRIA” Drawno 

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

pracy EFS RPO 

1 24 000,00 zł 

4. Polski Związek 

Działkowców „PIONIER” 

Choszczno 

Staż ze środków  

EFS RPO 

1 8 132,23 zł 

5. Spółdzielnia Socjalne  

„SIRIA” Drawno 

Staż ze środków  

EFS RPO 

1 9 527,27 zł 

6. Spółdzielnia Socjalne  

„SIRIA” Drawno 

Staż ze środków  

EFS POWER 

1 7 671,95 zł 

7. Lokalna Organizacja 

Turystyczna Wokół Drawy 

Drawno 

Staż ze środków  

EFS RPO 

1 8 531,84 zł 

8. Klub Sportowy Gryf 

Przekolno 

Staż ze środków  

EFS POWER 

1 8 622,34 zł 

9. Miejski Klub Sportowy 

„Drawa” Drawno 

Staż ze środków  

EFS POWER 

1 9 811,84 zł 

Ogółem 15 

uczestników 

103 957,12 zł 
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Ponadto w okresie epidemii wywołanej koronawirusem wprowadzono instrumenty, 

które wspierają utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach. Poniższa tabela prezentuje instrumenty wsparcia udzielone 

w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. 

Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania/ 

imprezy 

Udzielone 

wsparcie 

rzeczowe 

Ilość 

uczestników 

zadania/ 

imprezy 

1. Spółdzielnia Socjalna 

„SIRIA” Drawno 

Dofinansowanie 

części kosztów 

wynagrodzeń 

pracowników dla 

mikroprzedsiębiorcó

w, małych i średnich 

przedsiębiorców 

(art.15zzb)  

45 072,93 zł 7 

2. Spółdzielnia Socjalna            

w Rodzinie Korytowo 

jw. 34 436,04 zł 8 

3. Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Bierzwniku 

Dofinansowanie 

części kosztów 

wynagrodzeń 

pracowników oraz 

składek na 

ubezpieczenia 

społeczne dla 

organizacji 

pozarządowych  oraz 

podmiotów, o których 

mowa w art.3 ust.3 

ustawy  

z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  

o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

(art.15zze) 

12 877,98 zł 2 

4. Cech Rzemiosł Różnych  

w Choszcznie 

Niskoprocentowa 

pożyczka z 

Funduszu Pracy dla 

organizacji 

pozarządowych 

(art.15 zzda) 

2 215,56 zł 1 

5. Stowarzyszenie Razem dla 

Gminy Krzęcin 

jw. 5 000,00 zł 1 
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Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania/ 

imprezy 

Udzielone 

wsparcie 

rzeczowe 

Ilość 

uczestników 

zadania/ 

imprezy 

6. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Krzęcinie AKTYWNI 

PLUS 

jw 

 

797,70 zł 1 

7.  Gminny Klub Sportowy 

Klon Krzęcin 

jw. 2 560,00 zł 1 

8. UKS INA Stradzewo jw. 1 200,00 zł 1 

9.  Uczniowski Klub Sportowy 

„As” Sławęcin 

jw. 220,00 zł 1 

10. Parafia Rzym.-Kat. pw. św. 

Józefa w Breniu 

jw. 5 000,00 zł 1 

11. Parafia Rzym.-Kat. 

pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny  

jw. 3 900,00 zł 1 

12. Parafia Rzym. – Kat. Pw. 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 

jw. 5 000,00 zł 1 

13. Parafia Rzym.- Kat. Pw. 

Świętego Andrzeja Boboli 

w Piaseczniku 

jw. 5 000,00 zł 1 

14. Parafia Rzym.-Kat. 

pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Raduniu 

jw. 5 000,00 zł 1 

15. Rzymskokatolicka Parafia 

Pw. Św. Stanisława Kostki 

w Korytowie 

jw. 5 000,00 zł 1 

16. Parafia Rzym.-Kat. 

pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny  

jw. 5 000,00 zł 1 

17. Parafia Rzym.-Kat. 

pw. Świętej Jadwigi 

jw. 5 000,00 zł 1 

18. Parafia Rzym.-Kat. 

pw. Matki Bożej 

Różańcowej Boguszyny  

jw. 5 000,00 zł 1 
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Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania/ 

imprezy 

Udzielone 

wsparcie 

rzeczowe 

Ilość 

uczestników 

zadania/ 

imprezy 

19. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Świętego Antoniego z 

Padwy w Będargowie 

jw. 5 000,00 zł 1 

20. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zwierzyniu 

jw. 530,00 zł 1 

21. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Stradzewie 

 

jw. 1 016,00 zł 1 

22. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzezinach  

jw. 3 569,00 zł 1 

23. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Suliszewie 

jw. 1 038,00 zł 1 

24. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Choszcznie 

jw. 1 013,20 zł 1 

25. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pławnie 

jw. 500,00 zł 1 

26. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Reczu 

jw. 2 353,00 zł 1 

27. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Bierzwniku  

jw. 1 000,00 zł 1 

28. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Raduniu  

jw. 900,00 zł 1 

29. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kołkach 

jw. 2 396,00 zł 1 

30. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Łasku 

jw. 2 250,00 zł 1 

31. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zamęcinie 

jw. 5 000,00 zł 1 

32. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Będargowie  

jw. 824,00 zł 1 

33. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pełczycach  

jw. 4 515,42 zł 1 
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Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa zadania/ 

imprezy 

Udzielone 

wsparcie 

rzeczowe 

Ilość 

uczestników 

zadania/ 

imprezy 

34. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Płotnie 

jw. 2 620,26 zł 1 

35. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Boguszynach 

jw. 1 536,61 zł 1 

36. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Chłopowie 

 

jw. 1 000,00 zł 1 

37. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krzęcinie 

jw. 2 800, 00 zł 1 

  Ogółem 

 

188 141,70 zł 37 organizacji 

pozarządowych 

 

Ogółem w 2020 r. w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej COVID-19 

udzielono wsparcia 37 organizacjom pozarządowym na kwotę 188 141,70 zł. 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją stowarzyszeń zwykłych w 2020 r. 

zarejestrowano trzy stowarzyszenia pn.: 

1) „Pod Parą” 

2) „Niebieski Koralik” 

3) „Stowarzyszenie Miłośników Przekolna” 

W związku ze współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie zaplanowane przez Powiat 

Choszczeński środki finansowe pozwoliły w 2020 r. na realizację 22 zadań 

publicznych, na łączną kwotę 212 587,12 zł. Wszystkie zadania zrealizowane  

w 2020 r. były zgodne z przyjętymi priorytetami Programu.  

W ramach wyżej wymienionych środków finansowych przeprowadzono 2 otwarte 

konkursy ofert na łączną kwotę 98 020,00 zł.  

Współpraca w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, jaką podejmował Powiat Choszczeński okazuje się relacją trwałą, 

opartą na partnerstwie i wspólnym zaangażowaniu w sprawy społeczności, a każde 

z podejmowanych zadań odzwierciedlało bardzo różnorodne płaszczyzny wspólnych 

działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Harmonijny 

współudział organizacji i samorządu powiatowego w obecnym, jak i poprzednich 



RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2020  

 

 
STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE 

UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO 

TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl 

 

 
102 

latach przyczynił się do podniesienia i zwiększenia efektywności realizowanych 

usług publicznych na rzecz mieszkańców.  

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach posiada 104 miejsca dla mieszkanek  

z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

przebywało 101 mieszkanki. Mieszkanki są objęte całodobową opieką, którą 

zapewnia zatrudniony personel. W 2020 roku zaplanowano 67 mieszkanek objętych 

dotacją i 37 mieszkanek na podstawie innych przepisów. Średni koszt utrzymania 

mieszkańca w 2020 r. wyniósł 4.070,00 zł ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31 stycznia 2020 r. poz. 661.  

Powiat Choszczeński otrzymał dwie dotacje celowe z budżetu państwa  

w wysokości: 

1) 53 013,00 zł  

2) 50 945,00 zł. 

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach 

z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed wzrostem 

zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry 

niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę  

i zabezpieczeniem przez Powiat wkładu własnego do każdej dotacji w wysokości, co 

najmniej 20 % kosztów realizacji zadania, na które przeznaczona została dotacja. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie jest jednostką 

organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa, wykonująca zadania powiatu  

w zakresie pomocy społecznej oraz zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej.  

Środki w planie budżetowym w dyspozycji Centrum w 2020 roku wynosiły  

5 353 930,93 zł, z tego środki na zadania wykorzystane przez Centrum wynosiły 

3 534 293,00 zł, natomiast przyznane środki PFRON znajdujące się w budżecie 

Powiatu Choszczeńskiego wraz z obsługą w 2020 roku wynosiły 1 819 637,93 zł 

w tym:  

- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 1 149 067,00 zł, 

- Aktywny Samorząd: 110 770,93 zł 

- Wyrównywanie różnic między regionami: 170 300,00 zł, 

- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi: 389 500,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie obsługuje Punkt 

Interwencyjno – Mediacyjny „Pomoc dziecku i rodzinie”. W Punkcie przyjmują 

specjaliści: psycholodzy, pedagog, prawnik oraz specjalista do spraw rodziny – 

mediator.  

W 2020 r. z pomocy psychologicznej skorzystały ogółem 66 osób, podczas 104 

wizyt u specjalisty. Łącznie w 2020 r. udzielono pomocy 154 osobom (psycholog – 

66, pedagog – 9, prawnik 79 oraz mediator – 0). Na zadanie wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 35 050,00 zł. 
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W roku sprawozdawczym przeprowadzono Programu Korekcyjno – Edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który trwał od 03.06.2020 r. do 19.08.2020 

r. łącznie uczestniczyło w nim 16 osób, z czego cykl edukacyjny ukończyło 9 osób. 

W okresie od 26.08.2020 r. do 23.09.2020 r. realizowano Program 

Psychologiczno – Terapeutyczny, którego podstawowym celem było zatrzymanie 

przemocy w rodzinach osób uczestniczących w programie przy jednoczesnej 

zmianie wzorców zachowań. W programie łącznie uczestniczyło 12 osób, z których 

10 osób wcześniej ukończyło program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ukończyło 10 osób. Łącznie na to 

zadanie wydatkowano kwotę 16 074,00 zł. 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie kontynuowało 

realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego: pn. „Rodzina to zaszczyt  

i odpowiedzialność”. Realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2021 

roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolski. Łączna wartość projektu 

została zaplanowana na kwotę 693 581,37 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt 

trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 37/100). Wartość projektu dla 

Powiatu Choszczeńskiego wyniosła 632 981,37 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa 

tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 37/100): 

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 530 039,37 zł 

(słownie: pięćset trzydzieści tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 37/100); 

- wkład własny w kwocie 102 942,00 zł (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset 

czterdzieści dwa złote 00/100). 

W okresie sprawozdawczym Powiat Choszczeński przystąpił do projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

W ramach realizacji projektu Powiat Choszczeński zakupił sprzęt komputerowy dla 

dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu oraz środki 

ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dla dzieci i ich opiekunów za kwotę 

332 660,55 zł. Zakupiony sprzęt i środki zostały przekazane Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie, które w kolejnym etapie przekazało rodzinom zastępczym 

otrzymane środki ochrony indywidualnej, natomiast powyższy sprzęt został 

przekazany do użytkowania w ramach umów użyczenia. 

W roku 2020 r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

wpłynęła jedna decyzja na okres dziewięciu miesięcy, na którą przyznano 

świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Począwszy od marca do listopada 2020 r. wypłacono 

7 425,00 zł z dotacji celowej na w/w świadczenie. 

Zgodnie z Informacją z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie na 

koniec grudnia 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2495 

osób. Była wyższa o 328 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2019 roku. Po kilku 
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latach systematycznego spadku liczby bezrobotnych, Urząd odnotował nieznaczny 

wzrost liczby osób zarejestrowanych.  

Stopa bezrobocia w Powiecie Choszczeńskim utrzymywała się w ciągu 2020 roku 

na wyższym poziomie niż w 2019 roku. W marcu 2020 roku stopa bezrobocia 

zmniejszyła się, osiągając swoje minimum, które wynosiło 16,3%. Maksymalną 

wartość stopy bezrobocia odnotowano w grudniu 2020 roku (18,2%). 

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku Powiatowy Urząd 

Pracy w Choszcznie posiadał kwotę 9 279,4 tys. zł, pochodzącą z podziału środków 

Funduszu Pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie realizował kierunki szkoleń w ramach 

dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa przeszkolono w 2020 roku 68 osób, w tym 27 kobiet. 

Realizowano szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (tzw. indywidualne) oraz 

szkolenia grupowe. 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w Powiecie Choszczeńskim (V)” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020) przeszkolono  26 osób. W szkoleniach indywidualnych wzięły udział 4 

osoby, w szkoleniach grupowych –  22 osoby. 

Kierunki szkoleń indywidualnych:  

- operator koparkoładowarki kl. III - 2 osoby 

- spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą MAG 135 - 1 osoba 

- operator koparki jednonaczyniowej kl. III - 1 osoba 

Kierunki szkoleń grupowych:   

- ABC przedsiębiorczości - 22 osoby. 

W ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat       

i więcej, w szczególności znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy                

w powiecie choszczeńskim (VI) (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020) przeszkolono 42 osoby. W szkoleniach 

indywidualnych wzięło udział 11 osób, w szkoleniach grupowych – 31 osób. 

Kierunki szkoleń indywidualnych:   

- operator koparkoładowarki kl. III - 6 osób 

- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 - 1 osoba 

- operator koparki jednonaczyniowej kl. III - 1 osoba 

- operator wózków jezdniowych - 1 osoba 

- kwalifikacja wstępna przyspieszona - 1 osoba 

- operator koparki kl. I - 1 osoba 

Kierunki szkole grupowych:  

- ABC przedsiębiorczości - 31 osób. 

W 2020 r. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne 

pracowników przyznano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Choszcznie kwotę  

w wysokości 200 000,00 zł. Dodatkowo w 2020 r. koszty szkoleń w ramach 

projektów: 
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- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – 

57 874,71 zł  

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 32 762,01 zł 

Dodatkowo w PUP w Choszcznie zarejestrowano 483 oświadczenia  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (379 dla obywateli Ukrainy, 67 dla 

obywateli Mołdawii, 32 dla obywateli Białorusi, 4 dla obywateli Gruzji oraz 1 dla 

obywatela Armenii) i wydano 115 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców typu 

S.  

Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Choszcznie w okresie sprawozdawczym była działalność usługowa. 

Według statutu Zakładu podstawowym przedmiotem jej działalności jest:  

a) lecznictwo szpitalne: 

- całodobowe udzielanie świadczeń medycznych w trybie nagłym i planowanym, 

obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia pacjenta do 

szpitala do momentu jego wypisu, 

- rehabilitacja lecznicza, 

- świadczenia medyczne w trybie jednodniowym, 

- świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, 

- całodobowa gotowość do udzielania świadczeń medycznych w szpitalnym 

oddziale ratunkowym, 

b) świadczenia medyczne z zakresu dializoterapii, 

c) ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 

- świadczenia medyczne, realizowane w poradniach specjalistycznych, 

- konsultacje szpitalne, 

- programy profilaktyczne, 

d) diagnostyka medyczna, 

- świadczenia w zakresie analityki laboratoryjnej, badan RTG, USG, EKG, 

endoskopii, echokardiografii, tomografii komputerowej, 

e) podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej. 

Koszty swojej działalności Zakład pokrywa tylko i wyłącznie ze środków 

uzyskanych za świadczenia medyczne wykonane w szpitalu, poradniach 

specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych. 

Realizując statutowo określone zadania szpital zobowiązany został do przejęcia 

dodatkowych zadań między innymi musiał wziąć na siebie ciężar przyjęć pacjentów 

zakażonych koronawirusem. 

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego szpital zobowiązany został do 

wydzielenia 4 łóżek pacjentom podejrzanym o zakażenie wirusem SARS¬CoV-2. 

Kolejna decyzja Wojewody z dnia 29.10.2020 r. nałożyła obowiązek utworzenia   

8 łóżek dedykowanych pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie            

w ramach II poziomu świadczeń medycznych pacjentom covidowym bez łóżek 

respiratorowych. 
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Szpital włączył się w badanie pacjentów na obecność koronawirusa uruchamiając 

punkt wymazowy, w którym na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego  

w okresie 3 miesięcy tj. październik, listopad, grudzień wykonano 2121 pobrań 

wymazów, co doprowadziło do wykrycia zakażenia u 1354 pacjentów. 

Ponadto wykonano 2837 badań na obecność koronawirusa pacjentom 

zakwalifikowanym do planowanych zabiegów leczniczych, przekazywanych przez 

zespoły ratownictwa medycznego oraz wymagających pilnego leczenia szpitalnego. 

Szpital przejął również obowiązki szpitala węzłowego do szczepień przeciwko 

COVID-19 personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek. 

Zakres tych szczepień w szpitalach węzłowych został powiększony o jeszcze inne 

grupy zawodowe. 

Ogółem podano 840 dawek firmy Pfizer i AstraZeneca 650. 

Poza wymienionymi wyżej czynnościami Szpital realizował swoje podstawowe 

zadania.  

Wartość przychodów ze sprzedaży usług w 2020 roku w stosunku do roku 2019 

wzrosła o 4,7 %. Głównym nabywcą usług medycznych świadczonych przez SPZOZ 

w Choszcznie jest Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Szczecinie, który 

odpowiadał w 2020 roku aż za 98,23 % wartości sprzedanych usług medycznych. 

Sprzedaż pozostałych usług medycznych jest tylko uzupełnieniem głównego źródła 

przychodów, jakim jest NFZ, a jego celem jest przede wszystkim, ułatwienie dostępu 

mieszkańcom Powiatu Choszczeńskiego do badań diagnostycznych zlecanych 

przez lekarzy POZ, nie posiadających zaplecza diagnostycznego (RTG, USG, 

laboratorium, EKG), pracodawcom chcących odpłatnie wykonać badania 

pracowników (medycyna pracy), jednostkom publicznym, oraz pacjentom chcącym 

wykonać badana odpłatnie. 

Ogółem, poza NFZ, w 2020 roku usługi medyczne świadczone dla 53 podmiotów, 

a średnioroczna wartość sprzedaży dla pojedynczego podmiotu wyniosła ok. 

6 500,00 zł. 

Wśród sprzedaży usług medycznych dla osób nieubezpieczonych występują 

zarówno usługi zapłacone, jak i niezapłacone przez pacjentów. W grupie usług 

medycznych niezapłaconych występuje duża grupa osób, którym udzielono pomocy 

medycznej w trybie nagłym (obowiązek udzielania pomocy medycznej przez szpital 

sytuacji zagrożenia życia), a które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego. Na 

dzień 31.12.2020 roku liczba osób nieubezpieczonych, które unikały zapłaty za 

udzielone świadczenia medyczne (za które nie płaci NFZ) wyniosła 375, a należność 

ogółem z tego tytułu wyniosła 145 421,92 zł. 

Wielkość przychodów ze sprzedaży usług medycznych uzależniona jest głównie 

od kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrosła wartość kontraktów zawartych  

z NFZ i wyniosła 5,99 %. O wzroście tym zdecydowały głównie środki pieniężne 

przekazane w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej, obejmujące wycenę świadczeń medycznych oraz na wzrost 

wynagrodzeń pracowników nie objętych wcześniejszymi podwyżkami. 
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W strukturze wykonanych usług dla NFZ przeważają usługi medyczne 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej — 60,78 

%. Znaczący udział w przychodach mają także usługi w zakresie rehabilitacji 

medycznej. W 2020 roku wyniósł on prawie 30,18 %. Pozostała sprzedaż dla NFZ 

stanowiła ponad 9 %. Planowane w roku 2020 koszty działalności były na poziomie 

46 653 906,81 zł - wykonanie wyniosło 45 653 758,39 zł. 

Największy udział w kosztach szpitala stanowią usługi zewnętrzne, których udział 

wyniósł w 2020 roku 44,68 % całości kosztów. Wśród nich zdecydowaną większość 

stanowią usługi medyczne świadczone przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, 

ratowników medycznych oraz podmioty lecznicze. Wyniosły one w 2020 roku 39,93 

% wszystkich kosztów i były jedną z najszybciej rosnących grup kosztów, ze 

wzrostem na poziomie 10,21 %. Znaczne koszty generują też usługi przeglądów  

i napraw sprzętu medycznego oraz urządzeń technicznych. Kolejną kosztochłonną 

grupą usług są remonty budynków. Zaplanowane i poniesione nakłady na remonty 

wyniosły 335 700,00 zł, co stanowiło 0,74 % wszystkich kosztów. W 2020 roku rosły 

również pozostałe koszty usług, np.: pranie pościeli i bielizny, wywóz odpadów 

medycznych, transport czy utrzymanie systemów informatycznych. 

Źródłem zaopatrzenia w materiały, usługi i energię w 2020 r. były wyłącznie firmy 

polskie. Największym dostawcą w 2020, podobnie jak w latach poprzednich była 

firma PGF Urtica z Wrocławia, dostawca leków, który dostarczył produkty za ponad 

955 000,00 zł. Wszystkie zakupy realizowane są w oparciu o przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, tzw. zakupy poniżej 

30 000,00 EUR. W 2020 roku zrealizowano 28 przetargów nieograniczonych, dwa 

przetargi „Unijne" oraz 14 zamówień w postępowaniu uproszczonym poniżej 

30 000,00 EUR. 

Zachowana płynność finansowa pozwoliła wypracować nadwyżkę w wysokości 

4 039 650,00 zł. 

Wypracowana nadwyżka w całości przeznaczona została na fundusz zakładowy 

zasilając zasoby pieniężne zakładu, które na koniec roku wynoszą 22 826 680,00 zł. 

Wszystkie świadczenia medyczne wykonane zostały w bezpośrednim kontakcie  

z pacjentami pomimo ograniczeń jakie powszechnie występowały z powodu 

pandemii COVID-19. 

Programy profilaktyki zdrowotnej realizowane w 2020 r. w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, to: 

- Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 

- Profilaktyka Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego 

- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 

- Profilaktyka i Edukacja w Cukrzycy. 
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XIV. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi choszczeńskiemu prawa 

własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Na dzień 31.12.2020 r. powiat był właścicielem nieruchomości o powierzchni                   

695,2858 ha. Wszystkie nieruchomości stanowiące własność powiatu wchodziły 

w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 

Stan władania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu oraz 

użytkowania wieczystego przedstawiał się następująco: 

Powierzchnia nieruchomości w stosunku do stanu z dnia 31.12.2019 r. uległa 

zwiększeniu o 0,0401 ha. 

Wartość prawa własności nieruchomości powiatu wynosiła ogółem 498321388,51 

zł, w tym gruntów 297299247,49 zł (według wartości początkowej przekazanej na 

31.12.2020 r. roku przez jednostki organizacyjne powiatu wykonujące prawo 

trwałego zarządu nieruchomościami oraz dane z Wydziału Budżetowo – 

Finansowego Starostwa Powiatowego odnośnie nieruchomości, którymi gospodaruje 

zarząd powiatu, a także nieodpłatnie użytkuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Choszcznie), z uwzględnieniem wartości rynkowej nieruchomości 

według operatów szacunkowych (jeżeli wartość rynkowa nieruchomości została 

określona) oraz innych aktów prawnych.  

 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. 

1) Innymi prawami niż prawo własności do nieruchomości na dzień 31.12.2020 r., 

powiat nie dysponował.  

 

3. Dane o zmianach w stanie mienia. 

Dane o zaistniałych zmianach w stanie nieruchomości powiatu od dnia 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie zbycia i nabycia nieruchomości oraz         

o dochodach z tytułu zbycia nieruchomości przedstawiały się następująco: 

1) Zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych . 

a) zbycie w drodze darowizny dla Gminy Krzęcin aktem notarialnym Rep. A nr 

658/2020 z dnia 24.03.2020 r. prawa własności działki oznaczonej numerem 411/5  

o powierzchni 0,0743 ha, o wartości 16550,00 zł. 

 

 

- prawo trwałego zarządu jednostek organizacyjnych powiatu 574,6842 ha 

- prawo nieodpłatnego użytkowania Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie 
3,0172 ha 

- pozostałe nieruchomości 117,5844 ha 
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2) Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych: 

a) nabycie w drodze darowizny od Gminy Pełczyce aktem notarialnym Rep. A nr 

2280/2020 z dnia 23.10.2020 r. prawa własności działki oznaczonej numerem 188/3 

o powierzchni 0,1013 ha, o wartości 4642,80 zł.  

b) uzyskanie 1 decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającej prawo 

własności z mocy prawa działki oznaczonej numerem 385/1 o powierzchni  

0,0011 ha, położonej w obrębie 001 Choszczno, gmina Choszczno wchodzącej  

w skład drogi powiatowej nr 2202 Z, na dzień 01.01.1999 r., o wartości 1944,51 zł. 

Łącznie nastąpiło nabycie prawa własności nieruchomości o powierzchni 

0,1024 ha i  wartości  6587,31 zł. 

3) Inne 

W wyniku aktualizacji powierzchni nieruchomości oznaczonych numerem działki 

175/7, 176/2 i 177/27 położonych w obrębie Pakość, gmina Choszczno, zwiększyła 

się łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność powiatu o 0,0120 ha. 

4. Pozostałe dane i informacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami 

powiatu: 

1) Użyczenie: 

a) oddanie w użyczenie:  

- w związku z udostępnieniem hali sportowej położonej na działce oznaczonej 

numerem 175/6 obręb Pakość, gmina Choszczno zawarto 1 umowę użyczenia. 

b) obowiązujące umowy użyczenia: 

- umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń dla 

pielęgniarki w budynku Zespołu Szkół w Choszcznie (dz. nr 813/14 obr. 3 

Choszczno), 

- umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń w budynku 

zespołu szkół Nr 2 w Choszcznie (dz. nr 175/5, obr. Pakość),  

- umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie (dz. nr 887/3 obr. 

Suliszewo), 

- umowa użyczenia dla pielęgniarki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Niemieńsku (dz. nr  201/4 obr. Nowa Korytnica), 

- umowa użyczenia dwóch garaży w budynku gospodarczym dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie – działka numer 887/6 w udziale  

do 0,4302 części wraz z drogą nr 887/7 w udziale do 2/20 części, 

- umowa użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 

27a dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o powierzchni 291,12 m² 

(1664/10000 części) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 11.08.2011 r.; aneksem nr 2     

z dnia 10.05.2012 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 16.10.2015 r. (umowa od 16.05.2009 

r.), 

2) Najem, dzierżawa, (ogółem): 

a) oddanie w najem, dzierżawę (ogółem): 

- umowy najmu zawarte w związku z udostępnieniem hali sportowej położonej na 

działce numer  175/6, obręb Pakość, gmina Choszczno: 3 umowy, 
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- umowa najmu dotycząca działek o numerach 826/3 - nieruchomość 

zabudowana  oraz 786/4 - budynek administracyjno - hangarowy przy                     

ul. Promenada w Choszcznie, stanowiących własność Gminy Choszczno, 

b) obowiązujące umowy najmu, dzierżawy: 

- Główny Urząd Geodezji, Kartografii w Warszawie najem pow. 1,82 m² zajętej 

przez odbiornik stacji referencyjnej w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 14 

w Choszcznie (zmieniona aneksami), 

- lokal w budynku administracyjnym przy ul. Bolesława Chrobrego 27a                 

w Choszcznie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, lokal o pow. 

61,61 m², (umowa z dnia 01.07.2010 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 

2010 r. aneksem nr 2 z dnia 10.08.2011 r.), 

- umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 648/2            

w części o powierzchni 12,25 m² ,  grunt pod garażem murowanym (osoba fizyczna, 

umowa zawarta  do 12.12.2021r.), 

- w związku z udostępnieniem hali sportowej położonej na działce numer 175/6, 

obręb Pakość, gmina Choszczno, 2 umowy najmu kontynuowane w 2020 r.  

3) Trwały zarząd: 

Zmiana decyzji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie              

w związku ze zbędnością pomieszczeń w budynku położonym na działce numer 

648/2 o powierzchni 0,4279 ha (decyzja GN.6844.5.1.2020.MP z dnia 21.10.2020r.). 
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XV. KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY 

Biuro Kontroli: 

Do zadań Biura w zakresie kontroli należy w szczególności: 

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, 

problemowych i sprawdzających; 

2) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i innych pism 

związanych z kontrolą; 

3) nadzorowanie realizacji wystąpień pokontrolnych; 

4) opracowywanie na podstawie wyników kontroli sprawozdań i analiz dotyczących 

funkcjonowania kontrolowanych jednostek; 

5) prowadzenie kontroli doraźnych, zleconych przez starostę i zarząd; 

6) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole 

w jednostkach organizacyjnych powiatu; 

7) koordynowanie postępowania z dokumentami zewnętrznymi organów kontroli 

(RIO, NIK, kontroli skarbowej itp.) i przechowywanie dokumentacji pokontrolnej; 

8) koordynacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w tym prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego na zlecenie starosty. 

Kontrole przeprowadzane są w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 

powiatowych służbach, inspekcjach, strażach oraz innych jednostkach w stosunku, 

do których Zarządowi Powiatu przysługują uprawnienia kontrolne. Kontrole 

przeprowadzane są jako kontrole problemowe, obejmujące określone zagadnienie, 

wycinek działalności, kontrole doraźne oraz sprawdzające. Kontrole problemowe 

odbywają się zgodnie z planem kontroli zatwierdzanym przez Zarząd Powiatu. 

Pozostałe kontrole odbywają się poza planem, jednak dla ich ważności muszą być 

zatwierdzone przez Zarząd. 

W 2020 r. Biuro zaplanowało i  przeprowadziło 18 kontroli problemowych oraz 

3 kontrole doraźne. Tematyka kontroli planowych obejmowała między innymi: 

1) Prawidłowość realizacji  wydatków, w tym prawidłowość wykorzystywania 

pojazdów służbowych; 

2) Prawidłowość wykorzystania środków na wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń. Terminowość i prawidłowość wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń oraz  wykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe; 

3) Prawidłowość naliczenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej przez 

Powiat Choszczeński w 2019 roku Organom prowadzącym szkoły publiczne 

i niepubliczne; 

4) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na 

podstawie umowy nr 55.2019 z dnia 18 marca 2019 r.; 

5) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na 

podstawie umowy nr 79.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.; 

6) Prawidłowość wykorzystania środków na wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe; 
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7) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na 

podstawie umowy nr 158/2018 z dnia 28.12.2018 r.; 

8) Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Prawidłowość wypłaty 

równoważników pieniężnych i ekwiwalentów. Wykorzystanie środków finansowych 

na zakup samochodu; 

9) Prawidłowość realizacji  wydatków w zakresie wykorzystania pojazdów 

służbowych; 

10) Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Prawidłowość 

realizacji  wydatków w zakresie podróży służbowych i wykorzystania pojazdów 

służbowych; 

11) Prawidłowość danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie 

liczby etatów nauczycieli. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia 

inwentaryzacji; 

12) Prawidłowość danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie 

liczby uczniów oraz liczby etatów nauczycieli. Prawidłowość przeprowadzenia 

i rozliczenia inwentaryzacji; 

13) Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2020 r. na realizację 

zadań powiatowej biblioteki zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 marca 

2009 r.; 

Kontrole doraźne zostały przeprowadzone w zakresie: 

1) Finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku; 

2) Prawidłowości działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie 

utworzenia rodziny zastępczej; 

3) Zasad przyznawania świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Ponadto Biuro Kontroli realizuje zadania związane z przyjmowaniem skarg 

i wniosków obywateli. Do zadań, w tym zakresie, należy prowadzenie rejestru skarg 

i wniosków, nadzór nad terminowym rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na 

skargę lub wniosek, udzielanie zgłaszającemu się w sprawach skarg i wniosków 

niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, opracowywanie okresowych 

analiz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. W 2020 r. do Starosty wpłynęło 

5 skarg, z czego jedna została przekazana właściwemu organowi i jedna pozostała 

bez rozpatrzenia. Pozostałe skargi były rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie procedurami. W 2020 r. nie odnotowano wpływu wniosku. 
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XVI. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA WODNA 

Wśród zadań wykonywanych przez Powiat przypisanych ustawą o samorządzie 

powiatowym znajdują się zadania z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska 

i przyrody, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizowane przez Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Zakres 

zadań wynikających z przepisów prawa znajduje się w regulaminie organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Z uwagi na „szeroki wachlarz” załatwianych 

przez Wydział spraw poniżej pokrótce przedstawiono stopień realizacji ww. zadań               

w 2020 r. 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej wynikają przede wszystkim z zapisów 

ustawy Prawo wodne. Zakres zadań przypisanych w tym zakresie do realizacji 

staroście od 2018 r. jest niewielki z uwagi na powołanie nowego podmiotu - 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - realizującego większość 

zadań z zakresu gospodarki wodnej. W 2020 r. Starosta bazując na przepisach 

aktualnego Prawa wodnego przyjął 7 sprawozdań kierowników nadzorów wodnych, 

wydał 3 opinie w sprawie powołania kierownika nadzoru wodnego oraz 2 opinie               

w sprawie odwołania kierownika nadzoru wodnego. Do zadań starosty należy 

również powoływanie i nadzorowanie spółek wodnych - w 2020 r. żadna spółka 

„prężnie” nie działała.  

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody realizowane są na podstawie 

wielu ustaw, przede wszystkim Prawa ochrony środowiska, Prawa geologicznego              

i górniczego, Prawa łowieckiego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy                       

o transporcie kolejowym. W 2020 r. wydano m.in. 109 decyzji ws. usunięcia drzew               

i krzewów, 4 decyzje z ustawy o odpadach, 13 decyzji w zakresie geologii, 63 

informacje o występowaniu kopalin. Przyjęto 17 zgłoszeń instalacji, z których 

eksploatacja nie wymaga pozwolenia (w tym zmiany zgłoszeń), 1 zgłoszenie 

projektu robót geologicznych oraz 3 zgłoszenia dokumentacji geologicznych (nie 

wymagających zatwierdzenia). Ponadto naliczane i rozliczane były czynsze za 

dzierżawę obwodów łowieckich, przyjęto oświadczenie o zakazie wykonywania 

polowania. Przeprowadzono również kilka kontroli w zakładach.  

W analizowanym zakresie starosta prowadzi również następujące rejestry: 

1. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - brak wpisów w 2020 r. 

2. Rejestr historycznych zanieczyszczeń ziemi - brak wpisów w 2020 r. 

3. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom UE - 3 wpisy do rejestru w 2020 r. 

4. Rejestr zwierząt niebezpiecznych dla życia ludzi - brak wpisów w 2020 r. 

Zadania z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego - w 2020 r. realizowane 

były przede wszystkim na podstawie ustawy o lasach oraz ustawy o rybactwie 

śródlądowym. W 2020 r. m.in. sporządzono aktualizację wykazu właścicieli lasów, 

zlecono jak co roku inwentaryzację stanu lasów, wydano 37 decyzji z zakresu 

gospodarki leśnej, wydano 226 zaświadczeń przedkładanych do kancelarii 

notarialnych informujących czy na gruncie znajduje się las objęty zakresem 

uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją starosty określającą zadania                
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z zakresu gospodarki leśnej. W ramach realizowanych zadań rozliczano ekwiwalent 

za zalesione w 2003 r. grunty rolne oraz sporządzano wnioski do ARiMR o środki na 

ten cel. W analizowanym zakresie Starosta prowadzi również następujące rejestry: 

1. Rejestr legitymacji strażników społecznej straży rybackiej - w 2020 r. wydano                         

3 legitymacje nowo powołanym strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, oraz 

podbito legitymację na nowy rok wcześniej powołanym strażnikom. 

2. Rejestr kart wędkarskich - w 2020 r. wydano 264 karty wędkarskie. 

3. Rejestr kart łowiectwa podwodnego - nie wydawano żadnej karty w 2020 r. 

Do 31.07.2020 r. prowadzono również rejestr sprzętu pływającego służącego do 

amatorskiego połowu ryb, oraz sprzętu pływającego uprawnionych do rybactwa. Do 

ww. terminu dokonano wpisu 69 sprzętów służących do amatorskiego połowu ryb.  

Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r.               

o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie               

z zapisami której obowiązkowej rejestracji podlega: 

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości 

większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW; 

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich, 

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi 

rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela. Od 1 sierpnia 2020 r. 

do dnia 31.12.2020 r. zarejestrowano 3 jednostki pływające podlegające pod zasady 

nowej rejestracji. Rejestracja odbywa się przez system REJA24 i wymaga 

posiadania informacji i dokumentów wynikających z zapisów z ww. ustawy oraz 

aktów wykonawczych.  

Stosownie do zapisów ustawy sporządzano w 2020 r. sprawozdania do Głównego 

Urzędu Statystycznego: 

1. Sprawozdanie L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych). 

2. Sprawozdanie Oś-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu 

pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

3. Sprawozdanie OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód 

podziemnych i wyniki prac hydrogeologicznych. 

Zadania z zakresu ochrony środowiska ujęte są również w dokumencie 

strategicznym jakim jest program ochrony środowiska. Aktualnie obowiązuje 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska w 2017 r. Aktualnie opracowywany 

jest w Wydziale „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na 

lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 r.” oraz raport w wykonania „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do 2024 r.” za lata 2019-2020.  
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Od 2019 r. przedkładana jest przez Departament Monitoringu Środowiska 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie informacja o stanie 

środowiska w Powiecie Choszczeńskim. Za rok 2020 r. ww. informacja zostanie 

przedstawiona w drugiej połowie roku 2021 r. Ponadto przedłożona została przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie informacja  

z przeprowadzonych w 2020 r. w powiecie choszczeńskim kontroli w zakresie 

przestrzegania przepisów ochrony środowiska.  

W 2018 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zaangażował się 

w edukację ekologiczną. W 2020 r. zrealizowany został Program Edukacji 

Ekologicznej pt. „Ekologia w Powiecie Choszczeńskim” przy współudziale środków    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie. Uzyskano dotację w kwocie 31.200 zł. Całkowity koszt zadania 41.370 

zł. W ramach zadania zorganizowano przyrodniczy konkurs plastyczny dla dzieci  

i podopiecznych WTZ i DPS-ów z terenu powiatu pn. „MAŁA PSZCZÓŁKA - 

WIELKA SPRAWA. POWIAT CHOSZCZEŃSKI – NA RATUNEK PSZCZOŁOM”, 

zlecono wykonanie gadżetów edukacyjnych tj. mini maskotek – pompona 

PSZCZÓŁKI, gier memory, ołówków z nasadką, oraz zlecono stworzenie albumu 

przyrodniczego przestawiającego jeziora powiatu choszczeńskiego pt. „111 JEZIOR 

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO”. 
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XVII. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 

Wydział geodezji, kartografii i katastru 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje zadania 

organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. W Starostwie Powiatowym w Choszcznie zadania te realizuje 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.  

Zadania Wydziału koncentrują się głównie na prowadzeniu powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, poprzez tworzenie, prowadzenie i udostępnianie 

baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 oraz 1b ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,  

w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 w ww. ustawie, tworzenie, 

prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych. 

Ponadto w ramach prowadzenia ww. zasobu udzielane są informacje o posiadanym 

zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania, przyjmowanie  

i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, uzgadnianie  

z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów, udostępnianie danych z zasobu, 

uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, 

postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego 

uwierzytelnienia złożony został wniosek, wydawanie licencji określających 

uprawienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych 

materiałów zasobu, weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących 

wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.  

W zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

- przyjęto i zaewidencjonowano 911 zgłoszeń prac geodezyjnych / 

kartograficznych oraz 514 zgłoszeń uzupełniających, 

- przeprowadzono 514 uzgodnień z wykonawcą prac geodezyjnych listy 

materiałów, 

- zrealizowano 150 wystąpień o materiały, 

- przyjęto i obsłużono 62 wnioski o przeprowadzenie narad koordynacyjnych, 

- przyjęto i zrealizowano 210 wniosków o uwierzytelnienie dokumentów, 

- przeprowadzono 1463 weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów 

stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

- wystawiono 5188 Dokumentów Obliczenia Opłaty, 

- wystawiono 2875 licencji, 

- wykonano 1256 zmian w prowadzonej bazie GESUT i 400 w bazie BDOT500, 

- przyjęto i zrealizowano 1450 wniosków dotyczących udostępnienia dokumentów  

z zasobu, 

- przyjęto i obsłużono 10 wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych  

w rejestrze publicznym. 

Ponadto Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz 

wymianą danych ewidencyjnych. W ramach realizacji zadań prowadzona jest baza 
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danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego. Ponadto 

prowadzony jest zbiorów dowodów zmian, wydawane są wypisy i wyrysy z operatu 

ewidencyjnego oraz sporządzane są zastawienia zbiorcze danych objętych 

ewidencją gruntów i budynków.  

W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wydano: 

- 73 decyzje w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów  

i budynków, 

- 2 decyzje z sprawie klasyfikacji gruntów, 

- 1 decyzje o odmowie wszczęcia postępowania oraz umorzono 2 postepowania 

administracyjne, 

- 4 decyzje w sprawie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów, 

- 2144 wypisów, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

- 71 informacji z operatu ewidencyjnego (udostępnienia danych osobowych na 

wnioski policji, prokuratury lub innych uprawnionych podmiotów), 

- 771 – informacji udzielonych komornikom, 

- ujawniono 3832 w operacie ewidencyjnym. 

W 2020 roku Wydział opracował zlecenie i uczestniczył w odbiorze pracy 

związanej z modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla 

obszaru Powiatu Choszczeńskiego z wyłączeniem miasta i gminy Drawno i miasta 

Choszczno – realizacja projektu technicznego wysokościowej szczegółowej osnowy 

geodezyjnej (stabilizacja i oddanie znaków pod ochronę) oraz modernizacją 

wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru Powiatu 

Choszczeńskiego - miasta Choszczno – inwentaryzacja i opracowanie projektu 

technicznego wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

Ponadto w 2020 r. w rozpoczęto prace związane z wdrążeniem portalu 

i.Projektant (aplikacja internetowa, przeznaczona do składania wniosków  

o uzgodnienie dokumentacji projektowej) oraz portalu i.Narady (aplikacja 

internetowa działająca w trybie on-line dla gestorów sieci uzbrojenia terenu i zespołu 

prowadzącego narady koordynacyjne i zatwierdzanie projektów. Umożliwia 

opiniowanie wniosków złożonych z wykorzystaniem modułu GEO-INFO i.Projektant). 

W 2020 r. kontynuowano realizację umowy podpisanej w 2019 r. w sprawie 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu teleinformatycznego oraz zakup 

sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług umożliwiających 

obsługę mieszkańców i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego w zakresie spraw 

dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą 

gospodarką przestrzenną. Oznacza to dostęp do baz danych przestrzennych, map, 

ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenów i wielu innych zbiorów za 

pośrednictwem komputera. 

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom 

niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucją do nowoczesnej elektronicznej 
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administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej  

z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

W ramach projektu zostanie również wykonana cyfryzacja zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii, modernizacja 

i dostosowanie istniejących baz danych, a także tworzenie danych przestrzennych 

wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji 

Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 

(GESUT), Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) oraz innych 

danych o charakterze przestrzennym. 

7 września 2020 r. podpisana została umowa nr 100/2020 na dostosowanie  

i założenie baz danych obiektów topograficznych 500 (BDOT500), geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu Powiatu Choszczeńskiego. 

Projekt ten jest projektem systemowym województwa, realizowanym przy 

wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. 
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XVIII. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Raport z wykonanych zadań w Wydziale Komunikacji i Transportu w 2020r. 

1. W zakresie rejestracji pojazdów 

W 2020 r. Starosta Choszczeński wydał: 

- 4026 decyzji o rejestracji pojazdu; 

- 72 decyzji o czasowej rejestracji pojazdu; 

- 767 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu; 

- 21 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu; 

- 21 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu; 

- 4675 decyzji o wymianie dowodu rejestracyjnego stałego; 

- 102 decyzji zmieniających decyzje stałe w zakresie własności; 

Ponadto dokonał ok. 10 000 czynności o charakterze materialno-technicznym  

w postaci wpisów adnotacji do dowodu rejestracyjnego, zgłoszeń zbycia pojazdu, 

zmian danych w dokumentach rejestracyjnych itp. 

2. W zakresie wydawania uprawnień 

W 2020 r. Starosta Choszczeński wydał: 

- 1120 decyzji o nadaniu uprawnień kierowcy; 

- 11 decyzji dotyczących wydania międzynarodowych praw jazdy; 

- 51 decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

- 64 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi; 

- 78 decyzji o zatrzymaniu dokumentu pozwalającego na kierowanie pojazdami 

mechanicznymi; 

- decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi; 

- 4 decyzje o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie 

egzaminu państwowego; 

- 56 decyzji o skierowaniu na kontrolne badania lekarskie w celu stwierdzenia 

przeciwwskazań do kierowania pojazdami; 

- 59 decyzji o skierowaniu na kontrolne badanie psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu; 

- 10 decyzji o wydaniu lub przedłużeniu ważności zezwolenia na kierowanie 

pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne; 

Ponadto: 

- wykonał łącznie 991 wpisy w dokumencie prawa jazdy związane z kwalifikacją 

wstępną (wstępną, przyspieszoną, uzupełniającą, uzupełniającą przyspieszoną)  

a także szkoleniami okresowymi o których mowa w art. 39d ustawy z dnia 6 

września 2001r. o transporcie drogowym; 

- wymienił 9 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- wydał 79 wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami; 
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3. W zakresie transportu drogowego 

W 2020 r. Starosta Choszczeński wydał: 

- 7 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym; 

- 2 zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne; 

- 5 zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego; 

Ponadto pełnił nadzór nad wydanymi: 

- 11 licencjami/zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego    

i  48 wypisami z tych zezwoleń w zakresie przewozu osób autobusami; 

- 4 licencjami i 7 wypisami na przewóz osób pojazdami samochodowymi 

przystosowanymi do przewozu osób w liczbie od 7 do 9 łącznie z kierowcą; 

- 47 licencjami/zezwoleniami i 148 wypisami na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego w zakresie transportu rzeczy;  

- 6 licencjami w zakresie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy; 

- 13 zezwoleniami i 36 wypisami na wykonywanie przewozów regularnych osób; 

- 4 zezwoleniami i 4 wypisami na wykonywanie przewozów regularnych 

specjalnych osób; 

- 65 zaświadczeniami i 149 wypisami na przewóz rzeczy na potrzeby własne; 

4. W pozostałym zakresie zadań wydziału 

W 2020 r. Starosta Choszczeński: 

- pełnił nadzór nad 15 ośrodkami szkolenia kierowców, prowadził kontrolę 

działalności regulowanej w tym zakresie; 

- pełnił nadzór nad 23 instruktorami nauki jazdy, prowadząc kontrolę 

prawidłowości wykonywania przez nich zadań; 

- pełnił nadzór nad 6 stacjami kontroli pojazdów, prowadził kontrolę szczegółową  

i doraźną działalności regulowanej w tym zakresie; 

- wydał 1 uprawnienie diagnosty samochodowego; 

- pełnił nadzór nad 31 diagnostami samochodowymi, prowadził kontrolę 

szczegółową i doraźną wykonywanych przez nich obowiązków; 

- zatwierdził 89 zmian stałych/czasowych organizacji ruchu drogowego; pełniąc 

nadzór nad prawidłowością oznakowania przedmiotowych zmian; 

- opiniował 13 zmian stałych/czasowych organizacji ruchu drogowego na drogach 

wyższej kategorii; 

- w ramach działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

w Choszcznie dokonał 23 analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

- wydał/zaopiniował 2 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 
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XIX. BUDOWNICTWO 

Sprawozdanie z funkcjonowania Wydziału Budownictwa za rok 2020 do 

raportu o stanie powiatu. 

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie działa w imieniu 

organu administracji architektoniczno – budowlanej I instancji którym jest Starosta 

Choszczeński. Zadaniem Wydziału Budownictwa jest dbałość o przestrzeganie 

przepisów Prawa budowlanego oraz innych ustaw i rozporządzeń towarzyszących 

ustawie Prawo budowlane w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej. 

Zakres działalności Wydziału obejmuje między innymi: 

a) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

b) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę  

c) zatwierdzanie projektów budowlanych  

d) przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu, 

e) wydawanie decyzji o uchyleniu, wygaśnięciu pozwolenia na budowę, 

f) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń zmiany sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych,  

g) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. 

 

Do obowiązków wydziału należy także współdziałanie z innymi wydziałami, 

instytucjami a przede wszystkim obsługa interesantów w granicach swoich 

kompetencji. 

W ostatnich latach znaczący wzrost ruchu budowlanego i ilość realizowanych 

inwestycji spowodował wzrost ilości załatwianych spraw i realizowanych zadań 

wydziału. 

Załącznik : 

1. Zestawienie tabelaryczne ilości wpływających i załatwionych spraw Wydziału 

Budownictwa w 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

ILOŚĆ SPRAW WPŁYWAJĄCYCH DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA 

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Z 2020 

WYDANE ODMOWA 

381 

4 

W TYM BUDYNKI MIESZKALNE 

BUDYNKI 

JEDNORODZINNE  

BUDYNKI 

WIELORODZINNE 

97 0 

 

WNIOSKI ZŁOŻONE W 2020 

KTÓRE WPŁYNEŁY WYCOFANE UMORZONE BEZ ROZPOZNANIA 

434 14 7 3 

 

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z  2020 

KTÓRE 

WPŁYNĘŁY 
PRZYJĘTE WYCOFANE SPRZECIW PRZKAZANE 

593 566 34 21 13 

 

 

ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKÓW 

JEDNORODZINNYCH Z 2020 

ZGŁOSZENIA PRZEBUDOWY BUDYNKÓW 

JEDNORODZINNYCH Z 2020 

1  7 

ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI Z 2020 

WYDANE WYCOFANE ODMOWA 

76 2 0 
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XX. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

Dane do opracowania projektu raportu o stanie powiatu choszczeńskiego za 

2020 rok, sporządzony przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Choszcznie 

realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludności. 

Prowadzi sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć 

dotyczących zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, pozamilitarnych 

przygotowań obronnych oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom  

dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W każdej z wymienionych dziedzin 

dokonuje aktualizacji dokumentacji planistycznej i przedstawia administracji 

wojewody stosowne sprawozdania i raporty.   

Na terenie powiatu choszczeńskiego nie występuje zagrożenie powodziowe ujęte 

w planach zarządzania kryzysowego i planach obrony cywilnej, w związku  

z czym nie opracowuje się planu ochrony przeciwpowodziowej oraz nie utrzymuje  

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.   

Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadził zadania związane obronnością 

kraju, w tym prace związane z przygotowaniem i opracowaniem niezbędnych 

dokumentów do przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej na terenie powiatu 

choszczeńskiego, która w 2020 r. została odwołana z uwagi na panującą epidemię 

covid-19. 

W ramach działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje 

całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) koordynujące 

działania w przypadku zdarzeń kryzysowych i zapewniające całodobowy przepływ 

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego między jednostkami samorządu 

terytorialnego a administracją rządową w województwie. PCZK przygotowuje 

informacje o zdarzeniach zaistniałych na terenie powiatu i przekazuje je do 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W systemie dziennym 

prowadzone są trening łączności w sieci łączności radiowej Wojewody 

Zachodniopomorskiego, w systemie cotygodniowym treningi łączności w sieci 

łączności radiowej Starosty Choszczeńskiego, dodatkowo raz w miesiącu 

prowadzony jest trening nasłuchu i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach 

uderzeniami z powietrza. Zadania te prowadzone są w relacji WCZ - PCZK - urzędy 

gmin powiatu. 

W 2020 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

W pracach tego organu uczestniczyła Przewodnicząca - Starosta Choszczeński 

Wioletta Kaszak, przedstawiciele Rady Powiatu Choszczeńskiego, przedstawiciele 

służb oraz osoby wyznaczone przez Starostę w tym Kierownik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu w dniu 05 marca 2020 r. omówiono i zatwierdzono Regulamin 

Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiono najważniejsze założenia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego, którego zasadniczym celem działania jest wzrost 
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poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego poprzez 

eliminowanie przestępstw oraz wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie.  

W trakcie spotkania dokonano oceny stanu bezpieczeństwa Powiatu 

Choszczeńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. dotyczącej 

współpracy z nadleśnictwami, spotkań i pogadanek organizowanych przez 

Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w ramach działań prewencyjnych 

oraz wspólnych działań z Ochotniczym Strażami Pożarnymi z terenu powiatu, 

Komendą Powiatową Policji i samorządami gminnymi. Zwrócono szczególną uwagę 

na zły stan techniczny sprzętu i wozów bojowych będących w zasobach 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Zasugerowano również zakup przez samorządy 

gminne plandek i innych środków potrzebnych do zabezpieczania budynków 

zniszczonych pożarem lub innymi kataklizmami pogodowymi. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny omówiła zagadnienia związane z realizacją zadań Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej składające się na kontrole miejsc odpoczynku 

dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, zakładów fryzjerskich, produkcyjnych, 

przetwórstwa, sklepów oraz poboru prób wody. Poruszono również problem 

szczepień obowiązkowych dzieci. Na posiedzeniu poruszono również problem 

rozprzestrzeniania się nowego wirusa z Chin i pojawiających się w Polsce 

pierwszych zakażeń wywołujących duży niepokój wśród społeczeństwa. Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji przekazał informacje dotyczące pracy policji  

w ramach współpracy z samorządem gminnym i powiatowym w realizacji wspólnych 

projektów i programów, monitorowania sytuacji osób bezdomnych oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowymi i wykroczeń z tym związanych. Przedstawiono 

informacje na temat działań prewencyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy 

policji w ramach akcji „Bezpieczne Ferie Zimowe” związanych z zasadami 

bezpiecznych zachowań, zabaw, korzystania z internatu, kontaktu z obcymi 

osobami, wzmożonych kontroli trzeźwości i prędkości na drogach, stanu autokarów 

przewożących dzieci i młodzież oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. W zakresie 

bezpieczeństwa drogowego zwrócono uwagę na zagrożenia związane z stanem 

poboczy drogowych i rosnących w pasie drogi drzew. 

Przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu  

09 października 2020 r. było omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

wywołanej koronawirusem SARS CoV-2 w związku z rosnącą liczba zachorowań na 

terenie Powiatu Choszczeńskiego. Przekazano informacje z realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem letniego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne 

wakacje 2020” oraz informacje nt. bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu. 

Wprowadzone ograniczenia znacznie wpłynęły na organizację wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży. W porównaniu do lat ubiegłych znacznie zmniejszyła się 

liczba zorganizowanych wypoczynków i ich uczestników. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że organizatorzy, jak i lokalne władze 

zastosowali się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, starając się zapewnić korzystającym 

bezpieczne i higieniczne warunki do uczestnictwa w wypoczynku. W zakresie 
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bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnotowano mniejszą liczbę wypadków i kolizji 

w porównaniu do poprzednich okresów. Funkcjonariusze KPP w Choszcznie 

prowadzili liczne kontrole autobusów i busów pod względem przestrzegania 

obostrzeń w przestrzeni publicznej.  Posiedzenie Komisji i Porządku w dniu 18 

grudnia 2020 r. poświęcone było głównie tematyce związanej z bezpieczeństwem 

mieszkańców powiatu w sytuacji trwającej epidemii koronawirusa. Podczas 

posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące ilości zakażeń, aktualnych ognisk 

zakażeń występujących na terenie powiatu, testowania kadry pedagogicznej na 

obecność koronawirusa oraz koordynacji szczepień przeciwko COVID-19. 

Omówiono również przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego 

oraz akcji „Bezpieczne Ferie Zimowe 2021” uwzględniając obowiązujące 

ograniczenia i wytyczne. W szczególności zwrócono uwagę na potrzebę 

zabezpieczenia miejsc aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie trwającej 

zimy. W trakcie posiedzenia przyjęto plan pracy komisji na rok 2021 oraz 

przedstawiono projekt budżetu Powiatu Choszczeńskiego w części dotyczącej 

bezpieczeństwa publicznego i straży pożarnych na 2021 r. na kwotę 20 000 zł. Na 

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa -zaplanowano  

w budżecie powiatu kwotę 120 000 zł., głównie na wydatki związane ze zwalczaniem 

COVID-19.  

W celu prawidłowego wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  

w Powiecie Choszczeńskim Starosta Choszczeński powołał Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego jako organ pomocniczo – doradczy Starosty w sprawach 

zarządzania kryzysowego, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz stanach 

nadzwyczajnych. Stan epidemiologiczny dotyczący wystąpienia pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju spowodował, iż PZZK odbyło 27 posiedzeń  

z udziałem członków PZZK oraz Wójtów, Burmistrzów z Gmin Powiatu 

Choszczeńskiego, na których podejmowane były następujące działania: 

- Na bieżąco koordynowano współpracę z służbami, inspekcjami i strażami. 

- Poruszano tematy dotyczące działań wykonywanych przez poszczególne 

służby, inspekcje i straże związane z przeciwdziałaniem i walką z koronawirusem. 

- Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Choszczeńskiego informowali na 

bieżąco o sytuacji panującej na ich terenach. 

W związku z wystąpieniem ogniska zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach Starosta Choszczeński realizował działania PZZK również 

przy współpracy 14 Brygady Obrony Terytorialnej Batalion Obrony Terytorialnej  

z Choszczna, który przeprowadził w dniach 15-16 grudnia 2020 r. dekontaminację 

wszystkich pomieszczeń obiektu DPS Brzeziny.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego zaangażowany był w przygotowanie miejsca 

kwarantanny zbiorowej wyznaczonej przez Starostę Choszczeńskiego zgodnie  

z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 marca 2020 r. W celu 

prawidłowego zabezpieczenia miejsca kwarantanny zbiorowej zakupiono środki 

ochronne w postaci: kombinezonów ochronnych, gogli, masek ochronnych, 

termometrów, płynów do dezynfekcji, artykułów gospodarczych (naczynia 
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jednorazowe, mydła, worki na śmieci, środki czyszczące) na kwotę ok. 50 tyś. zł. 

Zgodnie z poleceniem Wojewody zachodniopomorskiego Starosta Choszczeński 

poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował działania związane  

z transportem osób z terenu Powiatu Choszczeńskiego powracających z zagranicy 

do odbycia kwarantanny zbiorowej w miejscu wskazanym przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynował również przywóz i dystrybucję  

z rezerw materiałowych magazynów Obrony Cywilnej ze Szczecina środków  

do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń, termometrów bezdotykowych, masek 

ochronnych, pulsoksymetrów z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, 

placówek przedszkolnych, poradni, placówek opieki dziennej i całodobowej, domów 

dziecka, domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych z terenu Powiatu 

Choszczeńskiego oraz zabezpieczenie we wszelkiego rodzaju środki dezynfekujące 

i ochrony osobistej dla bezpiecznego przeprowadzenia w Powiecie Choszczeńskim 

wyborów prezydenckich w miesiącu lipcu 2020 r. Powyższe zadania Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego wspomagał zespół powołany Zarządzeniem numer 

47/2020 Starosty Choszczeńskiego dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania 

zespołu koordynującego działania związane z walką z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2 na terenie powiatu choszczeńskiego. 

Ponadto Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 2020 r. 

realizował zadania z zakresu:  

a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, m.in. poprzez: 

- opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2019 r. 

- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zaleceń Wojewody 

Zachodniopomorskiego w sprawie podjętych na terenie powiatu choszczeńskiego 

działań w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2019"; 

- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zaleceń Wojewody 

Zachodniopomorskiego w sprawie podjętych na terenie powiatu choszczeńskiego 

działań w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2020"; 

- aktualizację dokumentów planistycznych dotyczących bezpieczeństwa  

w czasie kryzysu i w czasie wojny. 

 W sprawach dotyczących obronności w 2020 roku w Wydziale Zarządzania 

Kryzysowego podejmowano następujące działania: 

- opracowanie sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart 

powołania w trybie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu choszczeńskiego; 

- opracowanie Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Choszcznie; 

- opracowanie Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych; 

- opracowanie Planu szkolenia obronnego na 2020 r.; 

- opracowanie Programu szkolenia obronnego na lata 2021-2023; 

- opracowanie Zasadniczych zamierzeń w zakresie zadań obronnych 

planowanych do realizacji przez Starostę Choszczeńskiego w 2021 r.; 
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- opracowanie Rocznego planu kontroli problemowych wykonywania zadań 

obronnych Starostwa Powiatowego w Choszcznie w 2021 r.; 

- opracowanie Wytycznych Starosty Choszczeńskiego - Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu do działalności OC na rok 2020; 

- opracowanie Planu działania w zakresie obrony cywilnej na rok 2020; 

- opracowanie sprawozdania w zakresie oceny stanu przygotowań ochrony 

ludności i obrony cywilnej na terenie powiatu za 2019 r.;  

- aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej obronności Kraju. 
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