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I. WSTĘP
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
z satysfakcją przekazuję Państwu Raport o stanie
Powiatu Choszczeńskiego za 2021 rok, który
przedstawia w sposób usystematyzowany wszystkie
informacje dotyczące aktywności powiatowego
samorządu w roku minionym, ukazuje współczesne
oblicze Powiatu Choszczeńskiego, jego otwartość,
a także dynamiczny rozwój.
Przystępując do opracowania dokumentu kierowaliśmy się doświadczeniem zdobytym
podczas sporządzania raportów w latach ubiegłych. Jestem przekonana, że przygotowany
materiał, poza sprawozdaniem z realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady
Powiatu Choszczeńskiego, ukaże znacznie szerszy kontekst realizowanych zadań i będzie
stanowił doskonałe kompendium wiedzy o podejmowanych działaniach w Powiecie
Choszczeńskim w 2021 r.
Rok 2021, z uwagi na pandemię koronawirusa, to kolejny rok w trudnych warunkach
pracy, czas sprawdzianu dla samorządu, z którego myślę, że wyszliśmy silniejsi. To
również rok zrealizowanych, kolejnych inwestycji, projektów społecznych i edukacyjnych
w różnych obszarach działalności Powiatu, również dzięki pozyskanym na część z nich
środkom unijnym. W funkcjonowaniu urzędu zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy
dobro naszych klientów, dlatego dziękuję moim współpracownikom oraz całemu
Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego za zaangażowanie w wykonywanie pracy na rzecz
naszych mieszkańców.
Drodzy Mieszkańcy, jako Zarząd staraliśmy się realizować założone cele i wychodzić
naprzeciw Waszym potrzebom. Żyjemy w niezwykle trudnym, nieprzewidywalnym
i przełomowym momencie, dlatego, niezależnie od tego, co nas czeka w najbliższej
przyszłości, pragniemy zapewnić Was, że nasze działania w dalszym ciągu ukierunkowane
będą na zapewnienie Wam jak najlepszych warunków do życia w Naszej Małej Ojczyźnie,
a priorytetem dla nas zawsze będzie Wasze bezpieczeństwo i zdrowie.
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, strzeleckodrezdeneckim, myśliborskim oraz stargardzkim. Powiat tworzą gminy miejsko wiejskie: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz oraz gminy wiejskie: Bierzwnik oraz
Krzęcin. Siedzibą powiatu jest miasto Choszczno.
Powierzchnia Powiatu Choszczeńskiego wynosi
1327,71 km2, prawie 50% powierzchni stanowią użytki
rolne, 39% lasy, 4% tereny zabudowane i 3% to wody,
gęstość zaludnienia 37,1 osób na km2.
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, ekoturystyk 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.
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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. 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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III. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ
Dane dotycące ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:
POWIAT CHOSZCZEŃSKI
Liczba ludności ogółem – 47 682
Kobiety – 23 986 (50,3 % ogólnej liczby mieszkańców)
Mężczyźni – 23 696 (49,7 % ogólnej liczby mieszkańców)
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Choszczeński liczył 47 682
mieszkańców, z czego 50,3% stanowiły kobiety, a 49,7 mężczyźni. W latach 20022021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42 lata
i jest
porównywalny
do
średniego
wieku
mieszkańców
województwa
zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej
Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego w 2050 roku
wynosi 36 709, z czego 18 441 to kobiety, a 18 268 mężczyźni.
60,8% mieszkańców Powiatu Choszczeńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3%
w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Poniższy wykres w sposób graficzny przedstawia liczbę mieszkańców Powiatu
Choszczeńskiego według Gmin, z podziałem na płeć.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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IV. RADA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
Skład Rady Powiatu Choszczeńskiego w roku 2021 przedstawiał się następująco:
Skład Prezydium Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu
Eugeniusz Nykiel
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Henryk Owczarek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jan Kuźmiński

Skład Zarządu Powiatu Choszczeńskiego
Starosta Choszczeński
Wioletta Kaszak
Wicestarosta
Paweł Szuber
Członkowie Zarządu
Andrzej Konopelski
Jerzy Kozubski
Bogdan Kwiatkowski
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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

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
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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. Od dnia 15 grudnia 2021 r. do grona komisji dołączyli Radny
Bogdan Kwiatkowski – Członek, Radny Andrzej Konopelski - Członek oraz Radny
Henryk Owczarek – Członek.
Rada Powiatu Choszczeńskiego w 2021 r. odbyła łącznie 9 sesji w dniach: 3 lutego
(sesja nadzwyczajna), 18 lutego, 10 marca (sesja nadzwyczajna), 24 maja,
9 września, 27 września (sesja nadzwyczajna), 28 października, 16 listopada (sesja
nadzwyczajna) i 15 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 2020.
• z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2020 rok.
• z udzielonej w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu empory
polichromowanej w kościele filialnym p.w. św. Trójcy w Rakowie.
• z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za rok 2020.
• Komendanta Powiatowego Policji z działalności oraz informację o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu choszczeńskiego
za 2020 r.
• Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie za
2020 r.
• z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Choszcznie za 2020 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 2020.
• Raport o stanie powiatu choszczeńskiego za rok 2020.
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• Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2020 rok.
• Roczne sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2020 przez nadzór
wodny w Choszcznie, w Wieleniu, w Drawsku Pomorskim, w Tucznie,
w Strzelcach Krajeńskich, w Pyrzycach i w Stargardzie.
• Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I i II półrocze 2021 r.
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 2020 r.
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu choszczeńskiego za rok 2020.
• Dotyczącą funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Choszcznie w roku 2020.
• Ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu choszczeńskiego za rok
2020.
• Powiatowego Zarządu Dróg o wykonaniu zadań za II półrocze 2020 r.
i I półrocze 2021 r. oraz planowanych zadaniach na II półrocze 2021 r.
• stanie mienia nieruchomego powiatu choszczeńskiego na dzień 31.12.2020r.
• powiatowym rynku pracy za 2020 rok oraz aktualną sytuację wg stanu na
dzień 31.07.2021 r.
• Departamentu Monitoringu Środowiska w Szczecinie o stanie środowiska
w Powiecie Choszczeńskim w roku 2020 r.
• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącą
przeprowadzonych kontroli w 2020 r. na terenie Powiatu Choszczeńskiego.
• Z wykonania planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie za I półrocze 2021 r.
• O przebiegu wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za I półrocze 2021
r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2021 r.
• Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Choszczeńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” za lata 2019 –
2020.
• Dotyczącą planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022.
• O stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
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• Przewodniczącego Rady o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych przez Radnych Rady Powiatu Choszczeńskiego za rok 2020
oraz wynikach ich analizy.
• Starosty Choszczeńskiego o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych za rok 2020 i wynikach ich analizy.
• Z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2021 r.
W roku 2021 podczas obrad podjęto 56 uchwał własnych dotyczących bieżącej
działalności Powiatu Choszczeńskiego. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poniżej tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał:
Numer
uchwały

Tytuł uchwały

Data podjęcia

Wejście w życie
i sposób wykonania

XVII/169/2021

w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno – wychowawczego im.
03.02.2021 r.
Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku w tym
szkół wchodzących w jego skład.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XVII/170/2021

w sprawie wyrażenia woli przekazania
Szkoły podstawowej specjalnej i szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
03.02.2021 r.
wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Marii
Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XVII/171/2021

w sprawie udzielenia pomoc finansowej

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

03.02.2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu
XVIII/172/2021 przeprowadzania konsultacji społecznych 18.02.2021 r.
przez Powiat Choszczeński

XVIII/173/2021

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

Powiatu

18.02.2021 r.

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dni od daty
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 17.03.2021r.
poz. 1107

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
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Urz. Woj. Zach.
z dn. 26.02.2021r.
poz. 877

XVIII/174/2021

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

XIX/175/2021

w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego
10.03.2021 r.
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

10.03.2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 16.03.2021r.
poz.1102

10.03.2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 16.03.2021r.
poz. 1103

XIX/176/2021

Powiatu

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn.26.02.2021r.
poz.881

Powiatu

XIX/177/2021

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

XIX/178/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
10.03.2021 r.
Województwu Zachodniopomorskiemu.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XX/179/2021

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
24.05.2021 r.
Choszczeńskiego wotum zaufania

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 24.05.2021 r.
finansowego wraz ze sprawozdaniem

Uchwała weszła
w życie z dniem

XX/180/2021

Powiatu

18.02.2021 r.
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z wykonania budżetu za 2020 rok

podjęcia

XX/181/2021

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok dla Zarządu Powiatu 24.05.2021 r.
Choszczeńskiego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XX/182/2021

w sprawie ubiegania się o dofinansowanie
w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa
dla jednostek samorządu terytorialnego
z
obszaru
województwa 24.05.2021 r.
zachodniopomorskiego z przeznaczeniem
na poprawę i modernizację infrastruktury
sportowej w 2021 r.”

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XX/183/2021

XX/184/2021

w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu grantowego pn. „Atrakcyjna
infrastruktura sportowo – turystyczna przy
24.05.2021 r.
Nadbrzeżnej”.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

24.05.2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

24.05.2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach. z dn.
02.06.2021r. poz.
2398

XX/185/2021

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

XX/186/2021

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w
Choszcznie Nr XI/93/2016 z dnia 12
kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia
24.05.2021 r.
wyróżnienia promocyjnego „Dęby Powiatu
Choszczeńskiego”
oraz
przyjęcia
regulaminu przyznawania wyróżnienia

Powiatu

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
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XX/187/2021

o zmianie uchwały Nr XVI/162/2020 Rady
Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu 24.05.2021 r.
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dni od jej
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach. z dn.
23.06.2021r. poz.
2755

XX/188/2021

zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2020
Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 24.05.2021 r.
budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok
2021

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach. z dn.
02.06.2021r. poz.
2399

XX/189/2021

zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2020
Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 24.05.2021 r.
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2032

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXI/190/2021

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata
09.09.2021 r.
2021- 2024 z perspektywą na lata 20252029

XXI/191/2021

XXI/192/2021

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy oświadczenie usług w zakresie 09.09.2021 r.
publicznego transportu zbiorowego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia
01.09.2021 r.

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach. z dn.
17.09.2021r. poz.
3882

Powiatu

09.09.2021 r.
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XXI/193/2021

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady
Powiatu Choszczeńskiego do składu Rady
09.09.2021 r.
Społecznej w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXI/194/2021

w sprawie powołania Rady Społecznej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 09.09.2021 r.
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXI/195/2021

w
sprawie
uchwalenia
Samodzielnego
Publicznego
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dnia od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 05.10.2021r.
poz. 4102

XXI/196/2021

w sprawie powierzenia Gminie Pełczyce
zadania polegającego na zarządzaniu
09.09.2021 r.
drogą powiatową nr 2158Z na odcinku
Sarnik - Niesporowice

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXI/197/2021

zmieniająca uchwałę Nr XVI/155/2020
Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 09.09.2021 r.
budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok
2021

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach. z dn.
17.09.2021r.
poz.3884

zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2020
Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 09.09.2021 r.
2021-2032

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXI/198/2021

XXI/199/2021

Statutu
Zakładu 09.09.2021 r.

09.09.2021 r.
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XXI/200/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie 09.09.2021 r.
publicznego transportu zbiorowego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXII/201/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do
przeprowadzenia
konkursu
na
stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego 27.09.2021 r.
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXII/202/2021

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
w uchwale Nr XXI/196/2021 Rady Powiatu
Choszczeńskiego z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pełczyce 27.09.2021 r.
zadania polegającego na zarządzaniu
drogą powiatową nr 2158Z na odcinku
Sarnik-Niesporowice

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

w sprawie wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych
XXIII/203/2021
28.10.2021 r.
obiektów pływających na obszarze Powiatu
Choszczeńskiego na rok 2022

Uchwała weszła
w życie z dniem
01.01.2022 r.
i została ogłoszona w
Dz. Urz. Woj.. Zach.
z dn. 30.11.2021r.
poz. 5170

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami
XXIII/204/2021 pozarządowymi
oraz
podmiotami 28.10.2021 r.
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na 2022 rok”.

Uchwała weszła
w życie z dniem 1
stycznia 2022r.
i została ogłoszona w
Dz. Urz. Woj. Zach. z
dn. 30.11.2021r. poz.
5139

w sprawie wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi oraz kosztów powstałych w razie
XXIII/205/2021
28.10.2021 r.
odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 30.11.2021r.
poz. 5171
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XXIII/206/2021

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

Powiatu

28.10.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli
XXIII/207/2021 Komisji
Rewizyjnej
Rady
Powiatu 28.10.202 r.
Choszczeńskiego na rok 2022

XXIII/208/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej
28.10.2021 r.
działań Starosty Choszczeńskiego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 09.11.2021r.
poz. 4784

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

28.10.2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXIII/210/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej
28.10.2021 r.
działań Starosty Choszczeńskiego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXIII/211/2021

w
sprawie
wyrażenia
stanowiska
28.10.2021 r.
w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXIII/209/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku

w
sprawie
ustalenia
wynagrodzenia
XXIV/212/2021 Przewodniczącego
Zarządu
Powiatu 16.11.2021 r.
Choszczeńskiego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia
01 sierpnia 2021 r.
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XXV/213/2021

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
15.12.2021 r.
choszczeńskiego na rok 2022

Uchwała weszła
w życie z dniem 1
stycznia 2022r.
i została ogłoszona
w Dz. Urz. Woj.
Zach. z dn.
30.12.2021r. poz.
6140

XXV/214/2021

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
15.12.2021 r.
finansowej na lata 2022-2034

Uchwała weszła
w życie z dniem 1
stycznia 2022r.

XXV/215/2021

w
sprawie
wyrażenia
stanowiska
w przedmiocie wygaśnięcia mandatu 15.12.2021 r.
radnego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXV/216/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 15.12.2021 r.
Rady Powiatu Choszczeńskiego

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXV/217/2021

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
15.12.2021 r.
Powiatu Choszczeńskiego na rok 2022

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXV/218/2021

w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych
Komisji
Rady
Powiatu 15.12.2021 r.
Choszczeńskiego na rok 2022

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXV/219/2021

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego
15.12.2021 r.
na lata 2021-2024 z perspektywą do
2030r.”

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

w
sprawie
przyjęcia
„Powiatowego
Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu 15.12.2021 r.
Choszczeńskiego na lata 2021-2024”

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 23.12.2021r.
poz. 5894

XXV/220/2021
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XXV/221/2021

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 15.12.2021 r.
Choszczeńskiego w 2022 roku

Uchwała weszła
w życie z dniem
01.01.2022 r.
i została ogłoszona w
Dz. Urz. Woj. Zach.
z dn. 23.12.2021r.
poz. 5896

XXV/222/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego
transportu
zbiorowego 15.12.2021 r.
o charakterze użyteczności publicznej na
terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia

XXV/223/2021

w
sprawie
zmiany
uchwały
Nr
XXVIII/300/2010
Rady
Powiatu
w Choszcznie z dnia 28 października 2010
r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
15.12.2021 r.
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i
godziny
doraźnych zastępstw

Uchwała weszła
w życie po upływie
14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 23.12.2021r.
poz. 5897

w sprawie zmian budżetu
Choszczeńskiego na 2021 r.

Uchwała weszła
w życie z dniem
podjęcia i została
ogłoszona w Dz.
Urz. Woj. Zach.
z dn. 23.12.2021r.
poz. 5890

XXV/224/2021

Powiatu

15.12.2021 r.
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Zestawienie tematyczne podjętych uchwał w roku 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru uchwał
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V. ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu, który wykonuje 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.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Choszczeńskiego w skład Zarządu Powiatu
wchodzą: Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie
w liczbie trzech. W VI kadencji w 2021 r. skład Zarządu Powiatu przedstawiał się
następująco:
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.
Zarząd Powiatu Choszczeńskiego w okresie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
odbył łącznie: 47 posiedzeń. Ponadto w 2021 r. z powodu obostrzeń związanych
z pandemią wirusa Sars – CoV 2, 7 posiedzeń Zarządu Powiatu odbyło się
w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji Google Hangouts Meet.

Wynikiem pracy Zarządu w ww. okresie było: przygotowanie 45 projektów uchwał
Rady Powiatu, a także podjęcie 167 uchwał Zarządu Powiatu, w tym 8 uchwał ze
sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu. Oprócz uchwał zawierających
rozstrzygnięcia, Zarząd podejmował uchwały zawierające opinie i stanowiska
Zarządu.
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W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczyli z głosem doradczym:
• Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu,
• Elżbieta Szyszka – Sekretarz Powiatu od dnia 6 sierpnia 2021 r.
oraz
• Elżbieta Rybka- Markiewicz – Skarbnik Powiatu.
Ponadto w zależności od przedmiotu obrad, w posiedzeniach Zarządu
uczestniczyli 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
Choszczeńskiego podjęte w 2021 r.

wszystkie

uchwały

Zarządu

Powiatu

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO PODJĘTE W 2021 ROKU

Nr 367/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
1.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez
podmioty inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 368/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
2.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty
inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 369/2021z dnia 11 stycznia 2021 r.
3.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 370/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
4.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 371/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
5.
w sprawie złożenia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego.
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO PODJĘTE W 2021 ROKU

Nr 372/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
6.

w sprawie planu dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Choszczeński na rok
2021.

Nr 373/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
7.

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

Nr 374/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
8.

w sprawie zatwierdzenia planu
Choszczeńskiego na 2021 r.

kontroli

w

jednostkach

organizacyjnych

Powiatu

Nr 375/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
9.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 376/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
10.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XVII/2021 w dniu 3 lutego 2021 r.

Nr 377/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
11.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 378/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
12.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 379/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
13.
uchylająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego.
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Nr 380/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.
14.
w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Nr 381/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.
15.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 382/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.
16.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 383/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
17.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XVIII/2021 w dniu 18 lutego 2021 r.

Nr 384/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
18.

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie.

Nr 385/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
19.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 386/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
20.

Zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032.

Nr 387/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
21.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora zakładu ds. lecznictwa w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
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Nr 388/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
22.
w sprawie złożenia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 389/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
23.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XIX/2021 w dniu 10 marca 2021 r.

Nr 390/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
24.

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii
drogi gminnej.

Nr 391/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
25.

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii
drogi gminnej.

Nr 392/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
26.

w sprawie upoważnienia Starosty Choszczeńskiego do złożenia zażalenia na postanowienia
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Nr 393/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
27.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 394/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
28.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez
podmioty inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 395/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
29.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół Publicznych prowadzonych przez podmioty
inne niż Powiat Choszczeński.
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Nr 396/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
30.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Choszcznie za 2020 rok.

Nr 397/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
31.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 398/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
32.

w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień przez dyrektora Powiatowego
centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

Nr 399/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
33.

Zmieniająca uchwałę Nr 185/2019 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 4 grudnia 2019
r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do spraw Seniorów.

Nr 400/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
34.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 401/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
35.

w sprawie odwołania konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie.

Nr 402/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
36.

w sprawie przystąpienia Powiatu Choszczeńskiego do porozumienia dotyczącego wspólnego
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nr 403/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
37.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 404/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
38.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 405/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
39.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia przeznaczenia zysku
bilansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej
w Choszcznie.

Nr 406/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
40.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Szkolno

–

Nr 407/2021 z dnia 4 maja 2021 r.
41.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia prac budowlanych.

Nr 408/2021 z dnia 4 maja 2021 r.
42.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Choszczno –
realizacja projektu technicznego w celu jej zagęszczenia oraz dostosowania do wymogów
rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”.

Nr 409/2021 z dnia 4 maja 2021 r.
43.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 410/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
44.

w sprawie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie
orzeczenia sądu o jego przepadku.
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Nr 411/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
45.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 412/2021 z dnia 13 maja 2021 r.
46.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Gminy Choszczno.

Nr 413/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
47.

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych.

Nr 414/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
48.

w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych.

Nr 415/2021 z dnia z dnia 19 maja 2021 r.
49.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach.

Nr 416/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
50.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa.

Nr 417/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
51.

w sprawie przeniesienia środków
Niepełnosprawnych na inne zadania.

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Nr 418/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
52.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.
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Nr 419/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
53.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 420/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
54.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Nr 421/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
55.

w sprawie ustalenia wysokości Stypendium Powiatu Choszczeńskiego za rok szkolny
2020/2021.

Nr 422/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
56.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 423/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
57.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych w 2021 r.
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nr 424/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
58.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Nr 425/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
59.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 426/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
60.
w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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Nr 427/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
61.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji na XX/2021 w dniu 24 maja 2021 r.

Nr 428/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
62.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie wyróżnienia promocyjnego
„Dęby Powiatu Choszczeńskiego”.

Nr 429/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
63.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Nr 430/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

64.

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Modernizacja wysokościowej
szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru miasta Choszczno – realizacja projektu
technicznego w celu jej zagęszczenia oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia
w sprawie osnów geodezyjnych, grami tetrycznych i magnetycznych”.

Nr 431/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
65.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 432/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
66.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 433/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
67.

zmieniająca uchwałę Nr 374/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Choszczeńskiego na 2021 rok.
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Nr 434/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
68.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty.

Nr 435/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
69.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia
Rozwoju turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021 – 2024, z perspektywą na lata
2025 – 2029”.

Nr 436/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
70.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2032.

Nr 437/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
71.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 438/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
72.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Nr 439/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
73.
w sprawie zatwierdzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Nr 440/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
74.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Choszcznie.

Nr 441/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
75.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 442/2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
76.

w sprawie przeniesienia środków
Niepełnosprawnych na inne zadania.

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Nr 443/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.
77.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z Panią Janiną Kmetyk o zarządzanie
Samodzielnym Publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej w Choszcznie na mocy
porozumienia stron.

Nr 444/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
78.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 445/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
79.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 446/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
80.

w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr 447/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.
81.
w sprawie usunięcia drzewa.

Nr 448/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.
82.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 449/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
83.

w sprawie przeniesienia środków
Niepełnosprawnych na inne zadania.

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl

Osób

32

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO PODJĘTE W 2021 ROKU

Nr 450/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
84.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 451/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

85.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
do podpisywania umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją tych umów w ramach
realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Nr 452/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
86.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie
w Choszcznie.

Nr 453/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
87.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 454/2021z dnia 25 sierpnia 2021 r.
88.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 455/2021 z dnia 1 września 2021 r.
89.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 456/2021 z dnia 1 września 2021 r.
90.
w sprawie wyrażenia zgody do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Nr 457/2021 z dnia 1 września 2021 r.
91.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 458/2021 z dnia 8 września 2021 r.
92.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 459/2021 z dnia 8 września 2021 r.
93.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 460/2021 z dnia 14 września 2021 r.
94.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej policealnej, forma kształcenia
stacjonarna, kierunki medyczne, prowadzonej przez podmiot inny niż Powiat Choszczeński.

Nr 461/2021 z dnia 14 września 2021 r.
95.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr 462/2021 z dnia 14 września 2021 r.
96.
w sprawie wyrażenia zgody do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Nr 463/2021 z dnia 14 września 2021 r.
97.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 464/2021 z dnia 14 września 2021 r.
98.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 465/2021 z dnia 22 września 2021 r.
99.

w sprawie złożenia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego.
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Nr 466/2021 z dnia 22 września 2021 r.
100

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XXI/2021 w dniu 9 września 2021 r.

Nr 467/2021 z dnia 22 września 2021 r.
101.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 468/2021 z dnia 22 września 2021 r.
102.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej policealnej, forma kształcenia
zaoczna, kierunek opiekunka dziecięca, prowadzonej przez podmiot inny niż Powiat
Choszczeński.

Nr 469/2021 z dnia 29 września 2021 r.
103.

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 na terenie Powiatu Choszczeńskiego
w 2022 r.”.

Nr 470/2021 z dnia 29 września 2021 r.

104.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego
w 2022 r.”.

Nr 471/2021 z dnia 29 września 2021 r.
105.

zmieniająca uchwałę Nr 374/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 472/2021 z dnia 29 września 2021 r.
106.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 473/2021 z dnia 29 września 2021 r.
107.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 474/2021 z dnia 29 września 2021 r.
108.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XXII/2021 w dniu 27 września 2021 r.

Nr 475/2021 z dnia 29 września 2021 r.
109.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi
działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

„Programu współpracy Powiatu
oraz podmiotami prowadzącymi

Nr 476/2021 z dnia 13 października 2021 r.
110.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 477/2021 z dnia 13 października 2021 r.
111.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 478/2021 z dnia 20 października 2021 r.
112.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 479/2021 z dnia 20 października 2021 r.
113.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 480/2021 z dnia 20 października 2021 r.
114.

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr 481/2021 z dnia 27 października 2021 r.
115.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 482/2021 z dnia 27 października 2021 r.
116.

w sprawie opinii dotyczącej projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Pełczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030”.

Nr 483/2021 z dnia 27 października 2021 r.
117.

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 na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.”.

Nr 484/2021 z dnia 27 października 2021 r.
118.

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 485/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
119.

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr 486/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
120.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XXIII/2021 w dniu 28 października 2021 r.
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Nr 487/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
121.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 488/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
122.

w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji Rządowego programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Nr 489/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
123.

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi w związku z realizacją Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Nr 490/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
124.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego
w 2022 r.”.

Nr 491/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
125.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie w okresie od 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r.”.

Nr 492/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
126.
w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Nr 493/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
127.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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Nr 494/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
128.
w sprawie złożenia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 495/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
129.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki
nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021 – 2024”.

Nr 496/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
130.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania i oceny sprawozdań
finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Nr 497/2021 r. z dnia 15 listopada 2021 r.
131.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji
określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Nr 498/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
132.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 499/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
133.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.

Nr 500/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
134.

w sprawie udzielania upoważnienia dyrektorom szkół w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.
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Nr 501/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
135.

w sprawie przeniesienia środków
Niepełnosprawnych na inne zadania.

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Nr 502/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
136.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 503/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
137.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 504/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
138.

w sprawie opinii dotyczącej projektu „Programu Ochrony Środowiska – Gmina Drawno,
powiat Choszczeński, woj. Zachodniopomorskie – na lata 2021-2025 z perspektywą do roku
2030”.

Nr 505/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
139.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
do realizacji projektu „Rodzina – miłość i bezpieczeństwo”.

Nr 506/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
140.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 507/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
141.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 508/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
142.
w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.
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Nr 509/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
143.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 510/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
144.

w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Choszczeńskim na
lata 2021 – 2025”.

Nr 511/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
145.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty
inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 512/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
146.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez
podmioty inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 513/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
147.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 514/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
148.

w sprawie zmian planu finansowego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek
budżetowych.

Nr 515/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
149.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 516/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
150.

w sprawie zawarcia umowy na obsadzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
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Nr 517/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
151.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Choszczeńskiego.

Nr 518/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
152.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
do realizacji świadczeń w przypadku dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców
umieszczonych
w
zakładach
opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych
i rehabilitacji leczniczej.

Nr 519/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
153.

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
poradni Pscyhologiczno – pedagogicznej w Choszcznie.

Nr 520/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
154.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 521/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
155.

w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielania upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Nr 522/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
156.

w sprawie przeniesienia środków
Niepełnosprawnych na inne zadania.

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Nr 523/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
157.

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Choszcznie w okresie od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.
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Nr 524/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
158.

w sprawie wyznaczenia
oświatowych.

zastępstwa

w

czasie

nieobecności

dyrektorów

placówek

Nr 525/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
159.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 526/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
160.

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego
Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Ośrodka

Szkolno

–

Ośrodka

Szkolno

–

Nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
161.

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Nr 528/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
162.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.

Nr 529/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
163.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/156/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 16 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032.

Nr 367/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
164.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez
podmioty inne niż Powiat Choszczeński.

Nr 531/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
165.

w sprawie Regulaminu
w Choszcznie.

Organizacyjnego

Powiatowego

Centrum

Pomocy
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Nr 532/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
166.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu Choszczeńskiego podjętych
na sesji nr XXV/2021 w dniu 15 grudnia 2021 r.

Nr 533/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
167.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Choszczeńskiego na 2021 r.
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VI. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2021 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 2021 rok (zł.)

Rok

Dochody

Przychody

Wydatki

Rozchody

2021

69 441 073,94

15 721 167,10

65 062 061,66

686 604,00

Na przychody budżetowe składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne
środki oraz niewykorzystane środki pieniężne. Rozchody budżetowe dotyczącą spłat
kredytów i pożyczek.
Zestawienie budżetu powiatu za 2021 r.
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Struktura dochodów Powiatu za 2021 r. (w zł.)

Rok

Dochody Ogółem

Subwencje

Dotacje

Dochody Własne

2021

69 441 073,94

40 045 542,00

14 174 090,23

15 221 441,71

Struktura dochodów powiatu za 2021 r.
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Struktura wydatków Powiatu za 2021 r. (w zł.).

Rok

Wydatki Ogółem

Wydatki Inwestycyjne

Wydatki Bieżące

2021

65 062 061,66

3 524 594,14

61 537 467,52

Struktura wydatków powiatu za 2021 r.
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VII. PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU
Zagadnienia związane z promocją Powiatu Choszczeńskiego prowadzone są
przez Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu. Działania promocyjne na rzecz
powiatu to jeden z najbardziej efektywnych sposobów wspierania regionu w zakresie
pobudzenia rozwoju gospodarczego, utworzenia lub wypromowania miejsc
atrakcyjnych inwestycyjnie, wzbudzenia zainteresowania wśród turystów, a także
integracji mieszkańców powiatu.
Rok 2021 był kolejnym rokiem zdominowanym przez pandemię koronawirusa
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.
W minionym roku Powiat Choszczeński zorganizował i współorganizował
wydarzenia kulturalne, 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. Ważnym elementem promocji Powiatu Choszczeńskiego było wydanie
biuletynu informacyjnego „Przekrój Powiatu”.
Zrealizowano następujące zadania w zakresie kultury:
1. „Scena z Nadbrzeżnej”,
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2. „Kosmiczne Wakacje” – gry i zabawy dla dzieci z powiatu choszczeńskiego na
rozpoczęcie wakacji,
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3. „Wigilia pod Gwiazdami” – jarmark rękodzieła świątecznego,
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4. Gala wręczenia wyróżnień promocyjnych „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”.
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Zadania z dziedziny kultury i sztuki Powiat Choszczeński realizował również
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. W minionym roku Zarząd
Powiatu Choszczeńskiego otworzył konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Kultura i sztuka w powiecie
choszczeńskim w 2021 r.”. Realizatorem zadania była Fundacja Wspierania Kultury
Noc Poetów. W ramach przyznanej w kwocie 2000,00 zł dotacji odbyła się
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XI edycja Korytowskiej Nocy Poetów. Podczas wydarzenia swoje dzieła
zaprezentowało 27 twórców z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
śląskiego, lubuskiego i mazowieckiego, wśród nich było dwóch debiutantów.
Wydrukowany został Almanach z X Nocy Poetów i debiutancki tomik wierszy
Bartosza Gawłowskiego. Wydawnictwa zostały rozesłane do 16 największych
bibliotek w kraju, a także rozdane prezentującym się autorom i gościom. W ramach
organizowanego wydarzenia odbyły się również warsztaty literaturoznawcze,
w których uczestniczyło 20 miłośników poezji ponadto odbył się koncert aktora
Dariusza Kordka.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat
Choszczeński przyznał dotacje na realizację zadań publicznych dla organizacji
pozarządowych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli z pominięciem otwartego
konkursu ofert.
Zadania realizowane były przez:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Ekspozycji Etnograficznej Lamus w Bierzwniku
realizowało zadanie pn. „O Chlebie…”. Lokalne obchody Europejskich Dni
Dziedzictwa 2021,
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• Towarzystwo Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Choszcznie zrealizowało zadanie publiczne pt. „X Festiwal Akordeonowy
dla uczniów i pedagogów szkół muzycznych I i II stopnia Polski Zachodniej
i Północnej”.

Powiat Choszczeński promował aktywny styl życia poprzez organizację
i współorganizację wydarzeń o charakterze sportowym, które organizowane były
przez stowarzyszenia i kluby sportowe, a dofinansowanie było w formie dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert lub ofert złożonych z własnej inicjatywy przez
organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Choszczeński
otworzył następujące konkursy ofert:
1. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w Powiecie Choszczeńskim
w 2021 r.” Na realizację zadania Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przekazał kwotę
w wysokości 40 000 zł. Zadanie realizowane było przez Ludowo – Uczniowski Klub
Sportowy „Wodniak” w Choszcznie.
W ramach dotacji wsparciem szkoleniowo – treningowym objęto 200 osób (dzieci
i młodzież). Zawodnicy LUKS „Wodniak” uczestniczyli w zawodach sportowych na
terenie
kraju
i
Powiatu
Choszczeńskiego.
Zostały
zorganizowane
Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Kajak-Polo. LUKS „Wodniak” zorganizował
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również wydarzenie sportowe, podczas którego odbył się pokazowy mecz kajak-polo
oraz konkursy dla dzieci przy użyciu sprzętów kojarzących się z różnymi
dyscyplinami sportowymi. Mecz pokazowy, miał na celu propagowanie sportów
wodnych, a tym samym zachęcenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach
kajak-polo.
2. „Kultura fizyczna w Powiecie Choszczeńskim w 2021 r.” Na realizację zadania
Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przeznaczył kwotę 13 000 zł. Zadanie realizował
Uczniowski Klub Sportowy „Ina” Stradzewo oraz Uczniowski Klub Szachowy
„Skoczek” Choszczno:
a) Uczniowski Klub Sportowy „Ina” Stradzewo w ramach otrzymanej dotacji
prowadził szkolenia sportowe dla grup trampkarskich, juniorskich oraz seniorskich.
Zadaniem objęto 30 chłopców i dziewcząt z Powiatu Choszczeńskiego, ze
środowiska wiejskiego, często z ubogich rodzin. W ramach zadania zakupiono m.in.
stroje piłkarskie oraz niezbędny sprzęt treningowy.
b) Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek” Choszczno w ramach otrzymanych
środków finansowych przygotował i przeprowadził następujące zawody:
XXXI Memoriał Szachowy Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka,
V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego z okazji Święta Niepodległości.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy i kluby szachowe z całej Polski. Ze środków
z dofinansowania UKSz „Skoczek” prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach
Akademii Szachowej Skoczka.
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Współpraca Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury fizycznej odbywała się również zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Z ww. formy współpracy w 2021 r.
skorzystało 5 podmiotów, z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 7350,00 zł.
Realizatorami zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
byli:
• Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek” realizował zadanie pn. „VII Otwarte
Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Szachach Szybkich”,
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• Stowarzyszenie „Choszczeńska 10” zorganizowało zadanie pn. „XXIV
Choszczeńska 10” .

W zakresie kultury fizycznej zrealizowano również następujące zadania
promujące aktywny styl życia:
1. „Bezpiecznie nad wodą – aktywnie i sportowo” – współpraca z Młodzieżowym
Ludowo - Uczniowskim Klubem Sportowym „WODNIAK” w Choszcznie,
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2. „Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej” – współpraca z Uczniowskim Klubem
Sportowym „INA” Stradzewo,

3. Puchar Polski i Panda Cup Kajak Polo- Międzyszkolny Ośrodek Sportów
Wodnych przy ZS Nr 1 w Choszcznie.
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Wydarzenia o charakterze powiatowym mające duży wpływ na promocję powiatu
w dziedzinie kultury i kultury fizycznej objęte zostały Honorowym Patronatem
Starosty Choszczeńskiego tj.:
• XXII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława
Drewicza – turniej zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału Choszczno,

• XXI Mistrzostwa Powiatu w Wędkarstwie Parami o Puchar Starosty – zawody
zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1
w Choszcznie,
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• XXVII Zawody w Wędkarstwie dla Dzieci i Młodzieży – zawody
zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1
w Choszcznie,
• VII Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w
Szachach Szybkich – zawody zorganizowane przez Uczniowski Klub
Szachowy „Skoczek” Choszczno,
• XIX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty - zawody
zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg Gorzowski Koło Nr 1
w Choszcznie,
• Szachowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego
– zawody
zorganizowane przez Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek” Choszczno,
• XXII
Mistrzostwa
Powiatu
Choszczeńskiego
w
Warcabach
100-polowych – zawody zorganizowane przez Ludowo-Parafialny Uczniowski
Klub Sportowy „Wiktoria Zieleniewo,
• II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków i Żaczek w tenisie stołowym –
zawody zorganizowane przez Ludowo-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
„Wiktoria Zieleniewo,
• „3 dni na Cysterskim Szlaku”, „X Międzynarodowe Targi Wyrobów
Klasztornych” (Gmina Bierzwnik),
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• „Piknik Recki” (Gmina Recz),

• „Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali” (Gmina Drawno).

Ważnym elementem działań promocyjnych realizowanych przez powiat jest
promocja prozdrowotna Powiatu Choszczeńskiego – w ramach wspierania i ochrony
zdrowia Powiat Choszczeński zorganizował spotkanie dla mieszkańców powiatu
pn. „Kobiety – mężczyznom, mężczyźni – kobietom”, tematem akcji było szeroko
rozumiane
„szczęście”.
Promował
również
akcję
bezpłatnych
badań
mammograficznych dla kobiet w przedziale 50-65 lat oraz akcję krwiodawstwa
organizowaną przez Stowarzyszenie „Niagara”.

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl

61

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021

Ważnym elementem promocji powiatu jest ochrona środowiska naturalnego
i walorów przyrodniczych naszego powiatu. W 2021 r. zorganizowano:
1. Przyrodniczy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych oraz podopiecznych WTZ i DPS- ów z terenu powiatu
pn.„PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie Choszczeńskim”;
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2. Konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży Powiatu Choszczeńskiego
pt. „Dyniowy zawrót głowy”.

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne w postaci gier przyrodniczych i puzzli
terenowych oraz zlecono wykonanie gadżetów edukacyjnych, tj. gry - memory
przyrodnicze, kalendarzy ekologicznych z pracami konkursowymi z przyrodniczego
konkursu plastycznego oraz kubków z motywem pszczoły
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Zarząd Powiatu
Choszczeńskiego udzielił dotacji na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 10.000 zł. Zarząd Koła
Pszczelarzy w Choszcznie zakupił 200 matek pszczelich, które przekazane zostały
przez Starostę Choszczeńskiego pszczelarzom z ww. Koła.

.
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VIII. EDUKACJA
I. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK
1. Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Choszczeński (typy szkół
i placówek)
Szkoła/placówka

Typy szkoły, placówki

liceum ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Chrobrego
w Choszcznie

technikum
branżowa szkoła I stopnia

liceum ogólnokształcące
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie

technikum
branżowa szkoła I stopnia
szkoła policealna

przedszkole specjalne
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
–
Wychowawczy im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Suliszewie

szkoła podstawowa specja;na
branżowa szkoła I stopnia specjalna
szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy

Specjalny
Ośrodek
Szkolno
–
Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w
Niemieńsku

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Choszcznie

szkoła podstawowa specjalna
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

nie dotyczy
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2. Szkoły i placówki dotowane i ewidencjonowane przez Powiat Choszczeński

Szkoła/Placówka

Status Publiczno - Prawny

Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Centrum Edukacyjnym Omnibus

szkoła dotowana, niepubliczna

przy

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

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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II. KADRA PEDAGOGICZNA I NIEPEDAGOGICZNA
LICZBA ETATÓW

KADRA PEDAGOGICZNA

SZKOŁA/PLACÓWKA
dane na podstawie
Systemu Informacji
Oświatowej na dzień
30.09.2021 r.

Zespół Szkół Nr 1
w Choszcznie

dane na podstawie arkusza
organizacji szkół/placówek
uwzględniającego liczbę
godzin ponadwymiarowych,
stan na koniec
września/początek
października 2021 r.

Kadra
niepedagogiczna

87,68
67,07

28,08
w tym 3 nieobecnych

38,53

Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie

32,88

Specjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Suliszewie

36,50

15,15
w tym 3 nieobecnych

Specjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Niemieńsku

24,00

Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Choszcznie

12,00

58,23

16,30

26,49
15,00
w tym 3 nieobecnych

12,00

2,00
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Etaty nauczycieli z podziałem na stopnie awan su
zawodowego*
1,25%

12,33%

13,30%

73,12%

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

*dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r.

III. UCZNIOWIE
Liczba uczniów*

SZKOŁA/PLACÓWKA

Zespół Szkół
w Choszcznie

Nr

1

TYP SZKOŁY

LICZBA
UCZNIÓW

liceum ogólnokształcące

352

technikum

445

razem

797
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liceum ogólnokształcące

24

technikum

140

branżowa szkoła I stopnia

214

razem

378

Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie

Specjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Suliszewie

szkoła podstawowa specjalna

37

branżowa szkoła I stopnia specjalna

19

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

11

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

2

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

4

razem

69 + 4 WWR
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Specjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Niemieńsku

szkoła podstawowa specjalna

6

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

16

wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

2

razem

22 + 2 (WWR)

*dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r.

Uczniowie w poszczególnych typach szkół
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IV. FINANSOWANIE OŚWIATY
1. Budżet
Szkoła/Placówka

Wykonanie Budżetu (Wydatki)
8 950 028,00 zł
+ projekty, dotacje, programy

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

417 595,86 zł

4 327 997,49 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie

+ projekty, dotacje, programy
223 141,28 zł
5 502 209,12 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

+ projekty, dotacje, programy
154 560,18 zł

3 851 958,97 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

+ projekty, dotacje, programy
40 818,84 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszcznie

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)

1 194 518,41 zł
1 647 060,52 zł
w
tym
dotacje
dla
szkół
prowadzonych przez podmioty inne
niż Powiat Choszczeński
1 498 900,69 zł

25 473 772,51 zł
RAZEM

+ projekty, dotacje, programy
836 116,16 zł

SUBWENCJA OŚWIATOWA

18 081 604,00 zł
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2. Wynagrodzenia nauczycieli

Liczba
etatów

Minimalne wydatki
na wynagrodzenia
zgodnie z Kartą
Nauczyciela

Środki poniesione
przez Powiat
Choszczeński na
wynagrodzenia
nauczycieli

Nauczyciel
stażysta

2,42

102 737,71 zł

106 351,46 zł

3 613,75 zł

Nauczyciel
kontraktowy

18,29

861 889,18 zł

1 027 928,73 zł

166 039,55 zł

Nauczyciel
mianowany

27,73

1 695 222,53 zł

1 845 119,29 zł

149 896,76 zł

Nauczyciel
dyplomowany

124,41

9 718 237 ,39 zł

10 800 837,41 zł

1 082 600,02 zł

172,85

12 378 086,81 zł

13 780 236,89 zł

1 402 150,08 zł

Stopnie
awansu
zawodowego

razem

Różnica

3. Projekty i programy realizowane przez szkoły/placówki
• 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; w ostatnim półroczu realizacji projektu środki przeznaczono
na wynagrodzenia osobowe pracowników, DWR, zakup materiałów
biurowych.
• 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 r. do 31.10.2023 r., całkowita wartość
projektu – 1 666 362,45 zł; w 2021 r. środki przeznaczono na stypendia,
wynagrodzenia osobowe pracowników, DWR, zakupy: paliwa, odzieży
ochronnej, materiałów eksploatacyjnych do pojazdu, pomoce dydaktyczne,
usługi warsztatowe, odwozy, badania, egzaminy, przegląd, szkolenie, kursy,
certyfikacja, dostęp do platformy edukacyjnej, wynagrodzenia opiekunów
stażu.
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• Projekt „Lokalny Animator Sportu” realizowany od 1.03 do 30.11.2021 r.
przez ZS Nr 1; zadaniem projektu było pokrycie kosztów zatrudnienia
animatora organizującego i prowadzącego zajęcia sportowe w ilości 112
godzin miesięcznie na obiektach powstałych w ramach rządowego programu
inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” m.in.: wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do
poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia
i związanej z nim jakości życia, inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie
zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup
wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób
niepełnosprawnych i rodzin. Całkowita wartość projektu 26 000,00 zł, w tym
12 000,00 zł ze środków MS.
• Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy" II edycja
– projekt realizowany przez ZS Nr 2; realizacja projektu od 02.01.2019 r. do
30.09.2021 r., całkowita wartość projektu – 679 551,74 zł; w 2021 r. w ramach
projektu zrealizowano zadania: organizacja staży i praktyk, doradztwo
zawodowe, kurs prawa jazdy kat. B, kurs spawacza, doposażenie sal do
praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenie nauczycieli doradztwo edukacyjno
– zawodowe.
• "Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne";
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego: wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków
związanych z występowaniem COVID– 19; Wsparciem objętych jest w sumie
182 uczniów ze wszystkich powiatowych placówek: Zespołu Szkół Nr 1,
Zespołu Szkół Nr 2, SOSW w Suliszewie, SOSW w Niemieńsku. Łączna
wartość projektu to prawie 90 000,00 zł.
• Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" wykorzystały
Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2. Uczniowie ZS 1 zwiedzili Kraków
i Warszawę (kwota dofinansowania: 44 200,00 zł) a uczniowie ZS 2
wyjeżdżali do Poznania (kwota dofinansowania: 12 500,00 zł).
• Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt SOSW
w Suliszewie; projekt realizowany od 01.01 – 31.12.2021 r.; wartość projektu
– 20 189,60 zł; środki wykorzystano na zakup siłowni zewnętrznej oraz
siłowni wewnętrznej.
• Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata
2020 – 2024 „Aktywna tablica” – „Program” dla Szkoły Podstawowej
Specjalnej Nr 2 w SOSW w Suliszewie realizowany od 25.10 do 31.12.2021
r.; wartość projektu 35 000,00 zł, środki przeznaczono na zakup pomocy
dydaktycznych.
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• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów
wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych; projekt zrealizowany
w SOSW w Suliszewie od 4.11 do 31.12.2021; kwotę 3 000,00 zł
przeznaczono na zakup książek i komputera do biblioteki szkolnej.
• „Laboratorium Przyszłości” – program realizowany w ramach „Polskiego
Ładu” przez SOSW w Suliszewie i SOSW w Niemieńsku. Wartość projektu to
w sumie 60 000,00 zł (30 000,00 zł dla każdego z Ośrodków). Celem jest
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu
i rozwijaniu
umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz
umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz pracy
zespołowej, dobrej organizacji, dbania o porządek na stanowisku pracy
i radzenia sobie w życiu codziennym. W drugiej połowie 2021 r. Ośrodki
wykorzystały fundusze na zakup wyposażenia technicznego do celów
dydaktycznych.
• „Za życiem” – od 6.12.2017 do 31.12.2021 SOSW w Suliszewie realizował
Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny,
którego celem było
zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenie placówki
pełniącej funkcję tego ośrodka. Wartość programu w 2021 r. wyniosła
15 600,00 zł. Ośrodek przeznaczył środki na zajęcia z wczesnego
wspomagania dziecka.
• Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania w zakresie organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 7 345,70 zł
otrzymały SOSW w Niemieńsku i SOSW w Suliszewie. Ośrodek w Suliszewie
zorganizował spotkanie opłatkowe, jasełka, i koncert kolęd a Ośrodek
w Niemieńsku – wycieczkę krajoznawczą.
• Moduł
IV
„Programu
Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi w 2021 roku”. Wartość programu dla
SOSW w Suliszewie wyniosła 40 000,00 zł (wydatkowane przez PCPR).
W grudniu 2021 r. Ośrodek zakupił sprzętu RTV i AGD podnoszącego poziom
bezpieczeństwa uczniów, pościel, dodatkowe wyposażenia placu zabaw.
• Projekt „Kompetencje bez granic” realizowany w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczennice
Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec odbyły praktyki zawodowe
w Schkeuditz w Niemczech.
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• Projekt profilaktyki zdrowia psychicznego „Podaj uśmiech” zrealizowała
w styczniu 2021 r. ze środków własnych Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna. Celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy
zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej w dobie kryzysu oraz
poprawa samopoczucia psychicznego osób zgłaszających się po pomoc.
4. Dotacja na podręczniki

Szkoła/placówka

Kwota przyznana

Kwota wydatkowana

Kwota zwrócona

SOSzW
w Suliszewie

11 757,24 zł

11 733,37 zł

23,87 zł

SOSzW
w Niemieńsku

2 791,80 zł

2 791,80 zł

0,00 zł

Obsługa zadania 1%

145,47 zł

145,47 zł

0,00 zł

Razem

14 694,51 zł

14 670,64 zł

23,87 zł

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 2021 r. wynosiła 76 550,00 zł,
wydatkowano 33 677,93 zł.
Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 5 nauczycieli.
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Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych
jednostkach oświatowych w roku 2021

Szkoła/placówka

Kwota zaplanowana

Kwota wydatkowana

Zespół Szkół Nr 1

28 295,00

8 272,93

Zespół Szkół Nr 2

11 807,00

11 807,00

SOSzW w Suliszewie

19 630,00

5 373,00

SOSzW w Niemieńsku

12 710,00

4 200,00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

4 108,00

4 025,00

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w roku 2021

56,01%

43,99%

środki niewykorzystane

środki wydatkowane
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VI. Dotacje dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat
Choszczeński

SZKOŁA

Miesięczna
średnia liczba
uczniów

Przekazana
kwota dotacji

Subwencja

114

359 230,02

342 615,28

120

452 438,76

316 687,98

102

687 231,91

637 099,49

336

1 498 900,69

1 327 890,37

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
przy
Centrum
Edukacyjnym
OMNIBUS

Szkoła Policealna Zaoczna przy
Centrum Edukacyjnym OMNIBUS

Szkoła Policealna przy
Edukacyjnym OMNIBUS

Centrum

Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła
Policealna
Krzemińska

–

Izabela

Liceum
Ogólnokształcące
dla
Dorosłych (ZS Nr 3 w Choszcznie)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
(ZS Nr 3 w Choszcznie)

Razem
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VII. 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.
Stypendia naukowe otrzymali:
• w Zespole Szkół Nr 1 dziewięciu uczniów, w tym 6 uczniów Liceum
Ogólnokształcącego i 3 uczniów Technikum;
• w Zespole Szkół Nr 2 ośmiu uczniów, w tym 1 uczennica Liceum
Ogólnokształcącego, 3 uczniów Technikum i 4 uczniów Branżowej Szkoły
I Stopnia.
Stypendium sportowe otrzymali: uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz
grupa uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1.
Za sukcesy i uzdolnienia artystyczne stypendium otrzymały 1 uczennica Liceum
Ogólnokształcącego Nr 2 i 2 uczennice Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 oraz
grupa uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej w SOSW w Suliszewie i 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.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021
i 2021/2022 zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie: 5 uczennic
Technikum w zawodach technik ochrony środowiska i technik handlowiec oraz 3
uczennice Liceum Ogólnokształcącego. Spośród uczniów Zespołu Szkół Nr 1
stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 otrzymali dwaj
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz dwoje uczniów Technikum.
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Dodatkowo w pierwszej połowie 2021 r. uczniowie ZS Nr 2 otrzymywali
stypendium unijne w ramach projektu "Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym
rynku pracy – II edycja" dofinansowanego z funduszy UE. Były to 2 uczennice
Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec, 1 uczennica Technikum
w zawodzie technik ochrony środowiska oraz dwaj uczniowie Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 2.
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.
2215 ze zm.) przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej.
W 2021 r. z pomocy zdrowotnej skorzystało 9 nauczycieli. Środki zaplanowane na
pomoc zdrowotną wyniosły 7 360,00zł, wydatkowano kwotę 7 360,00 zł.
VIII. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
1. Działalność diagnostyczna Poradni

Liczba badań

Psychologicznych

361

Pedagogicznych

393

Logopedycznych

245

RAZEM

999
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2. Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży
a) orzeczenia do kształcenia specjalnego uczniów

Formy pomocy pośredniej

liczba
orzeczeń

Niepełnosprawność ruchowa

30

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

32

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

4

O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

1

Niepełnosprawność sprzężona

3

O potrzebie indywidualnego nauczania

9

O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego

1

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3

RAZEM

83

b) wydane opinie

Formy pomocy pośredniej

liczba
opinii

Wczesne wspomaganie rozwoju

30

Odroczenie obowiązku szkolnego

1
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Objęcie
dziecka
pomocą
w przedszkolu, szkole, placówce

psychologiczno

–

pedagogiczną

153

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

41

Specyficzne trudności

38

Indywidualny program lub tok nauki

2

Zwolnienie z nauki jednego języka obcego

-

Pierwszeństwo przyjęcia ucznia do szkoły, z problemami zdrowotnymi

2

Inne opinie o przebadanych/informacje

31

RAZEM

298

c) zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni

Formy pomocy bezpośredniej

liczba
zajęć

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

42

Terapia logopedyczna

171

Zajęcia aktywizujące wybór zawodu

5

Inne formy pomocy indywidualnej

361

Inne formy pomocy grupowej (zajęcia psychoedukacyjne)

125
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Porady bez badań

70

Psychoterapia

397

Socjoterapia

30

Porady zawodowe bez badań

46

Porady zawodowe na podstawie badań

11

Biofedbeck

81

Interwencja kryzysowa

5

RAZEM

1344

3. Formy pomocy udzielonej rodzicom

Formy pomocy

rodzice

Warsztaty (liczba osób)

5

Prelekcje, wykłady (liczba spotkań)

59

Inne – treningi wychowawcze i dydaktyczne (liczba osób)

101

RAZEM

165
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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 342 spraw prowadzonych w roku 2021, rzecznik udzielił:
• porady telefoniczne i osobiste - 250,
• sprawy rozpatrywane pisemnie - 90,
• sprawy niekonsumenckie - 2.
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.
W ww. sprawach wystosowano 53 wystąpienia do przedsiębiorców, bądź
udzielono pomocy w sformułowaniu pism, reklamacji oraz 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
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i innych dokumentów oraz interpretuje przepisy. Zakres działań Powiatowego
Rzecznika Konsumentów jest dość obszerny, jednak nie posiada uprawnień
kontrolnych, nie może wydawać nakazów i zakazów, nakładać kar i grzywien. Jest
instytucją o kompetencjach doradczych.
W roku 2021 rzecznik w formie bezpośredniej (osobistej, telefonicznej,) oraz
pisemnej udzielił 342 porady konsumenckie i informacje prawne osobom
potrzebującym takiej pomocy:
Porady telefoniczne i osobiste – 250, w tym:
• w lokalu 166,
• poza lokalem 8,
• na odległość 76
Sprawy rozpatrywane pisemnie – 90, w tym:
• w lokalu 62,
• na odległość 28.
Sprawy niekonsumenckie – 2
Wystąpienia do przedsiębiorców- 53
• w tym w lokalu 38, na odległość 15

Charakter udzielanych porad w 2021 r.
250
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Wykres: charakter i liczba udzielanych porad przez rzecznika
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Liczba udzielonych porad w roku 2021
2

Inne
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niekonsumenckie

119
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na odległość

120

140

w lokalu

Wykres: liczba udzielanych porad w roku 2021
Podstawą 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 ww. 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 2021 występował do przedsiębiorców
w następujących sprawach:
• w 34 przypadkach z realizacją roszczeń związanych z wadliwością towarów
m.in. urządzeń gosp. domowego, mebli i art. wyposażenia wnętrz, odzieży
i obuwia;
• w 14 przypadkach związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi
związanymi z usługami telekomunikacyjnymi, kurierskimi i pocztowymi,
sektorem energetycznym
i wodnym, ubezpieczeniowym oraz sprzedażą
urządzeń gosp. domowego, urządzeń elektrycznych i sprzętu
komputerowego;
• w 3 przypadkach dotyczących rozwiązania umowy na zakup samochodu,
usług telekomunikacyjnych i edukacyjnych;
• w 2 przypadkach dotyczących spraw finansowych i innych.
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Szczegółową charakterystykę przedmiotu pisemnych interwencji i wystąpień
podjętych przez rzecznika przedstawia wykres Nr 3.

Wystąpienia do przedsiębiorców w 2021 r.
0

0

15

38

w lokalu

na odległość

poza lokalem

Wykres: wystąpienia do przedsiębiorców w roku 2021

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. Ponadto na bieżąco rzecznik kontaktował się
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz śledził
działania Krajowej Rady Rzeczników.
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, oraz mailowo. Ze względu na obostrzenia
pandemiczne rzecznik nie uczestniczył w wyjazdowych szkoleniach. W roku 2021
organizowane one były online.
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X. UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Powiat Choszczeński w 2021 r. realizował zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
W dniu 16 listopada 2020r. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w Powiecie Choszczeńskim w 2021 r.” oraz powołał Komisję Konkursową opiniującą
oferty złożone w otwartym konkursie. Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 9
grudnia 2020 r. nie przystąpiła do oceny formalnej, ani merytorycznej złożonych
ofert, z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 11 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej
niemożliwe jest zawarcie umowy po upływie terminu 30 listopada poprzedzającego
rok, którego dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu.
W Powiecie Choszczeńskim w roku 2021 funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obsługiwane
były przez radców i adwokatów wyznaczonych przez Dziekanów Okręgowej Rady
Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Punkt I zlokalizowany został w Choszcznie (Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
ul. Bolesława Chrobrego 27 a pokój nr 5). Pomoc prawna świadczona była od
poniedziałku do piątku od godziny 13:00 do godziny 17:00.
Punkt II zlokalizowany został w pozostałych gminach Powiatu Choszczeńskiego:
Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin oraz Recz. Pomoc prawna udzielana była
jeden dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie w każdej gminie.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwała
osobie uprawnionej, która nie była w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej, a także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Pomoc prawna polegała na:
• 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 sądowo administracyjnym,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
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• sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym,
• nieodpłatnej mediacji,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub
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,
Poniższa tabela obrazuje ilość udzielonych porad prawnych w 2021 r, zarówno
osobiście, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

LP.

LICZBA PORAD UDZIELONYCH
W PUNKTACH

RODZAJ DANYCH

1

Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy

1.2

liczba osób (kart), którym udzielono pomocy

2

Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna

2.1

prawo rodzinne

104

2.2

prawo pracy

34

2.3

sprawa z zakresu rozpoczęcia

0

397

działalności gospodarczej

2.4

prawo cywilne

190

2.5

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki
zdrowotnej

26
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LP.

LICZBA PORAD UDZIELONYCH
W PUNKTACH

RODZAJ DANYCH

2.6

prawo administracyjne
podatkowego

z

wyjątkiem

prawa

2.7

prawo podatkowe

1

2.8

prawo karne

23

2.9

inne

13

6

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 4 lat.

Liczba udzielonych porad w poszczególnych latach

397
502

164

417

2018

2019

2020

2021

Źródło: opracowanie własne
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XI. INWESTYCJE I INFORMACJA Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
Inwestycje są tą częścią działań powiatu, która jest najbardziej widoczna
i oczekiwana przez mieszkańców. Ich realizacja jest konieczna, gdyż umożliwia
wykorzystanie środków z 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.
Powiat Choszczeński w 2021 r. realizował trzy 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 dwie szkoły średnie, 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”, wartość tego projektu wynosi 1 770 176,49 zł, kwota
dofinansowania 1 593 158,83 zł, kwota wkładu własnego 117 017,66 zł, planowana
liczba Uczestników Projektu - 216 osób. 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”,
wartość tego projektu wynosi 755 057,50 zł, kwota dofinansowania 679 551,74 zł,
kwota wkładu własnego 75 505,76 zł, planowana liczba Uczestników Projektu - 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

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl

90

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021
obsługi kas fiskalnych. W ramach projektu pracownia sprzedażowo - magazynowa
została doposażono w specjalistyczny sprzęt na łączna kwotę 65 474,00 zł.
Trzeci projekt. Powiat Choszczeński podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Szczecinie na realizację kolejnego projektu skierowanego do uczniów szkół
zawodowych 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 będzie realizowany od 6 stycznia
2020 r. 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 komputerowe wspomaganie
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.
W dniu 30 czerwca 2021 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 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.” Wartość zadania wyniosła 40 158,01 zł,
zaś wartość dofinansowania 20 000,00 zł. W ramach niniejszego projektu zakupiono
sprzęt sportowy do siłowni zewnętrznej, która uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły
oraz przyczyni się do poprawy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zakupiony
sprzęt sportowy wpłynie na poprawę aktywnego uczestnictwa wychowanków
ośrodka w zawodach sportowych. Realizacja projektu zmniejszy deficyt sprawności
fizycznej, uatrakcyjni prowadzenie zajęć sportowych oraz zachęci do czynnego
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Powiat Choszczeński w dniu 27 lipca 2021 r. podpisał umowę z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowoturystycznej przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie”. Wartość całej inwestycji wynosiła
159 039,00 zł, w tym kwota dofinansowania 63 630,00 zł. Głównym celem projektu
było podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej i sportowej oraz
aktywności mieszkańców powiatu choszczeńskiego, poprzez zmodernizowanie
terenu przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Choszcznie
przy ul. Nadbrzeżnej 2. Niniejszy projekt przyczynił się do stworzenia przestrzeni
ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców powiatu choszczeńskiego, która pełni
funkcję wypoczynkową i reprezentacyjną. Projekt współfinansowany ze środków Unii
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Europejskiej w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu grantowego w ramach
poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW pn. ,,Bezpiecznie nad woda –
aktywnie i sportowo” przy udziale Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. Projekt ten
miał na celu wykreowanie i utworzenie przyjaznej przestrzeni społecznej poprzez jej
doposażenie w środki służące integracji lokalnego społeczeństwa. Realizacja
projektu pozwoliła na zakup kamizelek asekuracyjnych do kajak polo. Całkowita
wartość projektu 10 632,00 zł w tym dofinansowanie projektu 9 500,00 zł.
Powiat Choszczeński w dniu 11 sierpnia 2021 r. złożył wniosek w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2224Z w miejscowości Dominikowo,
drogę powiatową nr 2221Z Wardyń-Korytowo droga wojewódzka 160, odcinek drogi
powiatowej nr 2201Z od drogi wojewódzkiej nr 160 do miejscowości Radaczewo.
Modernizacja 9,852 km dróg powiatowych na terenie dwóch gmin w powiecie
choszczeńskim, tj. Gmina Drawno oraz Gmina Choszczno. Łączna kwota złożonego
wniosku wynosi 4 999 995,00 zł.
Powiat Choszczeński został zakwalifikowany do wsparcia finansowego
w 2021 r. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”. Otrzymane środki finansowe
zostały przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym
przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w
czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. W ramach
niniejszego programu wsparciem został objęty Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Całkowita wartość
projektu 43 750,00 zł.
W dniu 25 listopada 2021 r. Powiat Choszczeński otrzymał dotację w kwocie
60 000,00 zł dla Szkoły Specjalnej Podstawowej przy Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie oraz Szkoły
Specjalnej Podstawowej przy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
Grzegorzewskiej w Niemieńsku w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu
Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma
na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.
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W ramach grantu ,, POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE” współfinansowanego 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. Głównym celem
projektu jest wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów, którego
zwiększone zapotrzebowanie wynika z negatywnych skutków związanych
z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja celu nastąpi poprzez minimalizacje
negatywnych skutków COVID-19 w postaci dodatkowych zajęć dla dzieci, m.in.:
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia rozwijające
uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia
rozwijające umiejętności uczenia się, porady i konsultacje psychologa i pedagoga.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 4 szkoły/placówki, tj.: Zespół Szkół Nr
1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie (1 Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Nr 1), Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
(technikum Nr 2), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Suliszewie (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Branżowa Szkoła I
Stopnia Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy), Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku (Szkoła Podstawowa
Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy). Całkowita wartość projektu:
89 120,00 zł.
Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o powierzenie grantu
pn. ,, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, na realizację
zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników
w wysokości 10 328,00 zł. Projekt dotyczył pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach.
Powiat Choszczeński złożył wniosek o przyznanie darowizny w ramach 29 edycji
akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez Telewizję Polską S.A.
dofinansowanie przeznaczone jest m.in. na: wyposażenie sal rehabilitacyjnych
terapeutycznych i edukacyjnych (m.in.: integracja sensoryczna, logopedyczna,
doświadczanie świata, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia ruchowa), realizację
programów terapeutycznych, doposażenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej świetlic
socjoterapeutycznych, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem oraz z innymi dysfunkcjami. W ramach
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niniejszej akcji wsparciem został objęty Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Całkowita wartość dofinansowania
20 000,00 zł.
Powiat Choszczeński realizuje również zadania zgodnie z „Powiatowym
Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021-2024”.
Program został wprowadzony uchwałą Nr XXV/220/2021 Rady Powiatu
Choszczeńskiego z dnia 15 grudnia 2021 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. Pierwsze sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Powiatu w 2018 r. za
lata 2016-2017. Kolejne sprawozdanie za lata 2018-2019 zostało przedstawione
Radzie Powiatu Choszczeńskiego w 2020 roku. Natomiast sprawozdanie za okres
2020-2021 zostało przedstawione Radzie Powiatu Choszczeńskiego na początku
roku 2022.
W 2021 r. w ramach Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Choszczeńskiego na lata 2016-2020 została przekazana dotacja dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Zieleniewie w kwocie 45 000,00 zł na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu choszczeńskiego.
Dzięki udzielonemu wsparciu została wykonana konserwacja empory
polichromowanej budynku kościoła pw. św. Trójcy w Rakowie – zabytku wpisanego
do rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego konserwatora
Zabytków pod numerem B-372.
Została udzielona dotacja Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli
w Piaseczniku w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania
obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu
choszczeńskiego, a polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanokonserwatorskiej do odbudowy kościoła w Radaczewie - zabytku wpisanego do
rejestru zabytków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków
pod numerem A-621.
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
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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, poddawał będzie weryfikacji efektywność wdrażania,
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.
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przeprowadził postępowanie na
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Choszczeńskiego, w ramach
niniejszego zadania Wydział prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia
i odpowiedzialności Powiatu Choszczeńskiego oraz prowadzi bieżący kontakt
między jednostkami organizacyjnymi Powiatu a Brokerem ubezpieczeniowym.
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 2021 r. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zrealizował następujące
zadania:
1. Ilość przeprowadzonych procedur PZP zakończonych podpisaniem umowy: 2
postępowania przetargowe na łączną kwotę 206 446,10 zł;
2. Ilość przeprowadzonych zapytań ofertowych: 11 zapytania ofertowe na łączną
kwotę 1 059 147,60 zł;
3. Sporządzono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
w roku 2021, które zostało przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych.
4.Sporządzono roczne sprawozdanie za rok 2021 do Głównego Urzędu
Statystycznego dotyczące bilansowych nośników energii i infrastruktury
ciepłowniczej.
Sporządzono roczne sprawozdanie za rok 2021 do Krajowej Bazy o Emisjach
Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji.
Załącznikiem do niniejszego raportu jest Informacja z realizacji projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków ministerialnych oraz
PFRON.
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Załącznik nr 1
Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2021 r.
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ministerialnych, PFRON

Lp

1.

Nr Działania/ Poddziałania

Nazwa projektu/Okres
realizacji projektu

Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki
w Szczecinie

„Modernizacja
infrastruktury sportowo
– turystycznej przy ul.
Nadbrzeżnej
w Choszcznie”

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020
przy udziale Lider
Pojezierza

______________
okres realizacji projektu:
10.2021 r. – 31.12.2021
r.

Cel główny projektu

Podniesienie jakości
oferty turystyczno
kulturalnej przy linii
brzegowej jeziora
Klukom poprzez
zmodernizowanie terenu
w celu stworzenia
przestrzeni do
wypoczynku,
a także organizowania
wydarzeń kulturalnych.

Liczba osób
objętych
wsparciem

Kwota przyznanych
środków

Jednostka
realizująca projekt

Wartość całego
projektu:159 039,00 zł

Mieszkańcy
Powiatu
Choszczeńskiego

Ogólna kwota
dofinansowania:
63 630,00 zł
Wkład własny:
95 409,00 zł
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Wartość całego
projektu: 43 750,00 zł
„Aktywna tablica”
Wojewoda
Zachodniopomorski

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

2.
Rządowy Program na lata
2020-2024

okres realizacji projektu:
do dnia 31.12.2021 r.

Zakup nowego
wyposażenia
stwarzającego
możliwości uzyskania
lepszych wyników
w pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym.

Ogólna kwota
dofinansowania:
42 osoby
35 000,00 zł

Powiat
Choszczeński

Wkład własny:
8 750,00 zł

3.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020
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.

Wartość całego
projektu: 10 632,00 zł

Mieszkańcy
Powiatu
Choszczeńskiego

Ogólna kwota
dofinansowania:
9 500,00 zł
Wkład własny:
1 132,00 zł
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4.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
„Pomoc finansowa dla
jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru
województwa
zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na
poprawę i modernizację
infrastruktury sportowej
w 2021 r.

Poprawa infrastruktury
sportowej poprzez
doposażenie w sprzęt
Specjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy im.
Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Suliszewie.

Zachęcenie uczniów do
aktywności fizycznej, co
w konsekwencji
przyczyni się do poprawy
stanu zdrowia
i ogólnej sprawności
fizycznej.

Wartość całego
projektu: 40 158,01 zł
ok. 70 osób

Ogólna kwota
dofinansowania:
20 000,00 zł
Wkład własny:

-------------------------20 158,01 zł
okres realizacji projektu:
01.06.2021 r. –
31.12.2021 r.
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Narodowy Fundusz
Zdrowia
5.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

„Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwo
personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy
społecznej, zakładów
pielęgnacyjno –
opiekuńczych
i hospicjów na czas
COVID-19”

Wartość całego
projektu: 10 328,00 zł
Wypłata dodatków do
wynagrodzeń
pracowników.

Nie dotyczy

Ogólna kwota
dofinansowania:
10 328,00 zł

-------------------------okres realizacji projektu:
01.05.2020 r. 31.08.2021 r.
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020
6.

Działanie 7.7 Wdrożenie
programów wczesnego
wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji
dzieci z niepełno
sprawnościami oraz
zagrożonych
niepełnosprawnością oraz
przedsięwzięć związanych
z walką i zapobieganiem
COVID-19

Pomorze Zachodnie –
wsparcie
psychologiczno pedagogiczne
-------------------------okres realizacji projektu:
01.09.2021 r. 31.08.2022 r.

Wyrównywanie braków
edukacyjnych,
przezwyciężenie
trudności w nauce
i osiągnięcie takiego
poziomu wiedzy
i umiejętności, aby
odnieść sukces
edukacyjny w miarę
możliwości uczniów
i wyeliminować różnie
między uczniami.

Wartość całego
projektu: 89 120,00 zł
Ogólna kwota
dofinansowania:
167 osób
84 218,40 zł
Wkład własny:
4 901,60 zł
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020

7.

Działanie 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 projektu:
02.11.2017 r. –
31.01.2021 r.

Wzmocnienie
atrakcyjności
i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej
Zespołu Szkół Nr 1
w Choszcznie
prowadzącego
kształcenie zawodowe
poprzez podniesienie u
uczniów umiejętności
oraz kwalifikacji
zawodowych.

Wartość całego
projektu: 1 593 158,83
zł
163 osób

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
77 261,60 zł
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020

8.

Działanie 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 projektu:

Wzrost efektywności
kształcenia zawodowego
i jego dostosowanie do
wymogów regionalnego
rynku pracy
zwiększające szanse na
zatrudnienie.

Wartość całego
projektu: 1 666 362,45
zł

160 osób

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
553 310,00 zł

06.01.2020 r. –
31.10.2023 r.
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020

9.

Działanie 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 projektu:
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.

Wartość całego
projektu: 679 551,74 zł

72 osoby

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
280 674,67 zł
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Powiat
Choszczeński/
Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021

10
.

Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji
Strategicznych

Modernizacja 9,852 km
dróg powiatowych na
terenie 2 gmin
w powiecie
choszczeńskim
----------------------

Wartość całego
projektu: 4 999 995,00
zł
Realizacja zadań
inwestycyjnych,
mających na celu
przeciwdziałanie
COVID-19.

Nie dotyczy

Ogólna kwota
dofinansowania:
4 749 995,00 zł

okres realizacji projektu:

Wkład własny:

do 31.12.2022 r.

250 000,00 zł
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11
.

Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, przy
zaangażowaniu Biblioteki
Narodowej, Instytutu
Książki
i Narodowego Centrum
Kultury, oraz we
współpracy
z Ministerstwem Edukacji
i Nauki
na terenie województwa
zachodniopomorskiego
program realizuje
Zachodniopomorski
Kurator Oświaty

„Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2.0.
na lata 2021-2025”
-------------------------okres realizacji projektu:
do 31.12.2021 r.

39
Wzmocnienie
czytelnictwa
w Polsce oraz rozwój
bibliotek do 2025 r.

uczniowie Szkoły
Podstawowej
Specjalnej Nr 2
w Specjalnym
Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym
im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu
w Suliszewie
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Wartość całego
projektu: 3 750,00 zł
Ogólna kwota
dofinansowania:
3 000,00 zł
Wkład własny:
750,00 zł

Powiat
Choszczeński/Spe
cjalny Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu
w Suliszewie
(Szkoła
Podstawowa
Specjalna Nr 2)
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12
.

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. – 12.2022
r.

Zakup sprzętu
informatycznego
13
.

Województwo
Zachodniopomorskie

---------------------okres realizacji projektu:
do 20.12.2021 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.

Dotacja celowa
z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji
zadania określonego
ustawą o ochronie
gruntów rolnych
i leśnych.

Wartość całego
projektu: 1 796 502,20
zł
Nie dotyczy

Wkład własny:
123 769,07 zł

Powiat
Choszczeński –
partner projektu

Wartość całego
projektu: 6 000,00 zł
Nie dotyczy

Ogólna kwota
dofinansowania:
6 000,00 zł
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Powiat
Choszczeński
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14
.

Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie

Fundusz rozwoju
przewozów
autobusowych
o charakterze
użyteczności publicznej
---------------------okres realizacji projektu:
01.09.2021 r. –
31.12.2021 r.

Wartość całego
projektu: 209 989,99 zł
Dofinansowanie ze
środków funduszu
realizacji zadań własnych
organizatorów
dotyczących
zapewnienia
funkcjonowania
publicznego transportu
zbiorowego w zakresie
przewozów
autobusowych
o charakterze
użyteczności publicznej

5 linii
komunikacyjnych

Ogólna kwota
dofinansowania:
186 492,00 zł
Wkład własny:
23 497,99 zł

- Dz.U. z 2021r. poz. 717
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Powiat
Choszczeński
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020

15
.

Działanie 7.1. Programy
na rzecz integracji osób
i rodzin zagrożonych
ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na
aktywizację społeczno –
zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji
edukacyjnej, społecznej,
zawodowej.

Wartość całego
projektu: 693 581,37 zł
„Rodzina to zaszczyt
i odpowiedzialność”
---------------------okres realizacji projektu:
01.01.2019 r. –
31.03.2021 r.

Celem głównym projektu
jest wzrost aktywności
społecznej i zawodowej
u 43 osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym lub
wykluczonych
zamieszkujących na
terenie powiatu
choszczeńskiego
w okresie 24 miesięcy.

W grupie
docelowej znajdują
się 46 os.
zagrożone lub
wykluczone
społecznie oraz 30
os. jako ich
otoczenie.

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok 2021
dla PCPR:
83 893,65 zł
Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok 2021
dla Partnera:
55 500,00 zł
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Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie
Partner:
Wojewódzki
Zakład
Doskonalenia
Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
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16
.

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

„Rodzina to fundament”
w ramach Programu
Osłonowego
„Wspieranie Jednostek
Samorządu
Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”
edycja 2021
----------------------

Rozwój usług
specjalistycznych
i systemu wsparcia osób
dotkniętych zjawiskiem
przemocy w rodzinie z
terenu Powiatu
Choszczeńskiego.

Wartość całego
projektu: 80 000,00 zł
36

Ogólna kwota
dofinansowania:
80 000,00 zł

okres realizacji projektu:
06.2021 r. - 12.2021 r.
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Powiat
Choszczeński/
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie
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Pilotażowy program
Aktywny Samorząd
17
.

Powiatowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

---------------------okres realizacji projektu:
od 20.08.2012 r.

Celem głównym
programu jest
wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier
ograniczających
uczestnictwo
beneficjentów programu
w życiu społecznym,
zawodowym i dostępie
do edukacji.

Wartość całego
projektu: 91 861,24 zł –
pomoc przeznaczona
dla adresatów

13

4 593,06 zł – obsługa
programu
918,61 zł – promocja
programu
459,31 zł – ewaluacja
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Choszczeński/
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie
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Program Wyrównywanie
Różnic Między
Regionami III- obszar B
edycja 2020

18
.

Wartość całego
Celem strategicznym
programu jest
wyrównywanie szans
oraz

34

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Program Wyrównywanie
Różnic Między
Regionami III- obszar D
edycja 2020

zwiększenie dostępu
osób niepełnosprawnych
do rehabilitacji
zawodowej
i społecznej ze
szczególnym
uwzględnieniem osób
zamieszkujących regiony
słabiej rozwinięte
gospodarczo
i społecznie.

projektu: 80 300,00 zł
Ogólna kwota
dofinansowania:

Powiat
Choszczeński/

80 300,00 zł

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Niemieńsku/
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie

Wartość całego
projektu: 90 000,00 zł
Ogólna kwota
dofinansowania:
19
90 000,00 zł
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Wartość całego
projektu: 99 989,17 zł

19
.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Program „Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi”- MODUŁ IV
-------------------okres realizacji projektu:

Celem programu jest
zapewnienie pomocy
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym na
skutek działania żywiołu
lub wystąpienia sytuacji
kryzysowych
spowodowanych
chorobami zakaźnymi na
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

W tym:

285

3 041,94 zł –
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Choszcznie
31 909,40 zł –
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Suliszewie
65 307,83 zł – Dom
Pomocy Społecznej
w Brzezinach

do 31.12.2021 r.
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Powiat
Choszczeński/
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie/
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Suliszewie/
Dom Pomocy
Społecznej
w Brzezinach
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Program Wyrównywanie
Różnic Między
Regionami III- obszar D
edycja 2021

20
.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Program Wyrównywanie
Różnic Między
Regionami III- obszar F
edycja 2021

Celem strategicznym
programu jest
wyrównywanie szans
oraz zwiększenie
dostępu osób
niepełnosprawnych do
rehabilitacji zawodowej
i społecznej ze
szczególnym
uwzględnieniem osób
zamieszkujących regiony
słabiej rozwinięte
gospodarczo
i społecznie.

74

Wartość całego
projektu: 297 390,00 zł
– na dotacje
7 434,75 zł – na
obsługę

Wartość całego
projektu: 90 000,00 zł
30

Powiat
Choszczeński/
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Choszcznie

Ogólna kwota
dofinansowania:
90 000,00 zł

Wartość całego
projektu: 4 951,80 zł

21
.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Brzezińskie lato

Integracja ze
środowiskiem

Ogólna kwota
dofinansowania:
104
4 951,80 zł
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22
.

Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki w Szczecinie
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg na 2021 r.

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2200Z w
m. Piasecznik

Poprawa właściwości
funkcjonalnych,
użytkowych oraz
warunków
bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników
ruchu.

Wartość całego
projektu:
1 849 723,53 zł
Nie dotyczy
Ogólna kwota
dofinansowania:

Powiatowy Zarząd
Dróg
w Choszcznie

876 242,57 zł

Wartość całego
projektu:

23
.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi
powiatowej nr 2201Z
Pławie - Witoszyn przejście przez
miejscowość Stradzewo

Łagodzenie skutków
pandemii COVID-19 oraz
przeciwdziałanie jej
negatywnym
konsekwencjom
z przeznaczeniem na
inwestycje.

2 092 426,36 zł

Nie dotyczy

Ogólna kwota
dofinansowania:
1 501 043,00 zł
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Powiatowy Zarząd
Dróg
w Choszcznie
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Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój

24
.

Działanie: 1.1 Wsparcie
osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie: 1.1.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego Wojewódzki
Urząd Pracy
w Szczecinie

„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
choszczeńskim (V)”
okres realizacji projektu
01.01.2020 r. –
31.12.2022 r.

Wartość całego
projektu:
Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy
w powiecie
choszczeńskim.

113 - osoby
bezrobotne
6 - osoby
pracujące

6 008 696,16 zł
Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
2 544 385,25 zł
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Powiatowy Urząd
Pracy
w Choszcznie
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Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
Działanie:

25
.

6.5 Kompleksowe
wsparcie głównie dla osób
bezrobotnych, biernych
zawodowo, zwłaszcza
znajdujących się
w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy
obejmujące pomoc
w aktywnym poszukiwaniu
pracy oraz działania na
rzecz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie.

„Aktywizacja osób
pozostających bez
pracy w wieku 30 lat
i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy
w powiecie
choszczeńskim - VI”
okres realizacji projektu

Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób
w wieku 30 lat i więcej
znajdujących się
w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy
w powiecie
choszczeńskim.

Wartość całego
projektu:
8 479 818,41 zł
124 osoby
bezrobotne

01.01.2020 r. –
31.12.2022 r.

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
2 260 737,38 zł
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Fundusz Pracy
26
.

Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii

okres realizacji projektu
01.01.2021 r. –
31.08.2021 r.

Finansowanie
instrumentów
określonych w ustawie
o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID19, innych chorób
zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1842 z
późn. zm.)

Wartość całego
projektu:
283 osoby
pracujące

2 596 162,00 zł
Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:

Powiatowy Urząd
Pracy
w Choszcznie

2 596 162,00 zł

Wartość całego
projektu:
Rezerwa Funduszu
Pracy

27
.

Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii

okres realizacji projektu
27.08.2021 r. –
31.12.2021 r.

361 100,00 zł
Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
w regionach wysokiego
bezrobocia.

34 osoby

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:
361 100,00 zł
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Powiatowy Urząd
Pracy
w Choszcznie

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021

Kompleksowy program
wsparcia rodzin „Za
życiem”

28
.

Minister Edukacji
Narodowej

---------------------Okres realizacji
projektu:
06.12.2017 r. –
31.12.2021 r.

Zapewnienie realizacji
zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego na
obszarze powiatu
w zakresie
organizowania
wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka, oarz
doposażenie placówki
w niezbędne materiały
dydaktyczne służące
realizacji zadania.

Wartość całego
projektu:
80 280,00 zł
nie określona,
w zależności od
potrzeb

Ogólna kwota
dofinansowania
przyznana na rok
2021:

Stowarzyszenie
„Zamek dzieciom”

Zakup drukarki Brother
HL L2312D

Użyczenie –
doposażenie placówki

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu
w Suliszewie

15 600,00 zł

Wartość całego
projektu:

29
.

Powiat
Choszczeński/

615,00 zł
21 osób
Ogólna kwota
dofinansowania:
615,00 zł
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Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
im. Marii
Grzegorzewskiej
w Niemieńsku
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Wartość całego
projektu:

30
.

Stowarzyszenie
„Zamek dzieciom”

Wycieczka edukacyjna
do „Dzikiej Zagrody”
w Jabłonowie

Możliwość poznania
największych dzikich
ssaków Europy.

1 900,00 zł
21 osób
Ogólna kwota
dofinansowania:

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
im. Marii
Grzegorzewskiej
w Niemieńsku

1 900,00 zł

Wartość całego
projektu:

31
.

Stowarzyszenie
Promocja Ośrodka
„Zamek dzieciom”

Wypromowanie Ośrodka
– event w centrum
handlowym Galaxy
w Szczecinie.

3 000,00 zł
21 osób
Ogólna kwota
dofinansowania:
3 000,00 zł
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Wartość całego
projektu:

32
.

Stowarzyszenie
Zakup laptopa
„Zamek dzieciom”

Doposażenie placówki –
użyczenie.

3 000,00 zł
21 osób
Ogólna kwota
dofinansowania:

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
im. Marii
Grzegorzewskiej
w Niemieńsku

3 000,00 zł

Wartość ogólna projektów:
34 316 537,99 zł
Wartość dofinansowania:
17 230 486,46 zł
Razem
Wkład własny:
528 367,67 zł
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XII.
DZIAŁALNOŚĆ
POWIATOWEGO
W CHOSZCZNIE W 2021 r.

ZARZĄDU

DRÓG

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 2200Z w m. Piasecznik (w trakcie realizacji)
• Droga o łącznej długości : 0, 445 km;
• Wartość całości inwestycji: 1 849 723,53 zł;
• Dofinansowanie ZUW w Szczecinie: 876 242,57 zł;
• Wartość nakładów Powiatu: 973 480,96 zł;
• Wydatkowano w 2021 r.: 12 730,550 zł;

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2201Z w m. Stradzewo
• Droga o łącznej długości : 0,979 km;
• Wartość całości inwestycji: 2 092 426,36 zł;
• Dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
1 501 043,00 zł;
• Wartość nakładów powiatu: 591 383,36 zł;
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II. ROBOTY REMONTOWE
1.Remont chodnika droga nr 2233Z m. Drawno – 120 mb
2.Remont chodnika droga nr 2228Z m. Krzęcin – 120 mb
3.Remont chodnika droga nr 2234Z m. Podegrodzie – 212 mb
4.Remont chodnika droga nr 2228Z m. Krzęcin – 204 mb
5.Remont dróg powiatowych poprzez ułożenie nakładek bitumicznych
• droga nr 2228Z m. Krzęcin, ul. Mieszka I dł. 0.285 km;
• droga nr 2212Z Krzęcin - Słonice dł. 0.135 km;
• droga nr 2222Z m. Rębusz dł. 0.325 km;
• droga nr 2235Z Brzeziny - Wygon dł. 1.435 km;
III. 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;
• droga powiatowa nr 2223Z odc. Suliszewo – Korytowo na długości 1,6 km;
• droga powiatowa nr 2231Z odc. Objezierze – Rębusz na długości 3,9 km;
• droga powiatowa nr 2244Z odc. Drawno – Rościn na długości 5,0 km.
2. Regulacja wód opadowych
• droga nr 2220Z m. Pomień;
• droga nr 2231Z m. Bierzwnik;
• droga nr 2231Z m. Objezierze;
3. Usunięcie suchych i chorych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego.(gm. Bierzwnik – 13 sztuk, gm. Choszczno – 129 sztuk, gm. Drawno –
62 sztuk, gm. Krzęcin – 92 sztuk, gm. Pełczyce – 4 sztuk, gm. Recz – 50 sztuk) razem 350 sztuk.
4. Wycinka krzaków z pasa drogowego (nr 2228Z Choszczno – Krzęcin – gr.
powiatu, nr 2222Z Zieleniewo – Pławno - Rębusz, nr 1716Z Sułkowo– gr. powiatu,
nr 2212Z Krzęcin – Granowo, nr 2231Z Bierzwnik - Ostromęcko – Kolsk, nr 2242Z
Breń – Klasztorne, nr 2221Z Wardyń – Korytowo, nr 2201Z DW-160 – Stradzewo,
nr 2214Z Jarosławsko - gr. powiatu, nr 2216Z Boguszyny – Bolewice ).
5. Nasadzenia drzewek ( gm. Drawno – 362 szt., gm. Pełczyce – 8 szt.) - razem 370
sztuk.
6. Profilowanie i wzmocnienie dróg o nawierzchni tłuczniowo – żużlowej:
• droga nr 2218Z Żeńsko – Zwierzyń - wbudowano 6,00 ton mieszanki
kruszonej 0/31;
• droga nr 2223Z Suliszewo - Korytowo - wbudowano 12,000 ton mieszanki
kruszonej 0/31;
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• droga nr 2225Z Pamięcin - Lubieniów - wbudowano 14,000 ton mieszanki
kruszonej 0/31;
• droga nr 1767Z Sławęcin – gr. powiatu - wbudowano 15,000 ton mieszanki
kruszonej 0/31.
7.Frezowanie pni.
• droga nr 2222Z m. Suliszewo - 10 szt.;
• droga nr 2240Z m. Łasko – 9 szt.;
• droga nr 2158Z m. Niesporowice – 7 szt., m. Sarnik – 12 szt.;
• droga nr 2230Z m. Mielęcin - 2 szt.;
• droga nr 2221Z m. Korytowo - 1 szt.;
• droga nr 2229Z Nowy Kukom - Krzęcin - 48 szt.
8. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu mas na zimno oraz
emulsji asfaltowej i grysów.
9. Zrębkowanie gałęzi po wyciętych drzewach i krzakach.
10. Regulacja i wymiana oznakowania pionowego.
11. Oznakowanie poziome – malowanie przejść dla pieszych.
12. Udrażnianie przepustów drogowych.
13. Przecinki poboczy celem spływu wód opadowych.
14. Sprzątanie śmieci z pasów drogowych.
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 2021 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 siedmiu posiedzeń, które poświęcone były przede wszystkim
przyjęciu zasad dofinansowania i planowaniu podziałów środków finansowych
PFRON na 2021 r. oraz związanych z tym opiniowaniem projektów uchwał Rady
Powiatu Choszczeńskiego.
W 2021 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wpłynęło 966 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym 887
wniosków osób powyżej 16-go roku życia i 79 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.

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Odpowiednie zatrudnienie

125

2.

Szkolenie

0

3.

Uczestnictwo w terapii zajęciowej

3

4.

Konieczność
zaopatrzenia
i środki pomocnicze

w

przedmioty

ortopedyczne
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5.

Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji/
korzystanie
z
usług
socjalnych
i
opiekuńczych,
terapeutycznych
i rehabilitacyjnych

6.

Zasiłek stały

7.

Zasiłek pielęgnacyjny

295

8.

Korzystanie z karty parkingowej

91

9.

Inne

48

Razem

887

189

0

Tabela. Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności.

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Zasiłek pielęgnacyjny

64

2.

Zasiłek stały

13

3.

Inne

2

4.

Razem:

79

W 2021 roku odbyło się 187 posiedzeń składów orzekających. 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 2021 r. poz. 857). PZON wydał 865
orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia w tym, 798 orzeczeń z określeniem
stopnia
niepełnosprawności,
28
orzeczeń
o niezaliczeniu
do
osób
niepełnosprawnych oraz 39 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia
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niepełnosprawności. Orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności wydano
398 kobietom i 384 mężczyznom. Osobom poniżej 16-go roku życia wydano 93
orzeczeń, w tym 77 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
13 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 3 orzeczenie o odmowie
ustalenia stopnia niepełnosprawności. PZON wydał w 2021 r. 198 legitymacje
osobom niepełnosprawnym, w tym: 12 legitymacji osobom poniżej 16-go roku życia,
172 legitymacji osobom po 16-tym roku życia, 14 legitymacji osobom po 16-tym roku
życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Ponadto
w 2021 r. wydano 151 kart parkingowych.
Zgodnie z prowadzoną ewidencją stowarzyszeń zwykłych
zarejestrowano dwa stowarzyszenia pn.:
1. „PROJEKT CHOSZCZNO”,
2. „Pełczyckie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonersko-Sportowe”.

w

2021

r.

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 2021 r. na realizację 27 zadań
publicznych, na łączną kwotę 216 934,26 zł. Wszystkie zadania zrealizowane
w 2021 r. były zgodne z przyjętymi priorytetami Programu.
W ramach wyżej wymienionych środków finansowych przeprowadzono 3 otwarte
konkursy ofert na łączną kwotę 40 582,13 zł.
W tym 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 11 osób bezrobotnych (8 w formie stażu, 1 w ramach wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy, 1 w ramach prac interwencyjnych), na które
wydatkowano kwotę 133 070,97 zł. Poniższa tabela w sposób graficzny prezentuje
powyższe dane.
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Tabela. Aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania/ imprezy

Ilość
uczestników
zadania/imprezy

Udzielone
wsparcie

Spółdzielnia Socjalna
„NAD DRAWĄ” Drawno

Prace interwencyjne
Fundusz Pracy

1

8324,07 zł

Spółdzielnia Socjalna w
Rodzinie Korytowo

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy

1

28 000,00 zł

Nazwa organizacji

EFS RPO

3.

Polski Związek
Działkowców „PIONIER”
Choszczno

Staż ze środków
Funduszu Pracy

2

3744,26 zł

4.

Lokalna Organizacja
Turystyczna Wokół
Drawy Drawno

Staż ze środków
Funduszu Pracy

2

22710,76zł

5.

Spółdzielnia Socjalna
„Nad Drawą” Drawno

Staż ze środków
EFS RPO

1

11467,68 zł

6.

Miejski Klub Sportowy
„DRAWA” Drawno

Staż ze środków
Funduszu Pracy

1

9556,40 zł

7.

Stowarzyszenie Ludzi
Bezrobotnych Drawno

Staż ze środków
Funduszu Pracy

1

11472,69 zł

8.

Spółdzielnia Socjalna
„SIRIA” Drawno

Staż ze środków
EFS POWER

1

15164,46 zł

9.

Polski Związek
Działkowców Rodzinny
Ogród Działkowy

Staż ze środków
Funduszu Pracy

1

11493,73 zł

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl

128

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021

10.

Spółdzielnia Usługowa
„INA” Grabowiec

Ogółem

Staż ze środków
EFS POWER

1

11136,92 zł

11 uczestników

133 070,97 zł

Powiat Choszczeński także w trybie pozakonkursowym udzielił wsparcia
finansowego w wysokości 22 000,00 zł oraz w ramach środków PFRON
21 281,16 zł.
Współpraca w 2021 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
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 2021 roku
przebywały 103 mieszkanki. Mieszkanki objęte są całodobową opieką, którą
zapewnia zatrudniony personel. W 2021 roku zaplanowano 62 mieszkanki objęte
dotacją i 42 mieszkanki na podstawie innych przepisów. Średni koszt utrzymania
mieszkańca w 2021 r. wyniósł 4.392,00 zł ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 stycznia 2021 r. poz. 467.
Powiat Choszczeński otrzymał dwie dotacje celowe z budżetu państwa
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
w wysokości 67 732,00 zł oraz 40 669,00 zł. na zabezpieczenie przez Powiat
wkładu własnego do 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.
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Środki w planie budżetowym w dyspozycji Centrum w 2021 roku wynosiły
5 715 608, 52 zł, z tego środki na zadania wykorzystane przez Centrum wynosiły
3 719 150, 00 zł, natomiast przyznane środki PFRON znajdujące się w budżecie
Powiatu Choszczeńskiego wraz z obsługą w 2021 roku wynosiły 1 996 458, 52 zł
w tym:
• na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 1 304 331,98 zł,
• Aktywny Samorząd: 123 312, 62 zł
• Wyrównywanie różnic między regionami: 468 824, 75 zł,
• Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi: 99 989, 17 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 2021 r. z pomocy psychologicznej skorzystały ogółem 65 osób. Łącznie w 2021
r. udzielono pomocy 129 osobom (psycholog – 65, pedagog – 20, prawnik – 44 oraz
mediator – 0). Na zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 17 329,00 zł.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono Program Oddziaływań Korekcyjno –
Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który trwał od 26.06.2021 r.
do 16.09.2021 r. łącznie uczestniczyło w nim 13 osób, z czego cykl edukacyjny
ukończyło 8 osób.
W okresie od 23.09.2021 r. do 21.10.2021 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 8 osób, z czego
5 osób zrealizowało go do końca.
Programy zostały zrealizowane w ramach otrzymanych środków finansowych
przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Na realizację powyższych programów otrzymano 17 100,00 zł, w tym:
• 10 800,00 zł na program oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie,
• 6 300,00 zł na program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie prowadzi Punkt
Interwencyjno-Mediacyjny „Pomoc dziecku i rodzinie” w ramach, którego można
skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologa, pedagoga i prawnika.
W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” od 22 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. udzielane były
telefonicznie i osobiście informacje dla osób dotkniętych przestępstwem. Celem akcji
było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i zapewnienie
skutecznej pomocy osobom potrzebującym.
Dzięki podjętej współpracy pomiędzy Centrum, a Stowarzyszeniem „SOS dla
Rodziny” ze Szczecina w siedzibie PCPR prowadzony jest Lokalny Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Prowadzenie Punktu finansowane jest
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im
najbliższym.
Zgodnie z Informacją z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie
na koniec grudnia 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2190
osób. Była niższa o 305 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2021 roku.
Stopa bezrobocia w Powiecie Choszczeńskim systematycznie malała w ciągu
2021 roku. W styczniu 2021 roku stopa bezrobocia była najwyższa (19,2%),
a w październiku i w listopadzie osiągnęła swoje minimum, które wynosiło 15,7%.
W grudniu 2021 roku stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła(16,4%).
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2021 roku Powiatowy Urząd
Pracy w Choszcznie posiadał kwotę 8 027,2 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 2021 roku 84 osób, w tym 22 kobiety.
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 37 osób. W szkoleniach indywidualnych wzięły udział 21
osób, w szkoleniach grupowych – 16 osób.
Kierunki szkoleń indywidualnych:
• operator koparkoładowarki kl. III - 4 osoby,
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• eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – 3 osoby,
• operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 1 osoba,
• kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, CE – 3 osoby,
• prawo jazdy kat. CE – 1 osoba,
• operator wózków jezdniowych – 9 osób.
Kierunki szkoleń grupowych:
• ABC przedsiębiorczości - 16 osób.
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) przeszkolono 44 osoby. W szkoleniach indywidualnych
wzięło udział 13 osób, w szkoleniach grupowych – 31 osób.
Kierunki szkoleń indywidualnych:
• operator koparkoładowarki kl. III - 7 osób,
• eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – 3 osoby,
• operator koparki jednonaczyniowej kl. III i kl. I – 1 osoba,
• operator ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton w kl. III – 1 osoba,
• prawo jazdy kat. CE – 1 osoba.
Kierunki szkole grupowych:
• ABC przedsiębiorczości - 31 osób.
W 2021 r. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne
pracowników przyznano Powiatowemu Urzędowi Pracy w Choszcznie kwotę
w wysokości 141 597,82 zł. Dodatkowo w 2021 r. koszty szkoleń w ramach
projektów:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego –
56 437,85 zł,
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 65 527,62 zł,
• Funduszu Pracy – 19 632,35 zł.
Dodatkowo w PUP w Choszcznie zarejestrowano 618 oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (515 dla obywateli Ukrainy, 43 dla
obywateli Mołdawii, 33 dla obywateli Białorusi, 25 dla obywateli Gruzji oraz 2 dla
obywateli Rosji) i wydano 109 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców typu S.
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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. Wartość przychodów ze
sprzedaży usług w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wzrosła o 6,9 %. Głównym
nabywcą usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Choszcznie jest
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Szczecinie, który odpowiadał w 2021 roku aż
za 98,70 % 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.
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 31.12.2021 r. roku liczba osób nieubezpieczonych, które unikały zapłaty za
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udzielone świadczenia medyczne (za które nie płaci NFZ) wyniosła 397, a należność
ogółem z tego tytułu wyniosła 170 354,42 zł.
Wielkość przychodów ze sprzedaży usług medycznych uzależniona jest głównie
od kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrosła wartość kontraktów zawartych
z NFZ i wyniosła 5,8 %. O wzroście tym zdecydowały głównie środki pieniężne
przekazane na dodatki covidowe w wysokości 1 764 694.61 zł oraz na wzrost
wynagrodzeń pracowników.
W strukturze wykonanych usług dla NFZ przeważają usługi medyczne
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej —
90,30 %. Znaczący udział w przychodach mają także usługi w zakresie rehabilitacji
medycznej. W 2021 roku wyniósł on prawie 21,67 %. Pozostała sprzedaż dla NFZ
stanowiła ponad 9,7 %. Planowane w roku 2021 koszty działalności były na
49 136 428,04 zł - wykonanie wyniosło 52 525 817,50 zł.
Największy udział w kosztach szpitala stanowią usługi zewnętrzne, których udział
wyniósł w 2021 roku 46,22 % całości kosztów. Wśród nich zdecydowaną większość
stanowią usługi medyczne świadczone przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki,
ratowników medycznych oraz podmioty lecznicze. Wyniosły one w 2021 roku
43,04 % wszystkich kosztów i były jedną z najszybciej rosnących grup kosztów, ze
wzrostem na poziomie 23,2 %. 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 0,77 % wszystkich kosztów. W 2021 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 2021 r. były wyłącznie firmy
polskie. Największym dostawcą w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich
była firma PGF Urtica z Wrocławia, dostawca leków, który dostarczył produkty za
ponad 981 400,00 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 2021 roku zrealizowano 48 postępowań zgodnie
z ustawą PZP, w tym jeden przetarg „Unijny" oraz 67 zamówień w postępowaniu
uproszczonym poniżej 30 000,00 EUR.
Zachowana płynność finansowa pozwoliła wypracować nadwyżkę w wysokości
2971,37 zł. Wypracowana nadwyżka w całości przeznaczona została na fundusz
zakładowy zasilając zasoby pieniężne zakładu, które na koniec roku wynoszą
26 043 848,43 zł.
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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 2021 r. w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, to:
• Populacyjny program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;
• Profilaktyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego;
• Program profilaktyki chorób układu krążenia;
• Profilaktyka i edukacja cukrzycy;
• Szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.04.2021 r. został
utworzony Punkt Szczepień Powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a. W punkcie zostało
przyjętych i zaszczepionych przeciwko wirusowi COVID-19 5160 pacjentów.
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XIV. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi Choszczeńskiemu prawa
własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.
Na dzień 31.12.2021 r. powiat był właścicielem nieruchomości o powierzchni
700,1132 ha. Wszystkie nieruchomości stanowiące własność powiatu wchodziły
w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
Stan władania nieruchomościami stanowiącymi
użytkowania wieczystego przedstawiał się następująco:

własność

- prawo trwałego zarządu jednostek organizacyjnych powiatu

powiatu

oraz

694,1442

ha

- prawo nieodpłatnego użytkowania Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

3,0172

ha

- pozostałe nieruchomości

2,9518

ha

Powierzchnia nieruchomości w stosunku do stanu z dnia 31.12.2020 r. uległa
zwiększeniu o 4,8274 ha.
Wartość prawa własności nieruchomości powiatu wynosiła ogółem
500 099 373,82 zł, w tym gruntów 298 542 189,51 zł (według wartości początkowej
przekazanej na 31.12.2021 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.
Innymi prawami niż prawo własności do nieruchomości na dzień 31.12.2021 r.,
powiat nie dysponował.
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3. Dane o zmianach w stanie mienia.
Dane o zaistniałych zmianach w stanie nieruchomości powiatu od dnia
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie zbycia i nabycia nieruchomości oraz
o dochodach z tytułu zbycia nieruchomości przedstawiały się następująco:
1. Zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych w roku 2021 nie nastąpiło.
2. Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych:
a) nabycie w drodze darowizny od Gminy Choszczno aktem notarialnym
Rep. A nr 1283/2021 z dnia 25.05.2021 r. prawa własności działek oznaczonych
nr 352 o powierzchni 0,0323 ha położonej w obrębie 1 m. Choszczno
i nr 463/3 o powierzchni 0,0134 ha, położonej w obrębie 3 m. Choszczno,
o wartości 43 877,60 zł,
b) uzyskanie 2 decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającej prawo
własności z mocy prawa 6 działek wchodzących w skład dróg powiatowych
nr 2228 Z i 2223Z na dzień 01.01.1999 r., o wartości 1 102 410,00 zł.
Łącznie nastąpiło nabycie prawa własności nieruchomości o powierzchni
4,8274 ha i wartości 1 146 287,60 zł.
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 4 umowy
użyczenia,
b) obowiązujące umowy użyczenia:
• umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń dla
pielęgniarki w budynku Zespołu Szkół w Choszcznie (działka nr 813/14 obręb
3 m. Choszczno),
• umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń w budynku
zespołu szkół Nr 2 w Choszcznie (działka nr 175/5 obręb Pakość, gmina
Choszczno),
• umowa użyczenia dla pielęgniarki na udostępnienie pomieszczeń w budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie (działka nr
887/3 obręb Suliszewo, gmina Choszczno),
• umowa użyczenia dla pielęgniarki w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Niemieńsku (działka nr 201/4 obręb Nowa Korytnica,
gmina Drawno),
• umowa użyczenia dwóch garaży w budynku gospodarczym dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie (działki położone
w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno, oznaczone numer 887/6 w udziale
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do 0,4302 części wraz z drogą oznaczoną nr działki 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., 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 oznaczonej numer 175/6, obręb Pakość, gmina Choszczno: 6
umów,
• 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 powierzchni 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
obręb 3 m. Choszczno 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 oznaczonej
numer 175/6, obręb Pakość, gmina Choszczno, 2 umowy najmu
kontynuowane w 2021 r. (zawarte do dnia 26.03.2021 r. oraz 30.03.2021 r.).
3. Trwały zarząd:
• Przekazanie w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie,
nieruchomości o łącznej powierzchni 114,8754 ha (decyzje znak:
GN.6844.1.1-10.2021.BC z dnia 24.11.2021 r.).
• Wygaśnięcie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Choszcznie prawa trwałego
zarządu do działki nr 62/7 o powierzchni 0,0064 ha położonej w obrębie
Rzecko, gmina Choszczno.
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XV. KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY
Do zadań Biura Kontroli 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 2021 r. Biuro zaplanowało i przeprowadziło 18 kontroli problemowych oraz
kontrolę doraźną. Tematyka kontroli planowych obejmowała między innymi:
1. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
2. Prawidłowość realizacji zadań w zakresie pomocy osobom usamodzielnianym
oraz wypłaty dodatkowych dofinansowań i świadczeń w pieczy zastępczej.
3. Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Prawidłowość naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. Prawidłowość naliczenia i wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw
rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
6. Prawidłowość naliczenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej przez
Powiat Choszczeński w 2020 roku Organom prowadzącym szkoły publiczne
i niepubliczne.
7. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński
na podstawie umowy nr 102.2020 z 10 września 2020 r.
8. Realizacja wydatków zaewidencjonowanych w ramach § 4120, § 4140.
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9. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na
podstawie umowy nr 148/2019 z 30 grudnia 2019 r.
10. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na sfinansowanie działalności
w 2020 r.
11. Prawidłowość danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie
liczby uczniów i etatów nauczycieli.
12. Prawidłowość realizacji rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli.
13. Wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2021 r. na realizację
zadań powiatowej biblioteki, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 marca
2009 r.
Kontrola doraźna została przeprowadzona w zakresie zmiany wynagrodzeń
pracowników i jej wpływu na realizację wydatków w 2021 r.
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 2021 r. do Starosty wpłynęły
3 skargi, z czego jedna została przekazana właściwemu organowi. Pozostałe skargi
były rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami i uznane
zostały za bezzasadne. W 2021 r. nie odnotowano wpływu wniosku.
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
1. Ustalanie w porozumieniu ze starostą obszarów ryzyka w zakresie działań
starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego;
2. Sporządzenie w porozumieniu ze starostą rocznego planu audytu i jego realizacja,
a w uzasadnionych przypadkach prowadzenie audytów pozaplanowych;
3. Prowadzenie oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania
nimi oraz gospodarowania mieniem, a także efektywności i gospodarności
zarządzania finansowego;
4. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z planowanymi i przeprowadzanymi
audytami;
5. Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na
celu usprawnienie funkcjonowania starostwa oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych.
W 2021r. przeprowadzono następujące zadania audytowe wynikające z rocznego
planu audytu:
1. Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2020 roku;
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2. Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.
Ponadto przeprowadzono czynności sprawdzające w ramach następujących
zadań:
1. Prawidłowość i terminowość prowadzenia spraw z zakresu usunięcia pojazdów na
obszarze powiatu, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 ze zm.);
2. Terminowość prowadzenia spraw prowadzonych w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami w 2019r.
W ustawowym terminie wywiązano się z obowiązków sprawozdawczych.
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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 środowiskai 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 2021 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 2021 r. Starosta bazując na przepisach
aktualnego Prawa wodnego przyjął 7 sprawozdań kierowników nadzorów wodnych.
Do zadań starosty należy również powoływanie i nadzorowanie spółek wodnych w 2021 r. żadna spółka„prężnie” nie działała.
Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody realizowane są na
podstawiewielu ustaw, przede wszystkim Prawa ochrony środowiska, Prawa
geologicznegoi górniczego, Prawa łowieckiego, ustawy o odpadach, ustawy
o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
ustawy o transporcie kolejowym. W 2021 r. wpłynęło łącznie 1279 pism, wniosków
kierowanych do Wydziału. Na ich podstawie wydano m.in. 127 decyzji ws. usuwania
drzew i krzewów, w tym 112 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 5
decyzji odmawiających wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz 15
decyzji zmieniających wydane decyzje, 1 decyzję o usunięciu drzew ograniczających
widoczność sygnalizatorów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym, 6 decyzji
z ustawy o odpadach, 11 decyzji w zakresie geologii, 75 informacji o występowaniu
kopalin. Przyjęto 10 zgłoszeń instalacji, z których eksploatacja nie wymaga
pozwolenia (w tym zmiany zgłoszeń), 3 zgłoszenia projektu robót geologicznych
oraz 2 zgłoszenia dokumentacji geologicznych (nie wymagających zatwierdzenia),
dokonano zmiany 1 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. Ponadto
naliczane i rozliczane były czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich, przyjęto
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, wydano decyzję na
przetrzymywanie
zwierzyny
oraz
na
utrzymywanie
charta
rasowego.
Przeprowadzono również 4 kontrole w zakładach.
W analizowanym zakresie starosta prowadzi również następujące rejestry:
1. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - brak wpisów w 2021 r.
2. Rejestr historycznych zanieczyszczeń ziemi - brak wpisów w 2021 r.
3. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom UE - 4 wpisy do rejestru w 2021 r.
4. Rejestr zwierząt niebezpiecznych dla życia ludzi - brak wpisów w 2021 r.
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Zadania z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego - w 2021 r. realizowane
były przede wszystkim na podstawie ustawy o lasach oraz ustawy o rybactwie
śródlądowym. W 2021 r. m.in. sporządzono aktualizację wykazu właścicieli lasów,
zlecono jak co roku inwentaryzację stanu lasów (zinwentaryzowano 166,8209 ha)
oraz uproszczony plan urządzenia lasu o powierzchni 10,7138 ha, wydano 40
decyzji z zakresu gospodarki leśnej, wydano 361 zaświadczeń przedkładanych do
kancelarii notarialnych informujących czy na gruncie znajduje się las objęty
zakresem uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzją starosty określającą
zadania 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 2021 r. nie
wydawano legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, podbito legitymacje
na nowy rok wcześniej powołanym strażnikom.
2. Rejestr kart wędkarskich - w 2021 r. wydano 224 karty wędkarskie.
3. Rejestr kart łowiectwa podwodnego - nie wydawano żadnej karty w 2021 r.
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. Jednostka pływająca
o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być
zarejestrowana na wniosek właściciela. W 2021 r. zarejestrowano 4 jednostki
pływające, dokonano zmian danych dla 1 jednostki pływającej, przyjęto
zawiadomienie o nabyciu jednostki zgodnie z zasadami 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:
Sprawozdanie L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych).
Sprawozdanie Oś-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
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. W 2021. opracowano
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do
2030 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz raport z wykonania
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 r.” za lata 2019-2020. Ww. Program został przyjęty w 2021 r.
przez Radę Powiatu Choszczeńskiego.
Od 2019 r. przedkładana jest przez Departament Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie informacja o stanie
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środowiska w Powiecie Choszczeńskim. Za rok 2020 r. ww. informacja została
przedstawiona w drugiej połowie roku 2021 r. Ponadto przedłożona została przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie informacja
z przeprowadzonych w 2021 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 2021 r. zorganizowano przyrodniczy konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych WTZ
i DPS- ów z terenu powiatu pn.„PasteLOVE 4 pory roku w Powiecie
Choszczeńskim”, zakupiono materiały edukacyjne: gry przyrodnicze oraz puzzle
terenowe, oraz zlecono wykonanie gadżetów edukacyjnych tj. gry - memory
przyrodnicze, kalendarzy ekologicznych z pracami konkursowymi przyrodniczego
konkursu plastycznego oraz kubków z motywem pszczoły.
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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, 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 1241 zgłoszeń prac geodezyjnych
oraz 116 zgłoszeń uzupełniających,
• zrealizowano 462 wystąpienia o materiały,
• przyjęto i obsłużono 64 wnioski o przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
w tym przeprowadzono 35 narad koordynacyjnych,
• przeprowadzono 1698 weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów
stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
• wystawiono 4086 Dokumentów Obliczenia Opłaty,
• wystawiono 1444 licencji,
• wykonano 1098 zmian w prowadzonej bazie GESUT i w bazie BDOT500,
• przyjęto i zrealizowano 1396 wniosków dotyczących udostępnienia
dokumentów
z zasobu,
• przyjęto i obsłużono 12 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
danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne
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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:
• 30 sprawy / decyzje w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji
gruntów i budynków,
• 4 decyzje z sprawie klasyfikacji gruntów,
• 1 decyzja w sprawie odmowy udostępnienia danych z rejestru publicznego,
• 4 decyzje w sprawie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów,
• 2695 wypisów, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
• 196 informacji z operatu ewidencyjnego (udostępnienia danych osobowych na
wnioski policji, prokuratury lub innych uprawnionych podmiotów),
• 556 – informacji udzielonych komornikom,
• 60 – informacji z rejestru cen nieruchomości,
• ujawniono 4756 zmian w operacie ewidencyjnym.
W 2021 roku Wydział opracował zlecenia i uczestniczył w odbiorze prac
związanych z modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla:
• obszaru powiatu choszczeńskiego z wyłączeniem miasta i gminy Drawno oraz
miasta Choszczno – realizacja projektu technicznego w celu jej zagęszczenia
oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (pomiar i wyrównanie),
• miasta Choszczno realizacja projektu technicznego w celu jej zagęszczenia
oraz dostosowania do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (stabilizacja, oddanie
znaków pod ochronę, pomiar i wyrównanie).
W 2021 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
administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej
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z
infrastrukturą
informacji
zachodniopomorskiego.

przestrzennej

na

terenie

województwa

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.
Projekt ten jest projektem systemowym województwa, realizowanym przy
wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego.
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XVIII. KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Zadania wykonane w Wydziale Komunikacji i Transportu w 2021r.:
1. W zakresie rejestracji pojazdów w 2021 r. Starosta Choszczeński wydał:
• 5601 decyzji o rejestracji pojazdu;
• 121 decyzji o czasowej rejestracji pojazdu;
• 844 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;
• 11 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
• 25 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
• 384 decyzji o wymianie dowodu rejestracyjnego stałego;
• 369 decyzji zmieniających decyzje stałe w zakresie własności;
• 118 decyzji o naliczeniu kary za uchybienia terminów określonych w art. 140
mb ustawy prawo o ruchu drogowym.
Ponadto dokonał ok. 12 000 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 2021 r. Starosta Choszczeński wydał:
• 1286 decyzji o nadaniu uprawnień kierowcy;
• 5 decyzji dotyczących wydania międzynarodowych praw jazdy;
• 55 decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie
problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
• 75 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi;
• 97 decyzji o zatrzymaniu dokumentu pozwalającego na kierowanie
pojazdami mechanicznymi;
• 3 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;
• 62 decyzji o skierowaniu na kontrolne badanie psychologiczne w zakresie
psychologii transportu;
• 13 decyzji o wydaniu lub przedłużeniu ważności zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
Ponadto:
• wykonał łącznie 1647 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;
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• - wymienił 1 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• - wydał 67 wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami;
•
3. W zakresie transportu drogowego w 2021 r. Starosta Choszczeński wydał:
• 6 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:
• 12 licencjami/zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego i 49 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;
• 53 licencjami/zezwoleniami i 154 wypisami na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie transportu rzeczy;
• 6 licencjami w zakresie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy;
• 14 zezwoleniami i 37 wypisami na wykonywanie przewozów regularnych
osób;
• 4 zezwoleniami i 4 wypisami na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych osób;
• 67 zaświadczeniami i 134 wypisami na przewóz rzeczy na potrzeby własne;
4. W zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r. Starosta
Choszczeński utworzył 5 linii komunikacyjnych na trasach:
• Drawno – Choszczno,
• Pełczyce – Choszczno,
• Bierzwnik – Choszczno,
• Recz – Choszczno,
• Krzęcin – Choszczno,
Na organizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie
186 492,00 zł w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
5. W pozostałym zakresie zadań wydziału w 2021 r. Starosta Choszczeński:
• pełnił nadzór nad 16 ośrodkami szkolenia kierowców, prowadził kontrolę
działalności regulowanej w tym zakresie;
• pełnił nadzór nad 24 instruktorami nauki jazdy, prowadząc kontrolę
prawidłowości wykonywania przez nich zadań;
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•
•
•
•
•
•

pełnił nadzór nad 5 stacjami kontroli pojazdów, prowadził kontrolę
szczegółową;i doraźną działalności regulowanej w tym zakresie;
pełnił nadzór nad 31 diagnostami samochodowymi, prowadził kontrolę
szczegółową i doraźną wykonywanych przez nich obowiązków;
zatwierdził 68 zmian stałych/czasowych organizacji ruchu drogowego,
pełniąc nadzór nad prawidłowością oznakowania przedmiotowych zmian;
opiniował 15 zmian stałych/czasowych organizacji ruchu drogowego na
drogach wyższej kategorii;
w ramach działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Choszcznie dokonał 19 analiz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
wydał/zaopiniował 2 zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
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XIX. BUDOWNICTWO
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:
• wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
• wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
• zatwierdzanie
projektów
zagospodarowania
działki
i
projektów
architektoniczno-budowlanych,
• wydawanie pozwoleń na budowę tymczasowych obiektów budowlanych,
• przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,
• wydawanie zmian decyzji o pozwoleniu na budowę,
• wydawanie decyzji o uchyleniu, wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
• wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
• przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych,
• przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
• przenoszenie zgłoszeń robót budowlanych, wobec których organ nie wniósł
sprzeciwu,
• wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
• zatwierdzanie i legalizacja dzienników budowy,
• wydawanie postanowień o odstępstwach od przepisów technicznobudowlanych,
• wydawanie postanowień o odstępstwach usytuowania budynków i budowli od
terenów kolejowych,
• wydawanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy
Prawa budowlanego,
• wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
Do zadań wydziału należy również współdziałanie z innymi Urzędamiuzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do
rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązkiem wydziału jest również
prowadzenie w formie elektronicznej rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę
oraz rejestru zgłoszeń i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na
budowę i zgłoszeniem na budowę, przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru
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budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem
architektoniczno- budowlanym. Zadaniem wydziału jest uczestniczenie, na
wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych
i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych
z tymi czynnościami.
W ostatnich latach znaczący wzrost ruchu budowlanego i ilość realizowanych
inwestycji spowodował wzrost ilości załatwianych spraw i realizowanych zadań
wydziału.
ILOŚĆ SPRAW WPŁYWAJĄCYCH DO WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Z 2021
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0
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ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 2021
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XX. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
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
z obronnością kraju, w tym prace związane z przygotowaniem i opracowaniem
niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie
powiatu choszczeńskiego. W 2021 r. kwalifikacja wojskowa przeprowadzona została
w dniach 25 października – 19 listopada 2021 r. i objęła swym zasięgiem osoby
z rocznika podstawowego 2002 oraz osoby z rocznika starszego od 1997 r. do
2001 r. W sumie przebadanych zostało 388 osób, w tym 5 kobiet. Powiatowa
Komisja Lekarska przyznała kategorię zdrowia A – 350 osobom, B – 2 osobom, 36
osób otrzymało kategorię zdrowia D i E. Istotnym problemem staje się fakt uchylania
od obowiązku stawiennictwa osób wezwanych, co dla struktur wojskowych skutkuje
brakiem kadry do ewentualnego wstąpienia do służby w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
W ramach działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje
całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) koordynujące
działaniami 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 minionym roku jedną
z takich sytuacji kryzysowych było wystąpienie przypadku ptasiej grypy u kaczek na
fermie w Przybysławiu w Gminie Krzęcin. W dniu 10 kwietnia 2021 r. Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Choszcznie wydał rozporządzenie w sprawie zjadliwej grypy
ptaków na terenie Powiatu Choszczeńskiego, w którym określił zadania podmiotów
współpracujących oraz obszar zapowietrzony i zagrożony. Działania samorządu
gminnego i powiatowego polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu oraz
zapewnieniu przepływu informacji, które oparto o uzgodnienia podjęte na
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posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Całość działań
została wykonana zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i zakończona dnia 18 kwietnia
2021 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego w systemie dziennym uczestniczy
w
treningach
łączności
w
sieci
łączności
radiowej
Wojewody
Zachodniopomorskiego, a 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 celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Priorytetem działań komisji jest realizowanie Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
uchwalanego przez Radę Powiatu Choszczeńskiego. Do zadań komisji należy m.in.:
• ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu,
• opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży,
a także innych jednostek wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• przygotowywanie
projektu
powiatowego
programu
zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
• opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie wydatków na
bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową, usuwanie skutków
klęsk żywiołowych,
• opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na Powiat szereg zadań
publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie działań zapewniających
mieszkańcom powiatu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wywiązanie się z tego
obowiązku nie byłoby możliwe bez udziału i pełnego zaangażowania wszystkich
powiatowych służb, inspekcji, straży, a także ogniw administracji samorządowej.
W ramach funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w minionym roku
odbyły się cztery posiedzenia. W pracach tego organu uczestniczyła
Przewodnicząca - Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, przedstawiciele Rady
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Powiatu Choszczeńskiego, przedstawiciele służb oraz osoby wyznaczone przez
Starostę, w tym Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Na posiedzeniach omawiano zagadnienia zgodnie z zatwierdzonym przez
członków Komisji Regulaminem Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok
2021, w którym zaplanowano następujące tematy:
• Przedstawienie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2020,
• Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa powiatu choszczeńskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.,
• Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z działalności
oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok
2020.,
• Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego za 2020 r. oraz przedstawienie sytuacji
epidemiologicznej związanej z wystąpieniem koronawirusa SARS CoV – 2 na
terenie Powiatu Choszczeńskiego.
• Akcja „Bezpieczne Ferie Zimowe 2021 r.” – podsumowanie działań
zrealizowanych przez Powiatowe służby, inspekcje i straże.
• Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Wakacje 2021” – omówienie
priorytetowych działań podejmowanych w ramach akcji,
• Przedstawienie sprawozdania z działalności Policji za I półrocze 2021 r.,
• Bezpieczeństwo drogowe, wypadki drogowe i kolizje – mapa występowania
zagrożeń na drodze w 2021 r. – porównanie z rokiem 2020,
• Informacja z realizacji zadań związanych z zapewnieniem dzieciom
i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje
2021”,
• Przygotowanie do akcji „Bezpieczne Ferie 2022” – omówienie priorytetowych
działań podejmowanych w ramach akcji,
• Raport dotyczący stanu przygotowania państwa do sezonu zimowego
2021/2022,
• Przedstawienie projektu planu pracy komisji na rok 2022, zgłoszenie
propozycji do projektu planu pracy komisji na 2022 rok,
• Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Choszczeńskiego w części
dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i straży pożarnych na 2022 r. na
wydatki związane z organizacją ćwiczeń, zawodów, promocji oraz prewencji
i profilaktyki w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
publicznego oraz wysokości rezerwy celowej na zadania realizowane
w zakresie zarządzania kryzysowego na rok 2022.

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
UL. NADBRZEŻNA 2, 73-200 CHOSZCZNO
TEL.: 95 748 89 31, starosta@powiatchoszczno.pl

156

RAPORT O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – ROK 2021
Wypracowane na posiedzeniach wnioski, pozwalają reagować tam gdzie
najbardziej wymaga tego sytuacja. Niewątpliwie aktywność członków Komisji
wpłynęła na wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń, które
występowały na terenie Powiatu Choszczeńskiego. W minionym roku działalność
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była adekwatna i wystarczająca do
występujących zagrożeń oraz podejmowanych zadań.
W celu prawidłowego wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w Powiecie Choszczeńskim funkcjonuje Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego, jako organ pomocniczo – doradczy Starosty w sprawach zarządzania
kryzysowego, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych.
Powiatowy
Zespół
Zarządzania
Kryzysowego
odbył
8
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 oraz poruszano
tematy dotyczące działań wykonywanych przez poszczególne służby, inspekcje
i straże związane z przeciwdziałaniem i walką z koronawirusem oraz działań
związanych z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Choszczno
i Krzęcin.
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Choszczeńskiego informowali na bieżąco
o sytuacji panującej na ich terenach.
W związku z pojawiającymi się przypadkami afrykańskiego pomoru świń (ASF)
u dzików na obszarze województwa zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania
Kryzysowego został zobowiązany do przekazywania cotygodniowych raportów
otrzymywanych z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Choszcznie o sytuacji
występującej na obszarze Powiatu Choszczeńskiego. Raporty przekazywano do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, które stanowiły
bazę informacyjną dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego
w Gorzowie Wlkp., Gdańsku i Poznaniu.
W związku z dalszymi działaniami zapobiegającymi rozwojowi pandemii
koronawirusa Starosta Choszczeński wraz z Wójtami i Burmistrzami Gmin
Powiatu Choszczeńskiego
uczestniczyła
w
Konferencjach
Wojewody
Zachodniopomorskiego. Spotkania dotyczyły organizacji i koordynacji szczepień
przeciwko COVID – 19 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Założenia
w kwestii szczepień dotyczyły transportu osób starszych i niepełnosprawnych do
punktów szczepień organizowanych przez gminy przy współpracy Ochotniczych
Straży Pożarnych i Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych
powiatów województwa zachodniopomorskiego, które również zaangażowano do
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dystrybucji ulotek informacyjnych dotyczących szczepień. Prowadzona była również
rejestracja osób powyżej 80 roku życia, a w kolejnych etapach rejestrowano osoby
młodsze za pośrednictwem platformy e-konta pacjenta, centralnej linii NFZ lub
w wyznaczonych punktach szczepień na terenie powiatu. Szczepieniami objęto
także pensjonariuszy domów pomocy społecznej, placówek całodobowej opieki
i prywatnych domów opieki. Na bieżąco przekazywane były informacje na temat
lokalnie prowadzonej procedury szczepień przeciw COVID – 19 do Pełnomocnika
Wojewody Zachodniopomorskiego w ZUW Szczecin. Odbywały się również
spotkania na szczeblu wojewódzkim z przedstawicielami z poszczególnych
powiatów i gmin, Komendantami Straży Pożarnych oraz przedstawicielami
Ochotniczych Straży Pożarnych w celu ustalenia zasad współpracy dotyczącej
przewozów osób do punktów szczepień oraz akcji promocyjnej w sprawie szczepień
dla mieszkańców gmin powiatów całego województwa.
Wydział Zarządzania Kryzysowego koordynował również przywóz i dystrybucję
z rezerw materiałowych magazynów Obrony Cywilnej ze Szczecina środków do
dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń, masek i półmasek ochronnych, rękawiczek
dla celów prowadzonych działań profilaktycznych z przeznaczeniem dla placówek
oświatowych, placówek przedszkolnych, poradni, placówek opieki dziennej
i całodobowej, domów dziecka, domów pomocy społecznej, podmiotów leczniczych
z terenu Powiatu Choszczeńskiego.
Do zadań wydziału należy również raportowanie do Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego ZUW Szczecin w systemie Centralnej Aplikacji
Raportującej (CAR) o zdarzeniach związanych z różnego rodzaju skutkami anomalii
pogodowych, które coraz częściej występują na terenie powiatu choszczeńskiego.
Zadaniem Starosty, jako zwierzchnika powiatu jest również zapewnienie
dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur
działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych oraz wzmocnienie
ochrony ważnych obiektów publicznych. W 2021 r. kilkukrotnie Prezes Rady
Ministrów wprowadzał pierwszy stopień alarmowy ALFA - CRP – na całym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W związku z powyższym Wydział
Zarządzania Kryzysowego podejmował odpowiednie procedury związane
z wprowadzonym stopniem alarmowym.
Ponadto Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 2021 r.
realizował zadania z zakresu:
a) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, m.in. poprzez:
• opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2020 r.;
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• opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zaleceń Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie podjętych na terenie powiatu
choszczeńskiego działań w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2021";
• opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zaleceń Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie podjętych na terenie powiatu
choszczeńskiego działań w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2021";
• aktualizację dokumentów planistycznych dotyczących bezpieczeństwa
w czasie kryzysu i w czasie wojny.
• opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Choszczeńskiego
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.
W sprawach dotyczących obronności w 2021 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 Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych;
• opracowanie Planu szkolenia obronnego na 2021 r.;
• opracowanie Zasadniczych zamierzeń w zakresie zadań obronnych
planowanych do realizacji przez Starostę Choszczeńskiego w 2021 r.;
• 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 2021;
• opracowanie Planu działania w zakresie obrony cywilnej na rok 2021;
• aktualizacja dokumentacji planistycznej dotyczącej obronności Kraju.
Wydział Zarządzania Kryzysowego uczestniczył cyklicznie w szkoleniach,
ćwiczeniach i treningach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu
zachowania ciągłości zadań i działań oraz zwiększania wiedzy praktycznej
związanej z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu choszczeńskiego.
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