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1. WSTĘP
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku, opracowany zgodnie
z wprowadzoną przed trzema laty nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym. Przygotowanie raportu
to obowiązek i wymóg prawny, który stwarza samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej
informacji na temat realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. Dokument przygotowany został
w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym i obejmuje: podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii
i uchwał Rady Powiatu oraz informację o realizacji w 2020 roku zadań powiatu przypisanych prawem.
Przedłożony Raport nie zawiera informacji o budżecie obywatelskim, ponieważ w 2020 roku, podobnie jak
w latach 2018-2019 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki nie realizował budżetu obywatelskiego.
Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok jest trzecim tego typu dokumentem
przedkładanym Radzie Powiatu oraz prezentowanym Mieszkańcom Powiatu. Stanowić ma podstawę do
oceny działalności Zarządu Powiatu w 2020 roku jako organu wykonawczego samorządu powiatowego
VI kadencji.
Raport sporządzony został w oparciu o materiały otrzymane od powiatowych jednostek organizacyjnych,
Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynaryjnej oraz Wydziałów Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE.
2.1

Powierzchnia, ludność, finanse.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zajmuje powierzchnię 1806 km², co stanowi 6% powierzchni
województwa wielkopolskiego i jest drugim co do wielkości powiatem w Wielkopolsce. W roku 2020
granice Powiatu nie zmieniły się. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia
2020 r. liczba ludności w Powiecie wynosiła 86.590 osób i w stosunku do lat 2018-2019 ilość mieszkańców
zmniejszyła się o 830 osób. Powyższe dane wskazują, że w dalszym następuje zmniejszanie się liczby
mieszkańców Powiatu. Wśród mieszkańców Powiatu 50,4% stanowią kobiety, natomiast mężczyźni 49,6%.
Dane statystyczne wskazują również, że 54,5% ludności Powiatu zamieszkuje tereny wiejskie, a 45,5%
stanowią mieszkańcy miast. Gęstość zaludnienia Powiatu wynosi 48 osób/km² i jest znacznie niższa od
gęstości zaludnienia w Województwie Wielkopolskim (117 osób/km²) oraz w Polsce (123 osoby/km²).
W skład Powiatu wchodzi 8 jednostek administracyjnych: jedna gmina miejska - Miasto Czarnków, trzy
gminy miejsko-wiejskie - Trzcianka, Krzyż Wlkp. i Wieleń oraz cztery gminy wiejskie: Czarnków, Lubasz,
Połajewo i Drawsko.
Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku wyniosły ogółem 117.498.524,13 zł, w tym:
• subwencja ogólna z budżetu państwa – 51.092.078,00 zł (43,48% dochodów ogółem)
• dotacje i pomoc finansowa w tym „zewnętrzna” – 27.735.979,29 zł (23,61% )
• udziały w podatku dochodowym – 18.545.059,21 zł (15,79%)
• dochody własne - 15.772.401,92 zł (13,42%)
• środki inne; w tym „zewnętrzne”, z FP, uzupełnienie dochodów – 4.353.005,71zł (3,70%).
Wydatki Powiatu w 2020 roku wyniosły ogółem 113.730.938,93 zł, w tym:
• wydatki bieżące – 104.384.117,52 zł (92% wydatków ogółem)
• wydatki majątkowe – 9.346.821,41 zł (8% wydatków ogółem).
Nadwyżka budżetowa uzyskana w 2020 roku wyniosła 3.767.585,20 zł.
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Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 21.700.972,00 zł i był niższy o 1.053.372 zł
w stosunku do roku 2019.
Dokonane w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały, iż planowana na koniec 2020 roku kwota
deficytu wynosiła 1.455.095,57 zł. Jednak całkowite rozliczenie budżetu wskazało, że ostatecznie zamknął
się on nadwyżką w wysokości 3.767.585,20 zł. Istotny wpływ na taką sytuację miały otrzymane w trakcie
roku dodatkowe środki na zadania bieżące i inwestycyjne związane m.in. z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, środki na wsparcie działań inwestycyjnych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także niższa realizacja wydatków.
W wyniku ostatecznego rozliczenia budżetu i sfinansowania rozchodów, powstały „wolne środki”
w wysokości 2.714.213,20. Ich uzupełnieniem są środki w kwocie 13.565.509,51 zł pozostałe z rozliczenia
częściowo roku 2018 i roku 2019, które nie zostały zaangażowane na wydatki w 2020 roku. Oznacza to, że
Rada Powiatu w roku 2021 będzie dysponowała dodatkowymi środkami w łącznej kwocie 16.279.722,71 zł,
które, po zabezpieczeniu kontynuacji realizacji wieloletnich przedsięwzięć, będzie można zaangażować na
finansowanie inwestycji lub innych pilnych potrzeb w zakresie wydatków bieżących. Należy jednak mieć na
uwadze to, że część zadań inwestycyjnych z 2020 roku została przeniesiona do realizacji w 2021 roku,
zatem do dyspozycji pozostanie kwota nieco niższa.
Szczegółowa informacja z realizacji budżetu w 2020 roku w ujęciu zadaniowo-finansowym oraz dane
dotyczące struktury dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz udzielonych dotacji, zawarte
są w odrębnym dokumencie pn. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego za 2020 rok. Powyższe Sprawozdanie złożone zostało Radzie Powiatu i będzie
szczegółowo omawiane podczas sesji absolutoryjnej.

2.2

Zadania Powiatu.

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin wymienionych
w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te realizowane są przez powiatowe jednostki
organizacyjne, których ilość w 2020 roku nie uległa zmianie. W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim są to
następujące jednostki:
1) Starostwo Powiatowe w Czarnkowie i jego Delegatura Wydziałów w Trzciance
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
4) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z Filią w Trzciance i Wieleniu.
5) Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
6) Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
7) Dom Pomocy Społecznej w Trzciance
8) Dom Pomocy Społecznej w Gębicach
9) Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
10) Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie
11) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance
12) Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
13) Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
14) Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.
15) Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
16) Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
17) Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie
18) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
19) Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
20) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie
21) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance
22) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.
Do zakresu działania Powiatu należy także wykonywanie zadań przez inspekcje, służby i straże. Ich zadania
są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej
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administracji zespolonej, nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod
zwierzchnictwem starosty. W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim działają następujące służby, straże
i inspekcje:
• Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie
• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
• Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie.
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje
przy pomocy jednostek organizacyjnych, tj. komend i inspektoratów stanowiących ich aparat pomocniczy.
Do powiatowej administracji zespolonej nie należą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy
Lekarz Weterynarii, którzy na poziomie Powiatu stanowią niezespoloną administrację rządową.

3. ORGANY POWIATU.
3.1

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

W skład Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego VI kadencji 2018-2023 wchodzi 21 radnych, w tym:
•

Przewodniczący Rady: Wiesław Maszewski

•
•

Wiceprzewodniczący Rady: Zbigniew Maćkowiak i Zbigniew Paszko,
Pozostali radni: Białoskórski Janusz, Biliński Sławomir, Bobińska Izabela, Bogacz Grzegorz,
Ignasiński Włodzimierz, Jasiewicz Zygmunt, Kawczyński Krystian, Kryger Sławomir, Łaszcz Feliks,
Pawłowski Waldemar, Piątek Zbigniew, Pertek Jan, Rajek Janusz, Rojewski Szymon, Sumińska Ewa,
Tetrus Tadeusz, Tomaszewski Bogdan, Waśko Piotr.

W 2020 roku odbyło się 7 sesji Rady Powiatu, na których podjęto 55 uchwał. Obrady Rady Powiatu są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Protokoły z sesji, podjęte na
nich uchwały oraz nagrania obrad udostępnione są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.2

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

W 2020 roku Zarząd Powiatu pracował w następującym składzie:
•
Feliks Łaszcz - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki,
•
Sławomir Kryger - Wicestarosta,
•
Waldemar Pawłowski - Członek Zarządu,
•
Jan Pertek - Członek Zarządu.
•
Włodzimierz Ignasiński - Etatowy Członek Zarządu – zatrudnienie - od dnia 01 maja 2020 r.
Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku, jako organ wykonawczy, realizował uchwały
Rady Powiatu i zadania publiczne Powiatu określone ustawami, a w szczególności zajmował się:
• realizacją uchwały budżetowej na rok 2020 oraz przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
• realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz
efektywnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel,
• pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne i remontowe
oraz programy edukacyjne i społeczne,
• monitorowaniem działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w Czarnkowie i Trzciance,
• zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym jego zbywaniem, dzierżawą, najmem
oraz porządkowaniem stanu prawnego,
• nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki organizacyjne,
szczególnie w obszarze oświaty, pomocy społecznej oraz dróg publicznych,
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• opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2021 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w związku z zadaniami planowanymi do realizacji
w 2021 r.,
• zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu przez właściwe
jednostki.
Posiedzenia Zarządu Powiatu odbywały się średnio raz w tygodniu. W 2020 roku Zarząd Powiatu odbył
43 posiedzenia, na których podjęto 139 uchwał w następujących sprawach:
• z zakresu finansów powiatu – 40 uchwał, w tym 23 dotyczyły zmiany uchwały budżetowej,
• z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu – 20 uchwał,
• z zakresu edukacji – 12 uchwał,
• z zakresu udzielenia upoważnień lub pełnomocnictw – 23 uchwały,
• z zakresu opiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – 11 uchwał.
• pozostałe 33 uchwały dotyczyły innych spraw, w tym m.in.: powołania komisji konkursowych,
powołania na stanowiska kierownicze, ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych
powiatu przez organizacje pozarządowe, zamówień publicznych, przekazania zbędnego sprzętu lub
wyposażenia, uchwalenia regulaminów oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.
Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały udostępnione zostały do publicznego
wglądu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarząd Powiatu kierował pod obrady Komisji i Rady Powiatu sprawozdania i informacje z działalności,
w tym w szczególności:
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Szpitali Powiatowych w Czarnkowie
i Trzciance, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Pomocy Społecznej o sytuacji
i podejmowanych działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
epidemii Covid-19,
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
• Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie z zakresu realizacji planowanych zadań remontowych,
inwestycyjnych i utrzymaniowych na drogach powiatowych,
• Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz realizacji nowych
zadań w zakresie wsparcia firm i pracowników w walce ze skutkami epidemii Covid-19,
• Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej o realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu,
• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
• Powiatowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym Powiatu,
• Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu,
• sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.
Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem Radzie Powiatu
w 2020 roku wielu innych ważnych materiałów i programów, w tym m.in.:
• Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,
• oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance,
• oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim,
• Raportu Oświatowego za rok szkolny 2019/2020,
• Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2025,
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Głównymi dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie inwestycyjnym
była Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2020 rok.
W 2020 roku działania Zarządu Powiatu koncentrowały się głównie na problemach związanych z trudną
sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu, spowodowaną wirusem Sars-CoV-2, a co za tym idzie,
zapewnieniem bezpieczeństwa pensjonariuszom i personelowi domów pomocy społecznej, uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz pracownikom pozostałych powiatowych
jednostek organizacyjnych. W dalszym ciągu prowadzono działania w zakresie poszukiwania, pozyskiwania
i wykorzystania możliwości finansowych do rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
społeczności lokalnej, racjonalnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
przyjętego budżetu Powiatu oraz poszukiwania środków na pokrycie niedoborów głównie w obszarze
edukacji i pomocy społecznej. Z uwagi na trwającą w kraju niemal przez cały 2020 rok epidemię oraz
nałożeniu na szpitale powiatowe nowych zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem jej skutków,
zatrzymaniu uległy dalsze działania związane z programem restrukturyzacji organizacji służby zdrowia na
terenie naszego Powiatu.
Pomimo tego, że rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na wprowadzony w całym kraju stan
epidemii, gdzie obowiązywały obostrzenia sanitarne, w Starostwie Powiatowym jako Urzędzie
obsługującym organy Powiatu, mieszkańcy mogli załatwić szereg spraw indywidualnych związanych
z codziennym życiem, jak pozwolenie na budowę, odbiór prawa jazdy, zarejestrowanie samochodu,
uzyskanie wypisu z rejestru gruntów czy porady u rzecznika konsumentów. Podkreślić jednak należy,
że obowiązujący stan miał również ogromny wpływ między innymi na sposób załatwiania spraw, obsługi
interesantów oraz ogólne funkcjonowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Pomimo, że od
dnia 16 marca 2020 r. wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie i jego Delegatury w Trzciance, polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do
zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, jednak
zapewniona była ciągłość realizowanych zadań, dostosowana do obowiązujących w tamtym czasie zaleceń
Rządu i służb sanitarnych.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników Urzędu i jego interesantów, wprowadzono zmianę organizacji
obsługi osób załatwiających sprawy w Urzędzie. Pracownicy Biura Obsługi Klienta przyjmowali
korespondencję oraz udzielali informacji i odpowiedzi na zapytania interesantów, bądź w sprawach
merytorycznych wskazywali osoby do kontaktu z poszczególnych Wydziałów. Do niezbędnego minimum
ograniczono bezpośredni kontakt z interesantami, wykorzystując w miarę możliwości środki
telekomunikacyjne, a gdy nie było to możliwe, telefonicznie lub internetowo umawiano się na wizytę,
która przebiegała zawsze z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i obowiązujących
wymogów sanitarnych. Dotyczyło to głównie spraw z zakresu komunikacji, budownictwa, geodezji oraz
ochrony środowiska. Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wśród
pracowników Starostwa Powiatowego, Urząd został dwukrotnie całkowicie zamknięty i miało to miejsce
w dniach 24-31 marca oraz w dniach 20-26 października 2020 roku. W okresie zamknięcia Urzędu, tam
gdzie było to możliwe, pracownicy wykonywali swoją pracę w systemie pracy zdalnej. Ponadto w celu
minimalizacji ryzyka zakażeń i rozprzestrzeniania się choroby, od 1 do 30 kwietnia oraz od 27 października
do 31 grudnia 2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego świadczyli pracę w systemie rotacyjno-zdalnym.

4. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU.
W 2020 roku Zarząd Powiatu przygotował i przekazał Radzie Powiatu 55 projektów uchwał, które zostały
przez Radę uchwalone oraz przedstawił 8 sprawozdań z działalności pomiędzy sesjami.
Zgodnie z procedurą, wszystkie uchwały przekazano do oceny prawnej przez Wydział Kontroli Prawnej
i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, do oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu
przesłano 17 uchwał, natomiast do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
przekazano 11 uchwał. W stosunku do żadnej z uchwał podjętych w 2020 roku organy nadzoru nie
wszczęły rozstrzygnięć nadzorczych, żadna też z uchwał nie została uchylona. Spośród wszystkich uchwał,
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całkowicie zrealizowane zostały 42 uchwały, w tym 13 dotyczących WPF i zmian do budżetu, 8 uchwał
dotyczących organizacji Rady (zmiany personalne w Zarządzie Powiatu, Prezydium Rady i w składach
Komisji Stałych), natomiast 12 uchwał jest w trakcie realizacji i są to uchwały dotyczące:
• dwóch projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V) oraz Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V),
• projektu realizowanego prze Starostwo Powiatowe wspólnie ze szkołami pn. Podniesienie
kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego,
• dwóch zadań inwestycyjnych powierzonych do realizacji samorządom gminnym: Gminie Trzcianka
„Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P” oraz Gminie Drawsko
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr
1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo, przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”,
• Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2025” (program został uchwalony 24 listopada 2020 r.),
• Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,
• rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu na 2021 rok,
• stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na wyznaczonym parkingu
strzeżonym ustalonych na 2021 rok,
• wydatków niewygasających z upływem roku 2020,
• planu pracy Rady na I półrocze 2021 roku.
Jedna uchwała dotycząca kwalifikacji wojskowej, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie została
zrealizowana.
Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w 2020 roku i sposób
ich realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.

5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.
Realizacja aktualnych w 2020 roku dokumentów strategicznych, programów, zarówno powiatowych jak
i rządowych, a także planów i projektów, w okresie sprawozdawczym napotkała trudności wynikające ze
specyficznych okoliczności związanych z ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych,
jednostek administracji publicznej oraz wszelkich form aktywności społecznej. Należy jednak podkreślić, że
pomimo obiektywnych trudności, nie odstąpiono całkowicie od realizacji celów przyjętych w dokumentach
strategicznych, ale zmodyfikowano sposoby ich realizacji, co pozwoliło na zachowanie ciągłości działań
w trudnych warunkach związanych ze spektrum ograniczeń społeczno-gospodarczych w dobie pandemii
Covid-19.

5.1

Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020.

Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020 przyjęta została uchwałą
Nr XLVII/325/2010 Rady Powiatu z dnia 26 października 2010 r.
Strategia jest podstawowym, długookresowym opracowaniem wyznaczającym główne cele i kierunki
lokalnej polityki rozwoju Powiatu. W dokumencie tym sformułowano wizję rozwoju Powiatu i misję jego
samorządu, które brzmią następująco:
Wizja rozwoju Powiatu: „Powiat z przestrzenią dostosowaną do oczekiwań społecznych, wyposażony
w niezbędną infrastrukturę, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym,
osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów społecznych, gospodarczych, kulturowych i
przyrodniczo-krajobrazowych, a przez to zapewniający pracę oraz wzrost poziomu i jakości życia
mieszkańcom”
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Misja: „Misją samorządu powiatowego jest współtworzenie z udziałem mieszkańców i strategicznych
partnerów, systemu kreowania i wdrażania, na podstawie niniejszej Strategii, polityki zrównoważonego
rozwoju społeczno-ekonomicznego, z optymalnym wykorzystaniem lokalnych potencjałów wzrostowych
oraz inicjowanie przedsięwzięć przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych
wyrażonych w wizji, a w szczególności poprawienia infrastruktury drogowej”.
W Strategii ujęto następujące cele strategiczne:
• Cel I. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się gospodarki.
• Cel II. Zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości.
• Cel III. Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości.
• Cel IV. Promocja powiatu i jego potencjałów.
W ramach poszczególnych celów, ustalono cele operacyjne. Pierwszy raport z ewaluacji Strategii
wykonano po pięciu latach, w 2016 roku. Wprowadzono wówczas także korekty i zaktualizowano niektóre
jej zapisy bez naruszenia wizji, celów i misji samorządu. Pełna analiza i ocena końcowa dokonana zostanie
po zakończeniu realizacji Strategii, tj. po 2020 roku + 2 lata. Ocenę taką wraz z opracowaniem nowej
Strategii na kolejne lata zaplanowano na 2021 rok. Kierunki działań planowane do realizacji w 2020 roku
w ramach celów operacyjnych były wdrażane, jednak ze względu na nadzwyczajną sytuację społeczną
i gospodarczą związaną z epidemią Covid-19, dynamika działań niestety uległa zmniejszeniu.
Informacja o realizowanych w 2020 r. celach i działań strategicznych wynikających ze Strategii stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszego Raportu.

5.2

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie CzarnkowskoTrzcianeckim na lata 2014-2023.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 20142023 przyjęta została uchwałą Nr XLII/310/2014 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2014 roku.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023 została opracowana przy współpracy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance i Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie,
w oparciu o analizę danych otrzymanych od samorządów gminnych z terenu Powiatu, ośrodków pomocy
społecznej, Komendy Powiatowej Policji, ogólnodostępnych danych statystycznych oraz na podstawie
sprawozdań i opracowań własnych PCPR. Uzyskane materiały stanowiły podstawę do sporządzenia
diagnozy problemów społecznych oraz sformułowania celów strategicznych i operacyjnych, a także
szczegółowych działań zmierzających do ograniczania i zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego
osób, głównie z powodu niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wieku, ubóstwa oraz
bezrobocia. Większość tych zadań była realizowana na poziomie występujących potrzeb społecznych, choć
ich wykonanie musiało opierać się na wymogach prawnych wynikających z ogólnej sytuacji w kraju
związanej z wprowadzeniem stanu epidemii Covid-19.
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2020 roku działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Trzciance oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, w obszarach zadań przypisanych tym
jednostkom oraz realizacja przez nie pozostałych programów i projektów, w tym współfinansowanych ze
środków zewnętrznych, wpisują się w realizację celów strategicznych i operacyjnych ujętych w powyższej
Strategii.
Informacja o realizacji w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Raportu.

5.3

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 20192021.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2019-2021 przyjęty
został uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu z dnia 29 października 2019 roku.
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Program jest zbieżny z założeniami „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie
Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023”. W celu strategicznym: „Skuteczne wsparcie najbardziej
potrzebujących mieszkańców powiatu” przyjęto za cel operacyjny: „Tworzenie warunków do
prawidłowego funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy
zastępczej”. Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju pieczy
zastępczej oraz wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. W 2020 roku cele szczegółowe Programu
realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w ramach zadań ustawowo i statutowo
przypisanych tej jednostce, a szczegółowo opisanych w punkcie 6.5. niniejszego Raportu. Realizacja
założeń ujętych w Programie była możliwa w szczególności dzięki środkom finansowym Powiatu,
otrzymywanym dotacjom, a także środkom pozyskiwanym ze źródeł zewnętrznych, w tym pochodzących
z Unii Europejskiej.
Poszczególne cele Programu to:
• Cel 1: efektywna ochrona, profesjonalne wsparcie i pomoc dzieciom w postaci stabilnego, solidnego
i rodzinnego środowiska wychowawczego, realizowano poprzez zapewnienie potrzebującym dzieciom
pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych; pomoc
w organizowaniu dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej terapii i poradnictwa o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w
rodzinnej pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną oraz współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom.
• Cel 2: profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu przez nich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, realizowano poprzez działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
w zakresie wspierania osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w udzielaniu pomocy
pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie wychowania i edukacji dzieci; pomocy w uzyskaniu dostępu do
specjalistów i pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej, wypłatę comiesięcznych lub jednorazowych
świadczeń przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; udzielenie
pomocy w doposażeniu mieszkań rodzin zastępczych oraz wypłata dodatkowych świadczeń na pokrycie
kosztów remontu i utrzymania lokalu; zapewnienie pomocy prawnej,, pomocy wolontariuszy w zakresie
nauczania zdalnego, w razie potrzeb również pomocy w postaci rodziny pomocowej.
• Cel 3: organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, kwalifikowanie
i szkolenie kandydatów do tych form. W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim, z powodu braku
kandydatów, nie przeprowadzono naboru osób do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej, nie dokonano
też procesu kwalifikacji i nie zorganizowano szkolenia w tym kierunku. Na stronie internetowej PCPR
umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej.
• Cel 4: wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej, realizowano poprzez: pomoc w opracowywaniu programów usamodzielnień i nadzór
nad ich realizacją, pełnienie funkcji opiekunów usamodzielnienia, pomoc w tworzeniu i realizowaniu
indywidualnych programów usamodzielnienia, pomoc w kontynuowaniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji
zawodowych, udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej, a także pomocy w pozyskaniu mieszkania
i zatrudnienia.
• Cel 5: wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej na rzecz
rozwoju pieczy zastępczej, realizowano poprzez współpracę i finansowanie z budżetu Powiatu placówek
opiekuńczo-wychowawczych łącznie na 28 miejsc w Trzciance oraz w Krzyżu Wlkp. prowadzonych przez
Stowarzyszenia, którym zadanie zlecono w drodze otwartego konkursu ofert.

5.4

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2025.

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2020-2025 przyjęty został uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2020 roku.
Jest to nowy Program przyjęty przez Radę Powiatu pod koniec 2020 roku. Celem głównym Programu jest
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska na
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terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Cele szczegółowe to: zintensyfikowanie działań
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności
ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia
jakości i dostępności świadczonych usług.
Zgodnie z Programem, działania skierowane do społeczności, kadry jednostek działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy, osób doświadczających i sprawców przemocy domowej będą miały charakter:
 profilaktyczny w postaci promowania, propagowania zachowań alternatywnych wobec przemocy;
 edukacyjny poprzez upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków,
kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy i obalanie stereotypów;
 specjalistyczny w formie specjalistycznego poradnictwa, działań terapeutycznych, korekcyjnoedukacyjnych;
 merytoryczny poprzez praktyczne wsparcie służb pomocowych, wzmacnianie oraz aktywizowanie
instytucji i organizacji, rozwój instytucjonalny, współpracę i wymianę doświadczeń.
Ponieważ Program został uchwalony pod koniec listopada 2020 r., realizacja jego celów i zadań przypadać
będzie w głównej mierze na rok 2021 oraz lata następne, w formie pracy ciągłej przez cały okres jego
trwania, przez wszystkie jednostki na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, które w ramach
swoich działań zajmują się ochroną, czy też wsparciem rodziny i jej członków.

5.5

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 20172020 z perspektywą do roku 2024.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą
do roku 2024 przyjęty został uchwałą XXXV/275/2017 Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2017 r.
Program jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie
ochrony środowiska, które w całości lub w części finansowane są ze środków będących w dyspozycji
Powiatu. Znaczna część zadań określonych w Programie nie zależy bezpośrednio od organu wykonawczego
Powiatu lecz do innych jednostek administracyjnych, w szczególności od gmin.
Do realizowanych w 2020 roku zadań przez Powiat należały:
•

•

w obszarze: Ochrona klimatu i jakości powietrza – określano warunki korzystania ze środowiska
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wydawanych decyzjach administracyjnych na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W obszarze tym przeprowadzono również działania
w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych, których zestawienie ujęto w realizacji celów
Strategii Rozwoju Powiatu, w pkt 6.4. Drogi Publiczne niniejszego Raportu oraz w załączniku Nr 4 do
Raportu,
w obszarze: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - określano warunki
korzystania ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami w wydawanych decyzjach
administracyjnych dotyczących wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów. Prowadzono
postępowania administracyjne dotyczące pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości
powyżej 1 MG rocznie i innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów komunalnych oraz
postępowania związane z wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem zezwoleń w zakresie gospodarki
odpadami, w tym wydano 2 decyzje o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów,

•

w obszarze: Zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne - przyjęto zgłoszenia instalacji emitującej
pola magnetyczne, które na bieżąco były sprawdzane, jednocześnie aktualizowano ich ewidencję na
terenie Powiatu; przeprowadzono działania w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych,
a zestawienie działań zrealizowanych w 2020 roku opisano w realizacji celów Strategii Rozwoju Powiatu
oraz w pkt 6.4. Drogi Publiczne niniejszego Raportu,

•

w obszarze: Gospodarowanie wodami, ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia poważnymi
awariami – podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 roku z budżetu Powiatu udzielono dotacji na
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kwotę 40 tys. zł dla Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu, przeznaczonych na wspieranie
działań polegających na utrzymaniu i odbudowie urządzeń melioracyjnych, tj. przeprowadzaniu
konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. Działania te przyczyniły się do regulacji stosunków
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków
rolnych przed powodziami,
•

w obszarze: Zasoby przyrodnicze - wydano zezwolenia na usunięcie drzew wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach oraz dokonano kontroli obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych ustalonych
w wydanych zezwoleniach; prowadzono sprawy związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa, na realizację tych zadań w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości
164.476 zł oraz przekazano 6 tys. znaczników do numerowania drewna; wykonano dokumentacje
urządzeniowe dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 24.062,91 zł,

•

w obszarze: Edukacja ekologiczna – podobnie jak w latach poprzednich planowano podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu m.in. poprzez wsparcie finansowe konkursów
ekologicznych. W 2020 roku ze względu na stan epidemii Covid-19 z początkiem roku udało się
zrealizować tylko „Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.″
Pozostałe cykliczne konkursy i olimpiady planowane do realizacji również w roku 2020, w tym :
Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski, „Konkurs BiologicznoChemiczny z elementami ekologii dla uczniów gimnazjum″, „Międzyszkolny Przegląd Piosenki
Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dzierzążnie Wielkim″, akcja „Drzewko za szkło″ w związku
z sytuacją epidemiczną, niestety nie odbyły się.

5.6

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Czarnkowsko –Trzcianeckiego.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego przyjęty został uchwałą Nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2009 roku.
Celem „Programu” jest sukcesywne oczyszczanie terytorium Powiatu z azbestu i usuwanie wyrobów go
zawierających, a tym samym likwidowanie oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie
w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz stworzenie
odpowiednich warunków i zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Do 2018 roku Program
realizowany był jako przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, którego
koordynatorem był Powiat we współpracy z gminami. Zadanie finansowane było w dużej mierze ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także z budżetów gmin
i Powiatu.
Od 2019 roku z powodu zmiany zasad udzielania wsparcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla tego typu przedsięwzięć, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki nie uczestniczy
bezpośrednio w realizacji i finansowaniu Programu. Nowe zasady dofinansowywania przedsięwzięć
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w praktyce okazały się bardziej korzystne dla
samorządów gminnych z terenu naszego Powiatu niż dla samorządu powiatowego, bowiem kwota pomocy
finansowej uzależniona została od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy/powiatu
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (G). Mogła ona wynosić odpowiednio: do 100% kosztów
kwalifikowanych dla samorządów o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku nie większej niż 1500, do 70% kosztów kwalifikowanych dla samorządów o wartości
wskaźnika G w przedziale 1500-2000 oraz 40% kosztów dla samorządów o wartości wskaźnika G powyżej
2000. Ponieważ dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez
powiaty, pod uwagę brano najwyższą wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie (w przypadku naszego
Powiatu był to wskaźnik dla Miasta Czarnków), złożenie takiego wniosku przez Powiat pozwoliłoby na
uzyskanie dofinansowania maksymalnie na poziomie 40%, a nie jak w latach ubiegłych, w wysokości 100%
kosztów kwalifikowanych. Zatem każda gmina (z wyjątkiem Miasta Czarnków) występując indywidualnie
z wnioskiem do Funduszu, mogła uzyskać znacznie wyższe dofinansowanie sięgające nawet 100%,
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pozyskując w ten sposób większą ilość środków na realizację Programu i osiągając tym samym większy efekt
ekologiczny.
Z powyższych względów również w 2020 roku Powiat nie był realizatorem Programu. Natomiast na terenie
Powiatu w 2020 roku program usuwania azbestu na swoim terenie realizowały następujące gminy: Wieleń,
Trzcianka, Lubasz, Czarnków, Drawsko.

5.7

Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki został przyjęty uchwałą Nr XLVI/315/2010 Rady
Powiatu z dnia 28 września 2010 roku.
Program rozpoczęty został w 2010 roku, a jego uruchomienie wynikało z potrzeby podjęcia działań
mających na celu pobudzenie, ujawnienie i stymulowanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu. Przyznawane w ramach Programu stypendia są przeznaczone dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy też
artystyczne. Promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży, a jednocześnie stanowią dodatkowy
czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień. Stypendia wspierające uzdolnioną
młodzież szkół prowadzonych przez Powiat są finansowane z budżetu Powiatu do wysokości określanej
corocznie w uchwale budżetowej. W 2020 roku stypendium otrzymali wszyscy ubiegający się o nie
uczniowie, tj. 165 osób na łączną kwotę 53.625 zł.

5.8

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr XIV/97/2019 Rady Powiatu z dnia 03 grudnia 2019 r.
Program współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, podobnie jak w latach poprzednich, regulował
zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Miał na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do
działania tym podmiotom oraz włączenie ich w system funkcjonowania samorządu powiatowego na
zasadzie partnerstwa, określając w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy,
a także priorytetowe zadania wyznaczające politykę Powiatu wobec organizacji. Projekt Programu
współpracy na 2020 rok w terminie 4-18 października 2019 r. poddany został konsultacjom społecznym
poprzez zamieszczenie na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Ponieważ do projektu nie wpłynęły żadne uwagi oraz propozycje
zmian, Rada Powiatu na sesji w dniu 3 grudnia 2019 r. przyjęła jego treść. Zgodnie z założeniami Programu,
współpraca miała być realizowana w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca finansowa opierała się na wspieraniu realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji,
a zlecenie zadań odbyło się w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Łączna kwota planowana
w 2020 roku na wsparcie realizacji zadań wynosiła 87.000 zł. Na ich realizację Zarząd Powiatu ogłosił
otwarty konkurs ofert w dniu 19 grudnia 2019 r. zamieszczając ogłoszenie o nim na stronie internetowej
Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. W ogłoszeniu
wskazano rodzaj zlecanych zadań oraz planowaną wysokość środków na ich realizację w następujących
zakresach: wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych – 18.000,00 zł; ochrona i promocja zdrowia –
4.000,00 zł; upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej – 45.000,00 zł; krajoznawstwo i
turystyka - 4.000,00 zł; bezpieczeństwo i porządek publiczny – 4.000,00 zł; edukacja ekologiczna, ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 12.000,00 zł.
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Na konkurs wpłynęło łącznie 49 ofert. Po ich weryfikacji pod względem formalnym, do oceny
merytorycznej skierowano 43 oferty. Oceny formalnej i merytorycznej dokonała Komisja Konkursowa,
przedstawiając wyniki swojej pracy Zarządowi Powiatu. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości
dotacji dla poszczególnych organizacji podjął Zarząd Powiatu podejmując w tym zakresie uchwałę
Nr 177/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
Ogółem w 2020 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w Powiecie przez organizacje pozarządowe
przyznano 38 dotacji o łącznej wartości 87.000 zł, co stanowiło 100% budżetu przeznaczonego na ten cel.
Z powodu okoliczności wynikających z wprowadzonego w całym kraju stanu epidemicznego wywołanego
wirusem Sars-Cov-2 i obowiązujących z tego tytułu obostrzeń, realizacja zadań została znacząco
utrudniona. Wiele organizacji musiało całkowicie odstąpić od ich wykonania lub zmieniać formułę
dostosowując warunki realizacji do obowiązujących w danym momencie ograniczeń sanitarnych.
Ostateczne w 2020 r. zawartych zostało 36 umów dotacji, z czego zrealizowano i rozliczono 23 umowy na
kwotę 48.366,13 zł, 13 umów zostało rozwiązanych, natomiast dwóch oferentów odstąpiło od podpisania
umowy z powodu braku możliwości zrealizowania zadania w warunkach epidemii.
Współpraca pozafinansowa, podobnie jak w latach poprzednich, polegała m.in. na: wzajemnym
informowaniu się o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
konsultowaniu Programu współpracy, pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych, prowadzeniu
doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń, prowadzeniu bazy danych
o organizacjach pozarządowych oraz w miarę możliwości, przekazywaniu materiałów promocyjnych
będących w dyspozycji Powiatu. Ponadto na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” zamieszczane były informacje o ogłoszonym konkursie,
jego rozstrzygnięciu oraz prowadzonych konsultacjach społecznych. Zainteresowane osoby mogły też
zapoznać się z Programem współpracy na dany rok oraz skorzystać z aktualnych druków oferty,
sprawozdania lub umowy. Na stronie tej zamieszczono również wykaz stowarzyszeń działających na
terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, który jest uzupełniany o stowarzyszenia nowe lub zmiany
w działalności stowarzyszeń istniejących.
Na koniec 2020 roku, zgodnie z ewidencją stowarzyszeń zwykłych, w Powiecie zarejestrowane były
22 stowarzyszenia zwykłe. W miniony roku do ewidencji wpisano trzy nowe stowarzyszenia, natomiast
w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych zostało 13 fundacji i 1 stowarzyszenie.

5.9

Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2020 rok.

Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2020 rok przyjęty został uchwałą
Nr 179/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 lutego 2020 roku. Program jest
realizacją Celu strategicznego 2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki
zdrowotnej.
„Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2020 rok” jest kontynuacją działań
prowadzonych w roku poprzedzającym. W budżecie Powiatu na jego realizację zaplanowano środki
w wysokości 24.000 zł, w tym na zadania z zakresu programu polityki zdrowotnej 21.540,31 zł, a na
zwalczanie narkomanii 2.460 zł.
Z powodu stanu epidemii Civid-19 realizacja Programu nie przebiegła według przyjętego przez Zarząd
harmonogramu. W 2020 roku spośród zaplanowanych działań udało się przeprowadzić tylko 2 zadania.
Była to 7 dniowa akcja Rodzicielstwo Bliskości, podczas której mieszkańcy Powiatu mogli uczestniczyć
w warsztatach i spotkaniach o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej. Ważnym jej aspektem była
również możliwość promowania, pożądanego na rynku pracy, zawodu położnej. Drugim zadaniem były
warsztaty z dietetykiem, przeprowadzone w czterech powiatowych szkołach ponadpodstawowych.
Warsztaty te, począwszy od 2017 roku, stanowią stały element działań realizowanych w ramach promocji
zdrowego stylu życia, mają istotny wpływ na kształtowanie świadomości żywieniowej mieszkańców
Powiatu i są pozytywnie oceniane przez biorącą w nich udział młodzież i dorosłych.
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W minionym roku na realizację Programu wydano ogółem 23.865, 64 zł, co stanowi 99,44 % środków
zaplanowanych w budżecie. Środki z zadań, które nie zostały zrealizowane, przeznaczono na zakup
specjalistycznych materiałów pomocniczych, wykorzystywanych podczas akcji o charakterze
profilaktycznym (rozpoznawanie symptomów nowotworów piersi oraz nowotworów skóry, model piersi,
modele czerniaka), które będą mogły być wykorzystane przez organizacje, szkoły i inne podmioty do
działań związanych z promocją zdrowia. Część środków wykorzystano na zakup artykułów ochrony
indywidualnej, zabezpieczającej organizatorów i uczestników spotkań o tematyce zdrowotnej. Dokonano
także zakupu koszulek ze specjalną grafiką, które przekazano nastoletnim krwiodawcom ze szkół
ponadpodstawowych oraz organizatorowi akcji „Nie bądź żyła, oddaj krew”.

5.10

Plan polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata 2017-2020.

Plan polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata 2017-2020 przyjęty został uchwałą
Nr 427/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 lipca 2017 roku.
Plan zawiera zestawienia powierzchni nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zasobu
powiatowego z podziałem na gminy, sposób użytkowania, ilość działek, ich powierzchnię oraz prognozę
zagospodarowania nieruchomości i szacunkowe dochody i wydatki z tym związane. Gospodarowanie
nieruchomościami z zasobu powiatowego polega na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie,
zabezpieczaniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem należności za nieruchomości
udostępnione z zasobu, współpracy z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Powiatu lub
innymi jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa, zbywaniu i nabywaniu nieruchomości,
jak również oddawaniu ich w trwały zarząd, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu. Określone
w Planie zadania realizowane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu.
W 2020 roku w ramach gospodarowania zasobem powiatowym zrealizowano m.in. następujące zadania:
•

przygotowano dokumentację i przyjęto na stan mienia powiatowego 38 działek pod drogami
powiatowymi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (drogi nr: 1846P, 1341P, 2042P,
1344P, 1343P, 1345P, 1351P, 1209P, 1349P),

•

nabyto od osób fizycznych i prawnych 17 działek na podstawie decyzji Starosty o udzieleniu
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w obrębie miejscowości: Krzyż Wlkp., Lubcz Wielki,
Łokacz Mały, Drawsko oraz Zofiowo,

•

nabyto nieodpłatne na podstawie aktu notarialnego 9 działek od gminy Połajewo
z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P,

•

przekazano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie 37 działek gruntów
wraz z nawierzchniami dróg nabytych na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz decyzji
o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (drogi nr: 1326P, 1846P, 1209P, 1341P,
2042P, 1344P, 1323P),

•

przygotowano dokumentację dla 12 spraw związanych z wypłatą odszkodowania za grunty
wydzielone pod drogi powiatowe na mocy decyzji podziałowych oraz wypłacono odszkodowania,

•

prowadzono 6 spraw dotyczących przepadku, na mocy wyroku sądu, pojazdów porzuconych przez
ich właścicieli na rzecz Powiatu, z tego 3 sprawy zakończone zostały wydaniem decyzji, natomiast
3 sprawy są w toku,

•

dla 3 wnioskodawców wyrażono zgodę na posadowienie urządzeń w gruncie stanowiącym
własność Powiatu,

•

za zgodą Zarządu Powiatu, odstąpiono od pobierania czynszu dla 6 wnioskodawców, dla
3 wyrażono zgodę na obniżkę czynszu, dla 6 wyrażono zgodę na nieodpłatne użyczenie
pomieszczeń, dla 7 wnioskodawców wyrażono zgodę na sprzedaż mienia ruchomego lub
nieodpłatnie przekazanie mienia likwidowanego,

•

w oparciu o 3 wnioski wyrażono zgodę na wycinkę drzew oraz zgodę na sprzedaż pozyskanego
drewna,
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•

wyrażono zgodę na przedłużenie 15 umów dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w Szpitalu
Powiatowym w Trzciance,

•

przedłużono 2 umowy z dzierżawcami pomieszczeń, przedłużono 1 umowę użyczenia i wydano
zgodę na rozwiązanie umowy najmu,
na bieżąco prowadzono zarządzanie nieruchomościami powiatowymi, sporządzając w tym zakresie
sprawozdania, zestawienia i inwentaryzacje.

•

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartości mienia stanowiącego własność Powiatu wynosiła: 390.490.625,33 zł
i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 23.526.623 zł. Na wartość tą składały się: nieruchomości
o łącznej wartości 323 432 554,59 zł, w tym:
• budynki i budowle o łącznej powierzchni 88.306,59 m² i o wartości: 308.999.1451,82 zł,
• grunty o łącznej powierzchni 542,3707 ha i o wartości: 14.433.412,77 zł,
oraz środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wyposażenie i zbiory biblioteczne o łącznej wartości:
67.058.070,74 zł.
W roku 2020 dochody z prawa własności wyniosły ogółem 193.946,70 zł i były niższe w stosunku do roku
ubiegłego o 8.314,54 zł.
Szczegółowe informacje o zmianach w prawie własności zasobu powiatowego zawarte są
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok.

5.11

Inne programy i projekty.

5.11.1 Program Aktywny Samorząd.
Jest to Program adresowany do osób niepełnosprawnych, którego celem jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. Program na podstawie okresowych badań potrzeb osób
niepełnosprawnych, jest modyfikowany i dostosowywany do ich oczekiwań. Wśród sygnalizowanych
najpilniejszych potrzeb, dominują potrzeby w obszarze samodzielnego życia, potrzeby związane
z przyrządami, urządzeniami lub technologiami usprawniającymi funkcjonowanie osób z dysfunkcją
wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową, potrzeby związane z transportem i przemieszczaniem
się, w tym przystosowanie środka transportu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także podwyższanie
kwalifikacji w celu aktywizacji zawodowej.
Podobnie jak w latach poprzednich Program finansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem w 2020 roku było również Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Trzciance. W ramach Programu pomoc finansową otrzymało 95 osób na łączną kwotę
454.666,61 zł, z przeznaczeniem na pomoc:
• w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 18.000 zł,
• w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego dla
wózka ręcznego dla 7 osób – 41.482 zł,
• w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub skutera dla 13 osób – 26.381,85zł,
• w uzyskaniu prawa jazdy dla 3 osób – 6.795 zł,
• w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 32 osób 157.688,20 zł,
• w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania
dla 5 osób -10.000 zł;
• w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 1 osoby - 6.000 zł,
• w zakupie protezy kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym dla 1 osoby - 12.600 zł;
• w utrzymaniu sprawności technicznej nowoczesnej protezy kończyny dla 1 osoby – 1.170 zł;
• w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 30 osób – 174.549,60 zł.
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5.11.2 Program wyrównywania różnic między regionami III.
Program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
a jego celem strategicznym jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary
słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
W 2020 roku w ramach Programu zrealizowano 3 projekty udzielając wsparcia finansowego ze środków
PFRON na łączną kwotę 228.365,40 zł, w tym na dofinansowanie:
• zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy
Społecznej w Trzciance - 80.000,00 zł,
• zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy
Społecznej w Wieleniu - 82.200,00 zł,
• zakupu 9-osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - 66.365,40 zł.

5.11.3 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
W 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program,
w ramach którego wprowadzono możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem
w Polsce zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii. Pomoc finansowa w udzielana była osobom
niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami
zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, w okresie od
9 marca do 16 listopada 2020 roku, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni
roboczych. Pomoc udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres, na jaki mogło być przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy.
Adresatami pomocy w ramach programu mogli być: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; uczestnicy
środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy
społecznej, podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, podopieczni placówek rehabilitacyjnych,
których działalność finansowana jest ze środków PFRON , pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej, wychowankowie specjalnych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych, funkcjonujących na podstawie prawa oświatowego.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki w 2020 roku na realizację tego programu otrzymał środki z PFRON,
z których przyznano pomoc 126 osobom niepełnosprawnym w łącznej kwocie 275.500 zł. Realizatorem
programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

5.11.4 Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało powyższy projekt, który rozpoczął się
od 1 listopada 2018 r. i trwać będzie do 31 lipca 2021 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Powiatu, mających służyć
zaspokojeniu ich potrzeb oraz zwiększeniu wiedzy opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad
podopiecznymi.
W ramach projektu wsparciem objęto 80 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz
ich 35 opiekunów faktycznych. Zatrudniono także 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
działania których wspierane były w zależności od potrzeb, usługami opiekuńczymi świadczonymi przez
specjalistów jak: pedagog, logopeda, pielęgniarka, specjalista w zakresie rehabilitacji lub fizjoterapeuta.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, który został bezpłatnie wypożyczony osobom niepełnosprawnym
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uczestniczącym w projekcie. W ramach projektu realizowano wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie
tematyki dotyczącej opieki nad osobą niepełnosprawną niesamodzielną, pierwszej pomocy medycznej,
żywienia i pielęgnacji, wykorzystania systemu komunikacji z dziećmi autystycznymi. Prowadzono
poradnictwo specjalistyczne, w szczególności poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne.
Rodzaj poradnictwa był uzależniony od zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach projektu PCPR dysponuje kwotą 1.462.066,88 zł, w tym dofinansowanie - 1.388.963,53 zł.
W 2020 roku na realizację projektu wydatkowano ogółem kwotę 422.549,58 zł, w tym wkład własny
wyniósł 26.690,87 zł.

5.11.5 Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (II).
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św.
Jadwigi Puszczykowie kontynuowało powyższy projekt, który rozpoczął się od 1 września 2019 r. i trwać
będzie do 29 listopada 2021 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, które mają służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających
z niepełnosprawności oraz zwiększenie wiedzy opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad
podopiecznymi.
Wsparciem w ramach projektu objęto łącznie 100 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Powiatu, 20 opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób niepełnosprawnych oraz 20 osób
przebywających w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych.
W ramach projektu PCPR dysponuje kwotą 995.789,34 zł, w tym dofinansowanie - 907.999,87 zł. W 2020
roku na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej wysokości 391.832,29 zł, w tym kwotę 134.550
zł przekazano w formie dotacji dla Fundacji będącej partnerem w Projekcie.

5.11.6 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.
Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii
Covid-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, rodziców
zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji zagrożenia epidemią choroby
Covid-19 poprzez zakup wyposażenia na realizację zdalnego nauczania oraz środków ochrony
indywidualnej.
W ramach projektu zakupiono 112 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz środki ochrony indywidualnej
w postaci maseczek medycznych, rękawic ochronnych i środków dezynfekcyjnych na łączną kwotę 230.686
zł. Powyższym wsparciem objętych zostało 318 osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, a projekt był realizowany w okresie od 31 lipca do 30 listopada 2020 roku.

5.11.7 Rządowy program „Za życiem”.
Celem Programu jest kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. W 2020 roku w Programie
uczestniczyła jedna szkoła, tj. Zespół Szkół w Czarnkowie, której na mocy porozumienia zawartego
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przekazano środki w wysokości 900 zł na utrzymanie miejsca
w internacie w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju dla uczennicy w ciąży, zapewniając jej
odpowiednie warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka.
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5.11.8 Rządowy program „Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”.
W 2020 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów skorzystały dwie jednostki oświatowe, tj. Zespół Szkół
Specjalnych w Gębicach oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.
Na realizację zadnia wydatkowano ogółem kwotę 17.712,66 zł.
5.11.9 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 –2024 „Aktywna tablica”.
Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa szkoły mogły uzyskać wsparcie finansowe na zakup pomocy
dydaktycznych, w szczególności w: tablice interaktywne, projektory, głośniki czy też interaktywne monitory
dotykowe. W 2020 roku z programu skorzystały cztery jednostki oświatowe, tj. Liceum Ogólnokształcące
w Czarnkowie, Zespół Szkół w Czarnkowie, Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach oraz Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii w Białej.
Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 85.565,00 zł, w tym środki z dotacji 68.452 zł.

5.11.10 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną.
W roku 2020 ze środków pochodzących ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu,
na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć, skorzystało 320 nauczycieli z 17 jednostek oświatowych, w tym z 3 placówek
niepublicznych dotowanych przez Powiat, tj. 2 zespołów szkół ponadpodstawowych oraz jednego zespołu
placówek specjalistycznych.
Na realizację zadnia wydatkowano ogółem kwotę 179.993,92 zł.

5.11.11 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu" Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
W ramach projektu zakupiono 37 laptopów przekazanych do szkół prowadzących zdalną edukację na
łączna kwotę 99.900 zł.
5.11.12 Rządowy Program 500+ - realizowany na podstawie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z
programem na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
do ukończenia 18 roku życia, przysługiwał dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia
wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
W 2020 roku w ramach programu wypłacono łącznie kwotę 805.683,30 zł, w tym dodatek wychowawczy
dla 117 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 688.186,50 zł oraz dla 21 dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w łącznej kwocie
117.496,80 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
5.11.13 Rządowy program „Dobry Start” - realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Głównym celem Programu jest jednorazowe wsparcie finansowe dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł wypłacono łącznie dla 133 dzieci i osób uczących
się, umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych. Suma
wypłaconych świadczeń w ramach programu wyniosła 40.857,36 zł, w tym dla 104 dzieci w rodzinach
zastępczych i 3 osób usamodzielnianych w łącznej kwocie 33.057,36 zł oraz dla 26 wychowanków
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.800 zł.
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Zestawienie pozostałych projektów realizowanych w 2020 roku przez Powiat i jego jednostki
organizacyjne zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszego Raportu.

6. REALIZACJA ZADAŃ SAMORZĄDU POWIATOWEGO PRZEZ JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE.
6.1

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z elementów tworzących standard życia
mieszkańców Powiatu. Do podstawowych obszarów zagrożeń zalicza się: przestępczość kryminalną,
przestępczość, demoralizację i inne zagrożenia w środowisku nieletnich oraz narkomanię i alkoholizm,
a także patologię środowiska rodzinnego, ruch na drogach, zagrożenia pożarowo-ekologiczne, katastrofy,
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. System ochrony mieszkańców przed różnego rodzaju zagrożeniami
tworzą powiatowe służby, straże i inspekcje, do których należą: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Czarnkowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie oraz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.

Komenda Powiatowa Policji.
Podstawowym zadaniem Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi
zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych, w ruchu drogowym, inicjowanie i organizowanie działań mających na
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie
w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Działalność prewencyjna to podstawowe zadanie
Policji w ramach zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego
osiągnięcie realizowane jest w szczególności poprzez zapewnienie jak największej liczby policjantów
kierowanych do służby patrolowej i obchodowej, w tym ich obecność wśród mieszkańców oraz
w miejscach szczególnie zagrożonych.
Należy zauważyć, że w 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną Covid-19, również
w szeregach Policji zaobserwowano wzrost absencji z powodu izolacji lub kwarantanny. Nie miało to
jednak żadnego wpływu na właściwe planowanie służby oraz realizację zadań, a także zapewnienie
ciągłości w służbie.
W 2020 roku na terenie Powiatu stwierdzono 1090 czynów przestępczych, o 115 mniej niż w roku 2019.
W okresie tym nastąpił nieznaczny spadek wykrywalności przestępstw do poziomu 84,40%, (spadek o 2%),
ale warto zauważyć, że wykrywalność w tej kategorii od 5 lat kształtuje się na bardzo wysokim poziomie,
powyżej 80%.
Zestawienie zdarzeń mających największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, odnotowanych na
terenie Powiatu w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie

2019

2020

Wykrywalność w 2020 r.

Przestępstwa kryminalne

785

730

81,8%

Kradzieże z włamaniem

176

138

66,9%

Kradzież poprzez włamanie do samochodu

5

3

33,3%

Rozboje i wymuszenia

3

2

100,0%

Kradzież cudzej rzeczy

114

116

57,8%

Uszkodzenie rzeczy

38

44

53,3%

Przestępstwa narkotykowe

124

127

brak danych

Przestępstwa gospodarcze

166

138

75,4%
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Podobnie jak w latach poprzednich, największe zagrożenia odnotowano w kategorii przestępstw
kryminalnych, kradzieży w włamaniem, kradzieży cudzej rzeczy, przestępstw gospodarczych oraz
narkotykowych. Analiza danych wskazuje, że w czasie panującej epidemii, na terenie Powiatu stwierdzono
mniejszą ilość przestępstw ogółem (spadek o 115 w stosunku do 2019 roku) oraz mniejszą ilość
przestępstw kryminalnych (spadek o 55). Wykrywalność tych przestępstw kształtuje się jednak na
podobnym poziomie jak w latach poprzednich. W niektórych kategoriach przestępstw, np. gospodarczych
oraz uszkodzenia rzeczy, zanotowano nieznaczny spadek wykrywalności. Nadal największym problemem
społecznie dokuczliwym są przestępstwa przeciwko mieniu, a w szczególności kradzież mienia i kradzieże
z włamaniem do obiektów. W skali całego roku, na niskim i porównywalnym do lat poprzednich poziomie
utrzymują się przestępstwa w kategorii rozboje i wymuszenia oraz kradzieże poprzez włamanie do
samochodu.
Niestety, ale na wysokim poziomie utrzymują się wciąż przestępstwa narkotykowe, zwalczanie których jest
jednym z głównych priorytetów działania Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Przestępstwa te są
skutecznie ujawniane, a większość ich sprawców pociągnięta jest do odpowiedzialności karnej. W roku
2020 na terenie Powiatu policjanci zabezpieczyli 703 g marihuany, 736,3 g amfetaminy, 828 tabletek
ekstazy oraz 63 krzaki konopi indyjskich.
W minionym roku odnotowano nieznaczny spadek przestępstw gospodarczych o 28 zdarzeń w stosunku do
roku 2019 oraz spadek ich wykrywalności o 10,35%. Niezmiennie, trudności w wykrywaniu tego typu
przestępstw spowodowane są głównie anonimowością sprawców (transakcje kupna-sprzedaży odbywają
się za pośrednictwem portali internetowych)u) i wynikają z niewystarczającego zabezpieczenie
poszczególnych operacji przez administratorów stron.
Nadal istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w Powiecie są działania prewencyjne,
szczególnie prowadzone bezpośrednio w terenie. W 2020 roku policjanci wykonali łącznie 9933 służb
zewnętrznych o charakterze prewencyjnym, z czego aż 5836 w służbie patrolowej, a 3520 w obchodzie.
Policjanci innych pionów pełnili 577 służb zewnętrznych o charakterze prewencyjnym.
W minionym roku zatrzymano 267 sprawców na gorącym uczynku, z których blisko 85% stanowili
nietrzeźwi kierujący. Ogółem w 2020 roku ujawniono 12.499 wykroczeń, nałożono 8.786 mandatów
karnych, z których aż 89,9% dotyczyło wykroczeń drogowych i naruszeń zasad ustawy prawo o ruchu
drogowym, skierowano 726 wniosków o ukaranie, a wobec 2.987 sprawców zastosowano pouczenia. Dane
te wskazują, że nadal poważnym problemem jest bezpieczeństwo na drogach. Wzmożone działania służb
ruchu drogowego pozwoliły na ujawnienie szeregu wykroczeń drogowych, zarówno przez kierowców jak
i pieszych uczestników ruchu. Wśród wykroczeń najwyższy wskaźnik dotyczył przekroczeń prędkości,
nietrzeźwości kierowców, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz nieprawidłowości podczas
wyprzedzania. Problemem są także piesi, którzy nie korzystają z kamizelek odblaskowych po zmroku poza
terenem zabudowanym.
Łącznie w 2020 roku na terenie Powiatu odnotowano 53 wypadki drogowe i 573 kolizje, w których zginęło
7 osób, a 60 zostało rannych. Wskaźniki te utrzymują się na porównywalnym poziomie w stosunku do lat
ubiegłych, choć warto podkreślić, że od czterech lat notuje się mniejszą ilość wypadków śmiertelnych.
W 2020 roku wzrosła ilość czynów zabronionych dokonywanych przez nieletnich i stanowiła 13,4% ogółu
przestępstw, natomiast nieletni stanowili 2,6% ogółu sprawców. W dalszym ciągu narastającym zjawiskiem
jest problem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Wiąże się to z brakiem samokontroli
prowadzącym bardzo często do popełnienia czynów zabronionych i uciążliwych społecznie. Sytuacja taka
zmusza do włączenia w działania profilaktyczne na rzecz ograniczania demoralizacji i przestępczości
nieletnich nie tylko samorząd terytorialny, ale również lokalne media poprzez propagowanie wspólnych
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym zwalczania patologii i zjawisk kryminogennych.
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, analiza danych zagrożenia przestępczością na
przestrzeni lat 2016-2020 wskazuje na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu, i że
w strukturze tych zagrożeń w najbliższym czasie nie powinny nastąpić istotne zmiany. Nie we wszystkich
kategoriach zanotowano wzrost zdarzeń czy wykrywalności, w niektórych nastąpił jej spadek, dlatego
koniecznym jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie przestępstw oraz zintensyfikowanie
działań wykrywczych. Należy podkreślić, że istotnym działaniem prewencyjnym, podobnie jak w latach
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poprzednich, była współpraca z mediami, za pośrednictwem których na bieżąco informowano
mieszkańców Powiatu o zagrożeniach i zaistniałych zdarzeniach, publikowano również porady mające na
celu minimalizowanie przestępstw oraz zdarzeń społecznie niepożądanych i uciążliwych.
Realizacja Programów i działania profilaktyczno-prewencyjne.
Stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu jest systematycznie analizowany i monitorowany oraz nanoszony
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do miejsc zagrożonych kierowane są patrole, a informacje
o zaistniałych zdarzeniach na bieżąco publikowane są na stronie internetowej czarnkowskiej Komendy,
w lokalnych mediach, jak również na stronach samorządów gmin i powiatu. Publikowane informacje
zawierają również porady mające na celu przeciwdziałanie występowaniu przestępstw i zdarzeń społecznie
niepożądanych i uciążliwych.
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie w minionym roku w obszarze bezpieczeństwa, choć
w ograniczonym wymiarze z powodu epidemii Covid-19, kontynuowała realizację szeregu programów
prewencji kryminalnej. Policjanci w swojej pracy wykorzystywali inne dostępne formy przekazu tak, by
dotrzeć do dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa. Najważniejsze z nich to:
• Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
Celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez realizację
celów szczegółowych związanych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych z uwzględnieniem
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci
i młodzieży, a także edukacją dla bezpieczeństwa. W ramach Programu podejmowano szereg działań
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania i w miejscach publicznych,
w szkołach, w komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, w internecie, w działalności gospodarczej,
ochrony dziedzictwa narodowego oraz przemocy w rodzinie. Dzielnicowi jak również profilaktycy
utrzymywali stały kontakt z sołtysami, prezesami rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, ogrodów
działkowych informując o zagrożeniach jak również sposobach zabezpieczenia mienia przed kradzieżami
i włamaniami. Prowadzono także spotkania z właścicielami i pracownikami sklepów oraz duchownymi
w zakresie instalowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, sygnalizacji alarmowej czy monitoringu.
Zwiększano liczbę patroli policyjnych w tych miejscach i czasie, gdzie były najbardziej potrzebne,
systematycznie kontrolowano lokale gastronomiczne i punkty sprzedaży alkoholu pod kątem
przestrzegania ustawy o wychowaniu trzeźwości, promowano bezpieczeństwo poprzez dystrybucję
materiałów informacyjno-edukacyjnych podczas bezpośrednich spotkań oraz lokalne media.
• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
W ramach tego programu w 2020 roku sporządzono 174 formularze Niebieskiej Karty, z czego
151 wszczynających procedurę, a 23 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w rodzinie. Odnotowano
203 osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, z czego 147 to kobiety, a 27 to
mężczyźni. Sprawcami przemocy okazali się być głównie mężczyźni, którzy pod wpływem alkoholu
wszczynali awantury domowe, w trakcie których najczęściej dochodziło do przemocy fizycznej
i psychicznej. Wśród odnotowanych przypadków przemocy w rodzinie, 75 miało miejsce wśród
mieszkańców miasta, natomiast 99 wśród mieszkańców wsi. Pomimo, iż najczęściej bezpośrednimi
ofiarami tego zjawiska są kobiety, to należy zauważyć, że pośrednimi ofiarami są dzieci, które w sytuacji
wzajemnej agresji rodziców, alkoholizmu i patologii, nie mają prawidłowych wzorców oraz warunków do
rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Istniej zatem duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości w życiu
dorosłym będą czerpały wzorce z postaw swoich opiekunów prawnych.
Realizując zadania wynikające z Programu, policjanci na bieżąco współpracowali z ośrodkami pomocy
społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, sądem rodzinnym, powiatowym centrum
pomocy rodzinie, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, wychowawcami domów
dziecka, pracownikami świetlic socjoterapeutycznych oraz uczestniczyli w spotkaniach zespołów
interdyscyplinarnych przy urzędach miast i gmin. Docierali także do szkół i przedszkoli, gdzie podczas
spotkań z dziećmi i młodzieżą poszerzali ich wiedzę na temat przemocy rówieśniczej i sposobom jej
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przeciwdziałania. Dodatkowo na stronie internetowej KPP oraz w lokalnej prasie publikowano informacje
dotyczące instytucji pomocowych dla ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie.
• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach programu policjanci prowadzili działania mające na celu ograniczanie podaży narkotyków oraz
zmniejszania korzyści z przestępczości narkotykowej. W celu eliminacji zagrożenia, systematycznie
kontrolowano miejsca i osoby mogące być pod wpływem środków psychotropowych lub w ich posiadaniu
oraz mogących zajmować się handlem narkotykami czy też dopalaczami. Prowadzono także działania
informacyjno-edukacyjne, m.in. prelekcje przygotowane przez toksykologa z Poznania, uczestnikami
których byli uczniowie, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
Trzcianki, i którym przekazano plakaty i ulotki profilaktyczne z hasłem „Młodość wolna od uzależnień”.
W ramach Projektu Wielkopolskiej Policji „Dopalacze niszczą życie” przeprowadzono 11 spotkań dla
młodzieży, w których wzięło udział 560 uczniów oraz 5 spotkań dla pedagogów, w których wzięło udział
18 uczestników. Aby podnieść świadomość uczestników spotkań, policjanci organizowali zajęcia
warsztatowe, do których wykorzystywano filmy, spoty reklamowe programów profilaktycznych, jak
również tory przeszkód, alkogogle i narkogogle. Podejmowano także szereg działań prewencyjnych
mających na celu ujawnianie nieletnich posiadających przy sobie środki odurzające, rozprowadzających
narkotyki oraz nieletnich będących pod ich wpływem.
• Narodowy Program Ruchu Drogowego 2013-2020, Powiatowy Program Działań Policji na Rzecz
Bezpieczeństwa Pieszych 2018-2020, Powiatowy Plan Działań Zaradczych Skierowanych na Młodych
Kierowców oraz Motocyklistów 2018-200.
W ramach powyższych programów przeprowadzono łącznie 82 spotkania na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym w szkołach z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami, w których wzięło udział 3251
uczestników. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego oraz
Służbą Celną prowadzili wspólne kontrole drogowe. Na bieżąco prowadzono cykliczne działania pn.
Prędkość; Pasy i Foteliki; Alkohol i Narkotyki; Bus; Motocykl; Truck; Trzeźwy Poranek oraz Znicz.
Za pośrednictwem strony internetowej KPP oraz lokalnych mediów, systematycznie prowadzono działania
ukierunkowane na podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruch drogowym
oraz w kwestii ograniczania zdarzeń drogowych.
• Krajowy Plan Przeciwdziałania Handlu Ludźmi.
W ramach programu w 2020 roku przeprowadzono 4 spotkania dotyczące tematyki związanej z handlem
ludźmi wśród młodzieży, w których udział wzięło 391 uczestników. Dodatkowo w ramach Europejskiego
Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, policjanci za pomocą strony internetowej KPP oraz lokalnych mediów
przeprowadzili w tym zakresie akcję informacyjną, przedstawiając również tematy związane z bezpiecznym
korzystaniem z internetu.
• Bezpieczne Życie Seniora.
W ramach programu w celu uświadamiania starszych osób i przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń,
jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „na wnuczka” czy „na
policjanta”, przeprowadzono 10 spotkania z seniorami, w których wzięło udział 115 osób.
• Dwie strony sieci i wojewódzki program Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych.
W ramach tych programów przeprowadzono 12 spotkań edukacyjnych dla młodzieży i 6 spotkań
z pedagogami, w których udział wzięło łącznie 491 osób. Spotkania dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, zagrożeń związanych z dopalaczami, z korzystaniem z Internetu, kontaktów z osobami
nieznajomymi oraz odpowiedzialności karnej nieletnich i konsekwencji popełnionych czynów. W okresie
wakacyjnym i poprzedzającym go, przeprowadzono 27 spotkań z młodzieżą i 10 z opiekunami, w których
wzięło udział 800 osób. W trakcie spotkań promowano bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą,
zabaw na śniegu, podróży, w ruchu drogowym. Systematycznie kontrolowano pod względem
bezpieczeństwa szkoły i okolice. We wrześniu 2020 r. dla wszystkich uczniów klas I szkół podstawowych
przekazano odblaski, których rozdanie poprzedzone było prelekcją na temat bezpieczeństwa.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
interweniowały podczas 1158 zdarzeń. Na interwencje składały się pożary 25,8 % (299 zdarzeń), miejscowe
zagrożenia 70,7% (819 zdarzeń) oraz alarmy fałszywe 3,5% (40 wyjazdów). W porównaniu z rokiem 2019
nastąpił wzrost ilości interwencji o 1%. Analiza ilości wszystkich zdarzeń i interwencji straży pożarnej
w roku 2020 wskazuje, że statystycznie są to zdarzenia zbliżone do minionych lat. Najwięcej zdarzeń
odnotowano w mieście i gminie Trzcianka (334 interwencje) oraz w mieście i gminie Czarnków (293).
W pozostałych gminach wynosiły: gmina Lubasz (129), gmina Wieleń (141), gmina Krzyż Wlkp. (120), gmina
Drawsko (76), natomiast najmniej w gminie Połajewo (65).
• Pożary.
W 2020 roku w ogólnej liczbie 1158 interwencji jednostek straży pożarnej, 299 zdarzeń stanowiły pożary
(25,8%). W stosunku do roku 2019 ilość ta spadła o 88 zdarzeń. W ogólnej liczbie 299 pożarów
odnotowano: 287 pożarów małych, 10 pożarów średnich i 2 pożary duże. Niewielka ilość pożarów średnich
i dużych świadczy o znacznej skuteczności sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu,
jednakże niepokojąca jest liczba wszystkich odnotowanych zdarzeń pożarowych. Największą ilość pożarów
odnotowano w mieście i gminie Trzcianka (72) oraz razem w mieście i gminie Czarnków (68), natomiast
najmniejsza ilość tych zdarzeń miała miejsce w gminach Drawsko (21) i Połajewo (21). Największą ilość
pożarów zanotowano w miesiącu kwietniu.
Pożary w 2020 roku w rozbiciu na gminy według ilości i wielkości zdarzeń przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gmina
Miasto i Gmina Trzcianka
Miasto i Gmina Wieleń
Gmina Czarnków
Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.
Miasto Czarnków
Gmina Lubasz
Gmina Drawsko
Gmina Połajewo

Razem

małe
72
41
36
36
32
28
21
21
287

Pożary
średnie
duże
2
1
1
0
4
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0

2

b. duże
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Razem
75
42
40
37
32
28
24
21
299

W 2020 roku pożary najczęściej występowały w obiektach mieszkalnych (134 interwencje), obiektach
innych (67), w uprawach i rolnictwie (40) oraz w lasach (25). Podobnie jak w latach ubiegłych, główną ich
przyczyną była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem (32,1%) oraz
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (30,4%). W 2020 roku w pożarach śmierć poniosły
4 osoby, a 5 osób zostało rannych.
Od 2013 roku obserwuje się znaczący wzrost zdarzeń dotyczących pożarów sadzy w przewodach
kominowych. Ubiegły rok miał tendencję spadkową w porównaniu do roku 2019. W latach 2013-2020
odnotowano łącznie 567 pożarów tego typu, z czego większość miała miejsce w sezonie grzewczym, tj.
w I i IV kwartale roku, w budynkach mieszkalnych. Przeciwdziałając dużej ilości pożarów sadzy w kominach,
PSP podobnie jak w latach ubiegłych, kontynuowała kampanię działań profilaktycznych, w tym akcję „Czad
i ogień – obudź czujność”, których inicjatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z uwagi na duży stopień zalesienia powiatu (51,4%), znaczącym zagrożeniem mogą być pożary lasów.
Wszystkie kompleksy leśne zaliczone są do I kategorii zagrożeń, a największym z nich jest obszar Puszczy
Noteckiej w granicach Nadleśnictw Krucz i Potrzebowice. Niedostateczny stan dróg dojazdowych i trudny,
pofałdowany teren w znacznym stopniu komplikują prowadzenie działań gaśniczych. Dużym zagrożeniem
charakteryzuje się również obręb Krzyża i Wielenia w Nadleśnictwie Krzyż oraz obręb Rychlik
w Nadleśnictwie Trzcianka. Krótkie okresy suszy powodują natychmiast wzmożone zagrożenie pożarowe
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dla tych obszarów, a dodatkowo potęgują je turyści, zbieracze runa leśnego oraz wędkarze poruszający się
po obszarach leśnych. W 2020 roku odnotowano 25 pożarów na obszarach leśnych, w tym 7 w obrębie
Nadleśnictwa Krucz oraz 5 w obrębie Nadleśnictwa Trzcianka.
• Miejscowe zagrożenia.
W 2020 roku w całkowitej ilości 1158 interwencji Straży Pożarnej, doszło do 819 miejscowych zagrożeń
(MZ), co stanowi niemal 70% wszystkich zdarzeń i w porównaniu do roku 2019 nastąpił ich wzrost o 14%
tj. o 101 zdarzeń. Najliczniejszą grupę (94%) stanowią zdarzenia lokalne, ich największą ilość odnotowano
na terenie miasta i gminy Trzcianka (248 interwencji) oraz razem na terenie miasta i gminy Czarnków (212),
najmniej w gminie Połajewo (41). Miejscowe zagrożenia występowały najczęściej w takich w obiektach jak:
śmietniki, garaże samochodowe, obiekty przyrody naturalnej, pobocza dróg, szlaki kolejowe i manewrowe,
drogi i ulice, trawy, trawniki oraz inne nietypowe obiekty - 273 interwencji, w obiektach mieszkalnych
(296) oraz z udziałem środków transportu (181). Głównymi przyczynami miejscowych zagrożeń były:
nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów (231 zdarzeń), niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu
środków transportu (137) oraz huragany, silne wiatry, tornada, gwałtowne opady (99). W całej kategorii
zdarzeń w 2020 roku zginęło 12 osób, a 133 było rannych, w tym 13 dzieci.
W roku 2020 w działaniach ratowniczo-gaśniczych zaangażowane były 2334 zastępy strażackie
i 9529 strażaków PSP i OSP. Najczęstsze interwencje do zdarzeń występują w gminach Trzcianka
i Czarnków będących największymi aglomeracjami Powiatu, a jednocześnie siedzibami Jednostek
Ratowniczo-Gaśniczych PSP, których zastępy w 2020 roku wyjeżdżały do 698 zdarzeń. Do zdarzeń
wyjeżdżały także Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Najczęściej do zdarzeń dysponowano jednostki OSP Wieleń (126 interwencji), OSP Krzyż Wlkp. (94), OSP
Lubasz (81) i OSP Drawsko (64), a także jednostki OSP nie należące do KSRG, które brały udział w 218
zdarzeniach.
Należy podkreślić, że jednostki PSP działają nie tylko na obszarze Powiatu, ale również w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na terenie województwa i kraju. Zastępy PSP i OSP
naszego Powiatu w 2020 roku uczestniczyły również w likwidacji 13 pożarów i 6 miejscowych zagrożeń na
obszarach powiatów sąsiednich: pilskiego, wałeckiego, obornickiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz
szamotulskiego.
• Udział jednostek w zdarzeniach związanych z Covid-19.
W 2020 roku w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej pojawił się nowy rodzaj interwencji
związany z zagrożeniami występowania koronawirusa SARS-CoV-2. Z tego tytułu strażacy uczestniczyli
łącznie w 153 zdarzeniach, do których należało: stawianie namiotu pneumatycznego w celu stworzenia
tymczasowej izby przyjęć do kwalifikacji pacjentów wymagających hospitalizacji (23 zdarzenia), dowóz
żywości osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji (79), przekazywanie komunikatów
ostrzegawczych o stanie zagrożenia epidemicznego (28), transport środków ochrony indywidualnej (21),
udział strażaków w pożarze, gdzie znajdowała się osoba zakażona oraz transport tlenu do szpitala
w Poznaniu.
Podkreślić należy, że w minionym roku, na bazie istniejących obiektów na terenie JRG w Trzciance
utworzono jeden z czterech na terenie Wielkopolski tzw. bank tlenowy dysponujący zapasem 50 butli
40-litrowych oraz 15 butli 10-litrowych jako zabezpieczenie w sytuacjach nagłego deficytu gospodarki
tlenowej w placówkach medycznych opiekujących się pacjentami zakażonymi Covid-19.
• Działania profilaktyczno-prewencyjne.
Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie, kontynuując działania z lat poprzednich, również w 2020 roku
w miarę możliwości i stosownie do ograniczeń sanitarnych związanych z epidemią, uczestniczyła
w procesie profilaktyki przeciwpożarowej, celem dalszego rozwijania świadomości mieszkańców powiatu
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa podczas pracy i wypoczynku, zmniejszenia liczby
pożarów z udziałem ofiar śmiertelnych, zapobiegania innym groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia,
życia ludzkiego i środowiska naturalnego, zapobiegania podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom,
które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń.
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Również w 2020 roku kontynuowano ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne i projekty: „Czad
i ogień – Obudź Czujność” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Strażacy z JRG w Trzciance
odwiedzili przedszkola w Krzyżu Wlkp. oraz szkołę w Łomnicy przekazując podczas prelekcji wiedzę na
temat pracy strażaków, bezpiecznych zachowań w czasie wolnym, podczas wakacji i ferii oraz
niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla (czadem). Na początku 2020 roku przy JRG w Trzciance
wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowano zbiórkę krwi pod hasłem „Ognisty
Ratownik – Gorąca krew”, podczas której odbyła się również akcja prewencyjna „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!” propagująca bezpieczeństwo pożarowe w domach. Przeprowadzono również gminne
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W związku z panującą w kraju epidemią i związanymi z nią obostrzeniami i znacznymi ograniczeniami
sanitarnymi, a także okresowym zamknięciem szkół i przedszkoli, niestety ale wielu planowanych wcześniej
działań profilaktyczno-prewencyjnych nie udało się w pełni zrealizować.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Rok 2020 był rokiem szczególnym, który trudno porównywać do lat ubiegłych. W związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na całym świecie oraz rosnącą liczbą zgonów, wprowadzono
na terenie kraju stan epidemii, a Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymała nowe uprawnienia związane
z zabezpieczeniem epidemiologicznym oraz prowadzeniem postępowania administracyjnego. W związku
z taką sytuacją, działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie zdominowały
działania przeciwepidemiczne, w tym polegające na jak najszybszym przeprowadzeniu wywiadu z osobą
zakażoną, ustalenie osób z najbliższego kontaktu i objęcie ich kwarantanną w celu przecięcia dróg
szerzenia się zakażenia. Prowadzono także wzmożony nadzór w zakresie oceny przestrzegania obostrzeń
związanych z pandemią przez klientów i personel pracujący w obiektach handlowych, zakładach pracy,
zakładach gastronomicznych, zakładach usługowych, hotelach i restauracjach, tj. zakrywania ust i nosa,
ocenę dostępności rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz ogólnych warunków
higienicznych i sanitarnych tych obiektów. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących uchybień, nie
nałożono mandatów karnych i nie kierowano wniosków o ukaranie do sądu w związku
z nieprzestrzeganiem przepisów przeciwepidemicznych.
W roku 2020 rejestracja zachorowań na choroby zakaźne zmalała we wszystkich jednostkach
chorobowych, a powodem tego było wystąpienie pandemii Covid-19. W PSSE w Czarnkowie
zarejestrowano 3450 potwierdzonych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 (w tym hospitalizowanych 219)
i 4 przypadki możliwe, zgonów z powodu zachorowania na Covid-19 w 2020 było 77. Ponadto w minionym
roku zarejestrowano: 6 przypadków zachorowania na gruźlicę, 2 przypadki nowo wykrytego zakażenia HIV,
3 przypadki zachorowania na płonicę, 2 na różę, 35 na ospę wietrzną (w roku 2019 - 338 zachorowań),
1 przypadek kiły oraz 16 przypadków styczności i narażenia na wściekliznę. W roku ubiegłym nie
zarejestrowano zachorowań na: dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę, zatrucia pokarmowe
enterotoksyną gronkowcową, toksyną botulinową, grzybami, jersinioza, WZW typu A.
PSSE w Czarnkowie oprócz skoncentrowania pracy na nowym zagrożeniu epidemiologicznym, nadzorowała
również pozostałe obszary związane z zakresem działalności inspekcji sanitarnej. W roku 2020 pod
nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PSSE znajdowało się 1620 obiektów,
w tym 32 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Jakość mikrobiologiczna wody
dostarczanej przez wodociągi na terenie Powiatu spełniała wymagania Ministra Zdrowia w tym zakresie.
Zdarzały się przypadki podwyższonej ogólnej liczby mikroorganizmów, typowych bakterii wodnych
nieszkodliwych dla człowieka. Stwierdzone przekroczenia dotyczyły pojedynczych punktów w sieci i miały
charakter przejściowy. W przypadku wodociągu publicznego w Jędrzejewie stwierdzono pogorszenie
jakości fizykochemicznej dotyczącej całego wodociągu, w związku z tym wydana została warunkowa ocena
jakości wody.
W sezonie letnim 2020 pod nadzorem PPIS w Czarnkowie znajdowało się 5 kąpielisk: w Lubaszu na Jeziorze
Dużym, kąpielisko „Nowa Plaża” i „Stara Plaża" w Trzciance na jeziorze Sarcze oraz kąpielisko „Logo"
w Trzciance na jeziorze Długim, a także kąpielisko w Krzyżu Wlkp. na jeziorze Królewskim, utworzone
w 2019 roku. We wszystkich zbadanych próbach woda spełniała wymagania mikrobiologiczne do kąpieli.
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W kąpielisku na jeziorze Królewskim w Krzyżu Wlkp., w okresie od 14 lipca do końca sezonu letniego, ze
względu na zakwit sinic orzeczono brak przydatności wody do kąpieli. Pod nadzorem Inspektora
Sanitarnego znajdują się także dwa baseny kąpielowe: sezonowy basen OSiR w Czarnkowie oraz całoroczny
basen Zespołu Placówek Oświatowych w Gębicach, kontrola których nie wykazała nieprawidłowości.
Od kwietnia 2020 r. pod nadzór PSSE w Czarnkowie przejęto Szpital Powiatowy w Trzciance oraz Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną
związaną z Covid-19, skontrolowano tylko 9 przychodni, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na koniec 2020 r. w ewidencji placówek nauczania i wychowania znajdowało się 126 obiektów, które także
objęte są nadzorem PSSE w Czarnkowie. Kontrola tych obiektów wykazała, że w związku z wystąpieniem
stanu epidemii Covid-19, zarówno dyrektorzy jak i organy prowadzące dostosowali swoje obiekty
oświatowe do wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MEN i MZ. Stan epidemii w istotny sposób wpłynął
także na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W 2020 roku na terenie Powiatu zorganizowano
40 turnusów wypoczynku, tj. o 20 mniej niż w 2019 roku. Ogółem z wypoczynku zimowego skorzystało
75 osób, natomiast z wypoczynku letniego skorzystało 292 uczestników i było to o 440 uczestników mniej
niż w roku 2019. Nie odnotowano żadnych wypadków, urazów ani zatruć.
W kategorii zakładów żywnościowo-żywieniowych, w ciągu 2020 roku zewidencjonowano 824 obiekty
żywnościowo-żywieniowe: 119 zakładów produkcji żywności, 477 obiektów obrotu żywnością, 235
obiektów żywienia zbiorowego, 1 środek transportu żywności, 1 zakład produkcji wyrobów do kontaktu
z żywnością, 18 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, 7 miejsc obrotu
kosmetykami, 1 zakład produkcji i konfekcjonowania kosmetyków. Na podstawie arkusza oceny stanu
sanitarnego sklasyfikowano 166 obiektów, z których ocenę niezgodną otrzymało 7 zakładów.
W roku 2020 PPIS w Czarnkowie wydał ogółem 450 opinii sanitarnych, gdzie zaobserwowano zdecydowany
wzrost opinii w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokonanych dopuszczeń
do użytkowania obiektów nowo projektowanych i modernizowanych. Spadła natomiast liczba wydanych
postanowień dotyczących warunków zabudowy terenu. W przypadku przedsięwzięć, które zostały
poddane ocenie oddziaływania na środowisko, liczną grupę stanowiły budowle rolnicze oraz inwestycje
zakładów produkcyjno-przemysłowych, a także inwestycje proekologiczne, w rym farmy fotowoltaiczne
oraz elektrownie słoneczne i wodne.
Łącznie w 2020 r. przeprowadzono 12205 kontroli i wizytacji, 3610 wywiadów epidemiologicznych,
w tym3454 związanych z zakażeniem SARS-CoV-2, pobrano ogółem 437 prób, wydano 2725 decyzji
merytorycznych, 125 decyzji płatniczych, 246 postanowień oraz nałożono 23 mandaty karne na kwotę
3.600 zł.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, realizuje zadnia
z zakresu: ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez:
 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych na podstawie ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W ramach tego zadania
w 2020 roku realizowano monitoring chorób zakaźnych opracowany zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu
prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt:
• wykonano badania kontrolne w kierunku enzootycznej białaczki bydła – zbadano 185 stad
(2794 szt. bydła) i nie stwierdzono żadnych sztuk z dodatnim wynikiem badania serologicznego,
• wykonano badania kontrolne w kierunku brucelozy bydła – zbadano 185 stad (2794 szt. bydła)
– wszystkie wyniki badania serologicznego były ujemne,
• wykonano badania w kierunku gruźlicy bydła – zbadano 410 stad (10.726 szt. bydła) – wszystkie
zbadane zwierzęta były zdrowe,
• wykonano plan badan monitoringowych w kierunku: klasycznego pomoru świń u świń i dzików,
choroby pęcherzykowej świń, pryszczycy, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (otręt
bydła), choroby niebieskiego języka oraz gorączki Q,
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• poddano obserwacji w kierunku wścieklizny 60 psów, 17 kotów – we wszystkich przypadkach
wykluczono podejrzenie wścieklizny.
Kontynuowano realizację programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, który
realizowany był w latach 2018-2020. W 2020 roku zbadano 419 stad, w których pobrano 10.183
próbek krwi i nie stwierdzono wyników dodatnich.
Realizowano wieloletnie krajowe programy na lata 2020-2022 zwalczania niektórych serotypów
Salmonella mających znaczenie dla zdrowia publicznego w stadach brojlerów gatunku kura oraz
w stadach hodowlanych gatunku kura. W próbkach urzędowych jak i właścicielskich nie stwierdzono
wyników dodatnich.
Wykonywano zadania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie
wprowadzenia w 2020 r. na terytorium RP programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń
wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej
zwalczanie, a także rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia odstrzału
sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie
Województwa Wielkopolskiego. Na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wyznaczonych
jest 27 obwodów łowieckich, na których swoją działalność prowadzi 21 kół łowieckich. W 2020 roku
koła łowieckie w ramach odstrzału sanitarnego odstrzeliły 961 szt. dzików. Inspekcja Weterynaryjna
w ramach monitoringu biernego w kierunku ASF pobrała próby od 71 szt. dzików, które padły
w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. W związku ze stwierdzeniem we wrześniu 2020 r. przypadku
ASF na terenie Powiatu Obornickiego, na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zostały
wyznaczone dwa obszary: ochronny – żółty i obszar z ograniczeniami – czerwony, obejmujące:
strefa ochronna żółta: gmina Lubasz, gmina Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo
położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin,
Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północnowschodniej granicy gminy oraz część gminy
Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto
Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w Powiecie;
strefa czerwona objęta ograniczeniami: część gminy Połajewo położona na południe od drogi
łączącej miejscowość Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska
do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Wraz wyznaczeniem tych stref, wprowadzono dodatkowe obostrzenia i obowiązki dla rolników
utrzymujących trzodę chlewną, a także dla polowań i myśliwych. Informacje o aktualnej sytuacji
związanej z ASF oraz zasadach postępowania, rozesłane zostały do wszystkich gmin i sołectw
znajdujących się w wyznaczonych strefach.
W 2020 r. urzędowi lekarze weterynarii wystawili 4.589 świadectw zdrowia. Krew do badań w
kierunku ASF była pobrana w 27 stadach od 934 szt. świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał
68 pozwoleń na przemieszczanie świń z obszaru czerwonego z ograniczeniami do obszaru
czerwonego i innych obszarów. W związku z programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń
wirusem ASF, Inspektorat Weterynarii zakupił 4 chłodnie z przeznaczeniem na utworzenie
w obszarze chronionym i z ograniczeniami, punktów do przetrzymywania tusz. Jedna chłodnia
została umieszona w Boruszynie gm. Połajewo (obszar czerwony), z której do badań pobrano
14 próbek krwi od dzików. Pozostałe trzy chłodnie umieszczono w obszarze żółtym, tj. Gajewie
gm. Czarnków, Nowych Dworach gm. Wieleń i Antoniewie gm. Lubasz. Z chłodni tych pobrano
70 próbek krwi od dzików odstrzelonych w trzech ostatnich miesiącach roku 2020.

 Prowadzono bieżący nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego.
W 2020 roku przeprowadzono 81 kontroli w 30 podmiotach. Pobrano i zbadano 209 próbek
w ramach realizacji programu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach
i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt. Zbadano 190 próbek w zakresie bezpieczeństwa
mikrobiologicznego. W wyniku tych badań nie było konieczne uruchamianie systemu RASFF, czyli
Krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności, służącego do szybkiej
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wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności , paszach oraz materiałach do kontaktu
z żywnością.
 W ramach bieżącego nadzoru nad produkcją i wprowadzaniem pasz do obrotu, nad stosowaniem
i wytwarzaniem pasz w gospodarstwach i w ramach produkcji pierwotnej, pobrano do badania
55 próbek paszy i wody, w których nie stwierdzono wyników dodatnich.

6.2

Edukacja publiczna.

6.2.1

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w okresie epidemii związanej z Covid-19.

Zagrożenie epidemiczne spowodowało konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń niemal we wszystkich
obszarach życia społecznego i gospodarczego, w tym także w obszarze edukacji. Jedną z pierwszych decyzji
dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi było zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w szkołach oraz placówkach oświatowych od 12 do 24 marca 2020 r.
Począwszy od 25 marca 2020 r. wprowadzono obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za pomocą
metod i technik kształcenia na odległość, co trwało do końca roku szkolnego, czyli do 24 czerwca 2020 r.
O sposobie zorganizowana nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy z nauczycielami,
uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców, wybierając stosowne rozwiązania i narzędzia,
mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.
Podstawowym założeniem było to, aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci i młodzieży nie została
przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. Dzięki szybkim decyzjom dyrektorzy szkół i
placówek oświatowych mogli zorganizować proces kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik
kształcenia na odległość, a nauczyciele realizować programy nauczania i prowadzić zajęcia z uczniami,
oceniać ich pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji. Uczniowie i absolwenci, jak co roku, choć
nieco później, przystąpili do egzaminów, które dały im możliwość ubiegania się o przyjęcie do wybranych
szkół wyższych. Podkreślić należy, że zarówno dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a także dyrektorów
szkół oraz organów prowadzących, był to szczególny okres, który wymagał zupełnie nowego podejścia do
pracy, realizowanej w innych niż zwykle okolicznościach i dzięki tym działaniom możliwe było
kontynuowanie kształcenia w czasie epidemii Covid-19.
W tym trudnym czasie dyrektorzy szkół obowiązani byli na bieżąco do przekazywania informacji do organu
prowadzącego o panującej w jednostce sytuacji epidemiologicznej, o podejmowanych w tym zakresie
decyzjach i zarządzeniach, o izolacji, kwarantannach i zwolnieniach lekarskich związanych z pozytywnymi
wynikami testu na Covid-19 wśród nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. W okresie tym nauka
w szkołach nie została zawieszona, a proces dydaktyczny nie został przerwany. Szkoły zostały częściowo
uruchomione w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów zawodowych i maturalnych, które
odbyły się w nietypowym okresie. Matury w miesiącu czerwcu, natomiast egzaminy zawodowe w miesiącu
lipcu. Stopniowe otwieranie szkół i placówek odbywało się z zachowaniem odpowiedniego reżimu
sanitarnego, po spełnieniu szczegółowych wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się od 1 września w trybie stacjonarnym. Powrót do
bezpośredniego nauczania powodował konieczność uwzględnienia wielu nowych kwestii związanych
z odpowiednią organizacją nauki, w tym zapewnienie alternatywy w postaci zdalnej edukacji, stosowanie
systemu zmianowego nauki, zmniejszenie liczebności klas, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez
stosowanie zasady dystansu społecznego, noszenie maseczek i dezynfekcję pomieszczeń. Niestety,
w związku z narastającą falą epidemii, począwszy od dnia 26 października 2020 r. zajęcia w szkołach zostały
ponownie zawieszone i taki stan rzeczy trwał do końca roku 2020.
W przypadku jednostek specjalnych, tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach oraz w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Białej, o organizacji szkoły czy placówki decydował jej dyrektor w porozumieniu z
organem prowadzącym. W zależności od rozwoju sytuacji związanej głównie z zachorowaniami uczniów,
wychowanek czy nauczycieli, dyrektorzy korzystali z takiej możliwości. Obowiązek pracy stacjonarnej
dotyczył również działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, które w reżimie sanitarnym były
dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, świadcząc w tym trudnym okresie na ich rzecz swoje usługi.
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W celu zapobiegania, przeciwdziałania i ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19 w środowisku
szkolnym podjęto szereg działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno uczniów, jak
i pracowników jednostek oświatowych. W sytuacjach niezbędnych przeprowadzano dezynfekcję oraz
ozonowanie pomieszczeń. Za kwotę ponad 50.000 zł zakupiono środki ochronnych indywidualnej,
maseczki, rękawiczki, płyny i urządzenia do dezynfekcji rąk i pomieszczeń. W tym zakresie Powiat otrzymał
także wsparcie rzeczowe z zasobu rezerw państwowych. W miejscach gdzie dochodziło do kontaktów
z petentem, zamontowano panele ochronne, a pracownicy administracji pracowali w systemie zdalnym lub
rotacyjno-zdalnym. Szkoły i organy prowadzące otrzymały możliwości prawne oraz wsparcie finansowe
w zakresie doposażenia nauczycieli i uczniów w sprzęt niezbędny do pracy i nauki zdalnej. W drodze
składanych wniosków, Powiat pozyskał środki z ogólnopolskich rządowych programów dedykowanych na
wsparcie i organizację edukacji zdalnej, w tym w ramach programu „Zdalna Szkoła”, programu „Aktywna
tablica” oraz wsparcie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla nauczycieli tzw. „500+”. Informacja
o powyższych programach znajduje się w części dotyczącej realizacji innych programów (pkt 5.11. Raportu).
Dodatkowo ze środków własnych dokonano zakupu wielu nowoczesnych urządzeń, w tym monitorów
i tablic interaktywnych, laptopów, komputerów stacjonarnych oraz projektorów wykorzystywanych do
edukacji zdalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach.
Środki wydatkowane w 2020 r. na podniesienie jakości bazy dydaktycznej w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Jednostka

Aktywna
tablica

Zdalna szkoła

500+
nauczyciele

monitory
interaktywne

Pozostałe
zakupy
w jednostkach

Razem
w jednostce

10.800,00 zł

8.980,77 zł

20.600,00 zł

1.845,00 zł

59.720,77 zł

10.800,00 zł

11.008,99 zł

20.600,00 zł

10.174,80 zł

52.583,79 zł

16.200,00 zł

34.777,90 zł

41.200,00 zł

16.658,00 zł

141.905,90 zł

ZS Trzcianka

13.500,00 zł

11.237,79 zł

10.300,00 zł

34.258,00 zł

69.295,79 zł

ZST Trzcianka

13.500,00 zł

13.800,23 zł

10.300,00 zł

20.823,01 zł

58.423,24 zł

ZS Krzyż Wlkp.

13.500,00 zł

9.477,35 zł

11.371,26 zł

3.199,00 zł

37.547,61 zł

10.800,00 zł

37.583,10 zł

10.300,00 zł

37.526,00 zł

113.709,10 zł

LO Czarnków

17.495,00 zł

LO Trzcianka
ZS Czarnków

ZSS Gębice

33.070,00 zł

17.500,00 zł

PPP Czarnków

1.996,90 zł

17.490,00 zł

19.486,90 zł

PPP Trzcianka

2.778,88 zł

14.167,85 zł

16.946,73 zł

PPP Krzyż Wlkp.

1.999,97 zł

8.449,40 zł

10.449,37 zł

MDK Trzcianka

1.979,00 zł

CKZ Czarnków

5.964,52 zł

MOS Biała

17.500,00 zł

10.800,00 zł

1.979,00 zł
10.300,00 zł

11.057,37 zł

15.228,68 zł

1.493,20 zł

1.535,00 zł

40.892,37 zł

3.473,00 zł

3.473,00 zł

16.878,16 zł

16.878,16 zł

Nasz Dom

5.499,99 zł

5.499,99 zł

Deo Gratias

1.500,00 zł

1.500,00 zł

PZS Czarnków
Edukacja Lubasz

Razem:

85.565,00 zł

99.900,00 zł

179.993,92 zł

134.971,26 zł

181.354,74 zł

681.784,92 zł

Wykaz sprzętu zakupionego przez jednostki oświatowe celem podniesienia jakości bazy dydaktycznej w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jednostka
LO Czarnków
LO Trzcianka

Nazwa wydatku
Zakup tabletów graficznych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych - 5 szt.
Razem:
zestaw tablicy interaktywnej

31

Kwota wydatku
1.845,00 zł
1.845,00 zł
6.734,00 zł

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2020 roku
maj 2021
Jednostka

Nazwa wydatku
tablety, kamerki

Zespół Szkół
Czarnków

Zespół Szkół
Trzcianka

Zespół Szkół
Technicznych
Trzcianka

Zespół Szkół
Krzyż Wlkp.

Zespół Szkół
Specjalnych
Gębice

Kwota wydatku
Razem:

laptop - 3 szt.
laptop - 1 szt.
drukarka
tablet graficzny 4 szt.
tablet graficzny 2 szt.
tablet graficzny 1 szt.
radiomagnetofon 2 szt.
głośnik

Razem:
Tablety graficzne (2szt.)
Laptopy DELL (2szt.) - wyposażenie sal
Laptopy DELL (6szt.) - wyposażenie sal
Zestawy komputerowe ADAX (serwery-4szt.) - wyposażenie na egzaminy
Razem:
Notebooki
Projektory
Zestawy komputerowe
Monitory
Tablica interaktywna
Razem:
Projektor ViewSonic - 1 szt.
Projektor Infocus - 1 szt.
Razem:
Monitor interaktywny Samsung 55 cali FLIP 2
Pracownia komputerowa - sfinansowana z rządowego wsparcia dla
nauczycieli 500 zł na naukę zdalną (22.774,00 zł) oraz środków budżetu
powiatu (30.026,00 zł)
Razem:

PPP Czarnków

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

PPP Trzcianka

Laptopy
Weksler, narzędzie do badań psychologiczno-pedagogicznych

PPP Krzyż Wlkp.

Laptop Lenovo 3 szt.
Pamięć GoodRom DDR4 8GD 4 szt.

Centrum Kształcenia
Zawodowego
Czarnków

Laptop15,6 HP
Laptop 15,6 HP
Projektor ACER
Urządzenie wielofunkcyjne
Ksero MITA

30.026,00 zł

Razem:

37.526,00 zł
17.490,00 zł
17.490,00 zł
6.500,00 zł
7.667,85 zł
14.167,85 zł
7.935,00 zł
514,40 zł
8.449,40 zł
3.248,99 zł
3.248,99 zł
1.599,00 zł
1.240,00 zł
5.891,70 zł
15.228,68 zł
1.318,00 zł
140,00 zł
38,00 zł
39,00 zł
1.535,00 zł

Ogółem:

181.354,74 zł

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:
Tablet 2 szt.
Młodzieżowy Ośrodek Zasilacz do laptopa 2 szt.
Socjoterapii
Mysz bezp. 2 szt.
Biała
Podstawka PC

6.2.2

3.440,80 zł
10.174,80 zł
7.847,00 zł
2.599,00 zł
699,00 zł
2.234,00 zł
1.679,00 zł
555,00 zł
818,00 zł
227,00 zł
16.658,00 zł
998,00 zł
4.460,00 zł
13.800,00 zł
15.000,00 zł
34.258,00 zł
4.200,00 zł
5.350,00 zł
5.277,01 zł
2.997,00 zł
2.999,00 zł
20.823,01 zł
1.599,00 zł
1.600,00 zł
3.199,00 zł
7 500,00 zł

Szkoły i placówki oświatowe.

W 2020 roku działania Zarządu Powiatu skierowane były na rozwój oświaty oraz dostosowanie jej do
aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy oraz walki z epidemią Covid-19. Zadania te realizowane były
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m.in. poprzez: podnoszenie jakości kształcenia, wzmacnianie poziomu atrakcyjności procesu nauczania,
dostosowywanie bazy edukacyjnej do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego, udział w projektach
unijnych służących rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz doskonalących ich kwalifikacje zawodowe.
W ramach tych działań, w miarę możliwości finansowych, doposażano w pomoce dydaktyczne szkolne
pracownie przedmiotowe, dokonywano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych wspierających edukację
on-line, przeprowadzano prace remontowe podnoszące jakość i standard obiektów oświatowych,
wzmacniano system kształcenia poprzez udział w projektach unijnych, podnoszono kompetencje
zawodowe nauczycieli poprzez system szkoleń i warsztatów realizowanych głównie on-line, wzmacniano
system kształcenia poprzez udział uczniów w stażach i praktykach zawodowych u krajowych pracodawców
realizowanych w reżimie sanitarnym. Niestety, w okresie epidemii praktyki i staże zagraniczne zostały
wstrzymane.
W minionym roku działalność edukacyjną na poziomie szkolnictwa prowadziło w Powiecie:
• 13 placówek publicznych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, tj.: 2 licea
ogólnokształcące, 5 zespołów szkół, w których odbywa się kształcenie zawodowe w 4 technikach,
1 szkole policealnej, 3 branżowych szkołach I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych. Powiat prowadzi również 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 3 inne
placówki oświatowe;
• 3 placówki publiczne prowadzone przez: Gminę Wieleń - Zespół Szkół w Wieleniu, Zespół Szkół
Leśnych w Goraju prowadzony przez Ministra Środowiska oraz Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
prowadzony przez Gminę Krzyż Wlkp.;
• 3 placówki niepubliczne dotowane przez Powiat, tj. 2 zespoły szkół ponadpodstawowych oraz
1 zespół placówek specjalistycznych.
Placówki publiczne prowadzone przez Powiat to:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.2.3

Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie,
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance,
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance,
Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance,
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.,
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.
Nauczyciele.

W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, w ostatnich latach
zauważalna jest stabilizacja liczby etatów nauczycielskich oraz liczby zatrudnionych osób w oświacie. Tylko
rok 2019 był rokiem wzrostu liczby etatów przy porównywalnej liczbie zatrudnionych nauczycieli, co było
związane z podwójnym naborem do klas pierwszych. Wzrost zadań z tego tytułu nie spowodował wzrostu
zatrudnienia, bowiem dodatkowe zadania przydzielono nauczycielom nie posiadającym pełnego wymiaru
zatrudnienia lub realizującym zajęcia w klasach w formie godzin ponadwymiarowych.
Rok 2020 w zakresie zatrudnienia jest porównywalny do roku poprzedniego, ukazując stabilizację na
poziomie ok. 330 osób zatrudnionych na około 290 etatach. Szczegółowo zjawisko to obrazuje poniższa
tabela.
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Ilość nauczycieli w latach 2018-2020

POWIAT

Stopień awansu
zawodowego
nauczyciela

Rok 2019
na 30 września 2019 r.

Rok 2020
na 30 września 2020 r.

Liczba
nauczycieli

Łącznie etaty

Liczba
nauczycieli

Łącznie etaty

Liczba
nauczycieli

Łącznie etaty

bez stopnia

6

1,63

2

0,5

4

2,88

stażysta

9

118,07

18

15,0

13

9,65

kontraktowy

28

23,91

27

23,4

32

29,32

mianowany

81

67,91

62

55,8

52

46,42

dyplomowany

205

185,05

221

197,3

227

202,45

329

286,57

330

292

328

290,72

Razem

6.2.4

Rok 2018
na 30 września 2018 r.

Powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół.

W 2020 roku upłynął termin powierzenia stanowiska dyrektora: Zespołu Szkół w Trzciance Pani Wioletty
Folwarcznej-Nowak oraz dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach Pani Alicji Kasperczak.
W przypadku dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance, Zarząd Powiatu, stosownie do obowiązujących na ten
czas przepisów prawa, podjął działania zmierzające do wyłonienia kandydata na to stanowisko. W tym celu
ogłoszono konkurs oraz skompletowano i powołano komisję konkursową do przeprowadzenia całej
procedury. Do konkursu wpłynęły oferty kandydatów, jednak z uwagi na trwający w kraju stan epidemii
i związane z nim obostrzenia sanitarne, do dnia 26 marca 2020 r. nie odbyło się żadne posiedzenie komisji,
które mogłoby wyłonić kandydata.
Równolegle w tym czasie, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, na czas zawieszenia zajęć szkolnych, wydane
zostały regulacje szczególne, tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz zmianami organizacyjnymi
pracy spowodowanymi działaniem koronawirusa, zgodnie z którym w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na
stanowiska dyrektorów tych jednostek, a które nie zostały zakończone przed dniem 26 marca 2020 r.
W świetle powyższych przepisów, Zarząd Powiatu unieważnił rozpoczęty konkurs i uchwałą Nr 196/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 r. przedłużył dyrektorowi szkoły kadencję o 1 rok szkolny, czyli do 31 sierpnia 2021
roku. Również w przypadku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach, Zarząd Powiatu powołując
się na zapisy powyższego rozporządzenia, uchwałą Nr 197/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przedłużył
kadencję dyrektorowi do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Liczba uczniów kształconych w szkołach według stanu na 30 września 2019 i 2020 roku
Rok szkolny 2019/2020
stan na 30.09.2019 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów

Typ szkoły

liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa szkoła I stopnia
liceum ogólnokształcące dla dorosłych
KKZ
szkoła podstawowa specjalna
szkoła przysposabiająca do pracy
branżowa szkoła I stopnia specjalna
liceum ogólnokształcące specjalne
Razem:

Rok szkolny 2020/2021
stan na 30.09.2020 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów

629
1307
681
123
118
131
24
0
0

26
52
30
8
5
12
3
0
0

642
1225
667
109
134
101
29
41
18

26
48
30
3
3
12
4
4
1

3013

136

2966

131
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6.2.5

Wyniki egzaminów zewnętrznych.

• Egzamin Maturalny - zdawalność matur - tegoroczni absolwenci w kraju, województwie, powiecie.
maj 2020

po egzaminach poprawkowych

Ogółem

LO

Technikum

Ogółem

LO

Technikum

Kraj

74,0%

81,1%

62,2%

81,8%

87,1%

73,1%

Wielkopolska

73,9%

80,0%

64,6%

81,6%

86%

75,2%

Powiat (szkoły prowadzone przez powiat)

70,3%

90,2%

51,0%

81,73%

93,8%

70,0%

Egzamin maturalny we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat ostatecznie zdało 355
absolwentów. Zdawalność w Powiecie po egzaminie poprawkowym wyniosła 81,73% i była o 0,07 punktu
procentowego niższa od wyniku w kraju (81,80%). Wyższe wyniki osiągane były głównie w liceach
ogólnokształcących.
• Matura 2019/2020 - informacje ogólne.

liceum
ogólnokształcące

72

66

6

5

technikum

110

66

44

32

technikum

25

14

11

8

technikum

32

9

23

16

technikum

33

13

20

16

Razem LO

194

175

19

Razem Technikum

200

102

RAZEM SZKOŁY

394

277

Zespół Szkół
w Czarnkowie
Zespół Szkół
w Trzciance
Zespół Szkół
Technicznych
w Trzciance
Zespół Szkół
w Krzyżu Wlkp.

% zdawalności

LO w Trzciance

Nie zdało

13

Zdało

13

Podeszło

109

% zdawalności

122

Nie zdało

Absolwenci, którzy
mają prawo do egz.
poprawkowego

liceum
ogólnokształcące

Zdało

Nie zdało

LO w Czarnkowie

ogółem

Podeszło

Typ szkoły

% zdawalności

Nazwa szkoły

Zdało

sesja poprawkowa

Podeszło do
egzaminu

sesja majowa

11

5

6

45%

122

114

-8

93%

5

2

3

40%

72

68

-4

94%

31

21

10

68%

110

87

-23

64%

8

4

4

50%

25

18

-7

72%

28,13
%

13

9

4

69%

32

18

-14

56%

39,39
%

14

4

10

29%

33

17

-16

52%

18

90,2%

16

7

9

44%

194

182

-12

93,8%

98

72

51,0%

66

38

28

58%

200

140

-60

70,0%

117

90

70,3%

82

45

37

55%

394

322

-72

81,7%

89,34
%
91,67
%
60,00
%
56,00
%

• Egzamin zawodowy.
Zdawalność i liczbę uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w trzech
województwach i Okręgu w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje poniższa tabela.
Województwo
okręg
lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Liczba
kwalifikacji
82
42
67
47

Liczba
Przystąpiło po raz
szkół
pierwszy
SESJA STYCZEŃ-LUTY
234
11222
52
2484
107
5455
75
3283

Zdało
egzamin

Zdało egzamin
[%]

8264
1820
4161
2283

73,6%
73,3%
76,3%
69,5%

W okręgu do egzaminów po raz pierwszy przystąpiło 11 222 uczniów w 82 kwalifikacjach, z czego egzamin
zdały 8 264 osoby, co stanowi 73,6% przystępujących do egzaminu pierwszy raz. W województwie
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wielkopolskim do egzaminów podeszło 5 455 uczniów, z których egzamin zdało 4 161 uczniów, co
stanowiło 76,3% ogółu zdających.
• Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w szkołach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku szkolnym 2019/2020.
Liczba
potwierdzanych
kwalifikacji

Liczba
przystępujących do
egzaminu po raz
pierwszy

Liczba osób,
które zdały
egzamin

Liczba osób,
które nie zdały
egzaminu

Zdawalność
w szkole [%]

Zespół Szkół w Czarnkowie

4

61

49

12

80,33%

Zespół Szkół w Trzciance

4

66

60

6

90,91%

Zespół Szkół Technicznych
w Trzciance

3

32

22

10

68,75%

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.

4

45

31

14

68,89%

15

204

162

42

79,41%

Nazwa szkoły

Razem:

• Losy absolwentów.
Szkoły prowadzone przez Powiat, opuściło wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020 – 610 absolwentów
szkół młodzieżowych i było to mniej niż w roku poprzednim o 42 osoby (rok poprzedni 652 absolwentów),
w tym:
• licea ogólnokształcące – 183 (rok poprzedni 205),
• technika – 261 (rok poprzedni 280),
• zasadnicze szkoły zawodowe – 159 (rok poprzedni 161),
• szkołę przysposabiającą do pracy – 7 (rok poprzedni 6).
Losy absolwentów roku szkolnego 2019/2020 przedstawia poniższa tabela.

w szkołach
dziennych

w szkołach
wieczorowych i
zaocznych

w szkołach
państwowych

w państwowych
szkołach
niepublicznych

w uczelniach
wyższych

w szkołach
policealnych
pomaturalnych i
KKZ

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

Liczba absolwentów, którzy
podjęli dalszą naukę

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

Liczba absolwentów

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

LO Czarnków

liceum ogólnokształcące

110

91

75

16

80

11

89

2

19

LO Trzcianka

liceum ogólnokształcące

73

66

60

6

62

4

60

6

7

183

157

135

22

142

15

149

8

26

technikum

120

44

14

30

24

20

41

3

100

zasadnicza szkoła zawodowa

104

43

0

43

43

0

0

0

63

Razem:

224

87

14

73

67

20

41

3

163

technikum

44

18

8

10

6

12

5

13

27

zasadnicza szkoła zawodowa

37

1

1

1

Razem:

81

19

8

11

7

12

5

13

58

52

17

11

6

16

1

9

1

35

52

17

11

6

16

1

9

1

35

technikum

45

8

3

5

8

0

8

0

31

zasadnicza szkoła zawodowa

18

0

0

0

0

0

0

0

12

Razem:

63

8

3

5

8

0

8

0
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Nazwa szkoły

Typ szkoły

Razem:
ZS Czarnków

ZS Trzcianka

ZST Trzcianka

technikum
Razem:

ZS Krzyż Wlkp.

36

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą pracę
po ukończeniu
nauki

31
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ZSS Gębice

w, którzy
podjęli

Nazwa szkoły

Liczba
absolwentó
w
absolwentó

maj 2021

Typ szkoły
szkoła przysposabiająca do
pracy
Razem:

7

0

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą naukę

0

0

0

0

0

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą pracę

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem:

610

288

171

117

240

48

212

25

325

Razem LO

183

157

135

22

142

15

149

8

26

Razem Technikum

261

87

36

51

54

33

63

17

193

Razem ZSZ

159

44

0

44

44

0

0

0

106

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem SPdP

6.2.6 Koszty utrzymania szkół.
• Wydatki i dochody oświatowe.
W roku 2020 na realizację zadań oświatowych przeznaczono środki finansowe w wysokości: 50.959.961 zł,
a źródłem ich pokrycia były:
• subwencja oświatowa – 43.048.609,00 zł;
• dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, środki z porozumień i realizacji projektów
zewnętrznych oraz dotacje – 3.290.351,59 zł;
• środki własne powiatu - 4.621.000,61 zł.
• Remonty i inwestycje.
Na zadania remontowe i inwestycyjne oraz zakup materiałów do remontu w jednostkach oświatowych
wydatkowano w 2020 roku ogółem kwotę: 4.052.476,18 zł. Do najważniejszych zadań zrealizowanych
w minionym roku należały:
Nazwa jednostki
Starostwo
Powiatowe
w Czarnkowie
LO Czarnków

Rodzaj
przedsięwzięcia
inwestycja
remont

LO Trzcianka

remont

ZS Czarnków

remont
remont
remont

ZS Trzcianka

remont
remont
remont
remont
remont
remont
inwestycja
remont

remont
ZST Trzcianka

remont

Opis zakresu zadania
Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku
dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie
częściowa naprawa poszycia dachowego
Razem:
malowanie klas lekcyjnych
Razem:
malowanie elewacji - budynek B
malowanie elewacji - bud. C
malowanie elewacji, remont pokoi
Razem:
remont przybudówki w budynku szkolnym
remont zaplecza przy sali 43
remont podłogi w sali 60
remont podłogi sali gimnastycznej
remont sali gimnastycznej
remont sali gastronomicznej
utwardzenie nawierzchni boiska - chodniki z kostki
remont pokoju nr 3 wraz instalacją elektr.
wymiana regulatora pogodowego
Razem:
wykonanie podestu wejściowego przy budynku warsztatów,
wykonanie instalacji deszczowej przy kotłowni, malowanie
kotłowni w szkole
Razem:
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Wartość razem

2.574.723,79 zł
18.000,00 zł
18.000,00 zł
16.127,83 zł
16.127,83 zł
152.520,00 zł
14.000,00 zł
146.000,00 zł
312.520,00 zł
88.719,90 zł
8.251,10 zł
7.600,00 zł
156.859,44 zł
80.036,53 zł
135.592,84 zł
25.000,00 zł
4.325,70 zł
5.793,30 zł
512.178,81 zł
97.391,15 zł
97.391,15 zł
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Nazwa jednostki

Rodzaj
przedsięwzięcia

ZS Krzyż Wlkp.

remont

remont

ZSS Gębice

zakup
inwestycyjny

remont

PPP Trzcianka

MDK Hala
Trzcianka
CKZ Czarnków

remont
remont
remont

remont

Opis zakresu zadania

Wartość razem

wymiana wykładziny podłogowej na klatce schodowej nr 1,
malowanie gab. nr 4. i wymiana drzwi i podłogi w szatni przy
dużej sali gimnastycznej.
Razem:
Remont elewacji budynku od strony frontowej, korytarza na 1
piętrze i wymiana drzwi na 1 piętrze
Zakup auta do przewozu dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną Zespołu Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach. Refundacja środków
ze PEFRON - 66 365,40 zł. Koszt całkowity zakupu auta-110 609zł
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w klasopracowniach
i holu na najniższym poziomie budynku szkoły w Zespole Szkół
Specjalnych w Gębicach
Razem:
remont dachu (rozebranie rynny, montaż pokrycia dachowego)
remont pomieszczenia gospodarczego (likwidacja zepsutych
sanitariatów, rur odpływowych, renowacja ścian i podłogi)
Razem:
remont pokrycia dachowego na H-WS, montaż membrany
dachowej PCV oraz uszczelnienie kominów, włazu, świetlików
Razem:
malowanie elewacji budynków, remont WC

Razem:

•

24.393,94 zł
24.393,94 zł
84.870,00 zł
44.243,60 zł

69.000,00 zł
198.113,60 zł
5.400,55 zł
6.000,00 zł
11.400,55 zł
27.000,00 zł
27.000,00 zł
149.000,00 zł
149.000,00 zł

Wynagrodzenia nauczycieli.

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Powiat spełnił wszystkie wymagania w zakresie
osiągania średnich płac przez nauczycieli, a ich wysokość obrazuje poniższa tabela:

Stopień nauczycielski

Średnioroczna
liczba etatów

Wydatki poniesione
w 2020 roku na
wynagrodzenia
nauczycieli

Suma środków, jaka
powinna być wydatkowana
zgodnie z minimalnymi
wymaganiami

Kwota różnicy

Stażyści

10,19

502.017,19 zł

415.912,01 zł

86.105,18 zł

Kontraktowi

26,04

1.348.006,06 zł

1.181.096,36 zł

166.909,70 zł

Mianowani

49,39

3.040.448,29 zł

2.900.097,23 zł

140.351,06 zł

Dyplomowani

198,4

16.417.920,99 zł

14.918.073,94 zł

1.499.847,05 zł

284,02

21.308.392,53 zł

19.415.179,54 zł

1 893 212,99 zł

RAZEM

Na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 Powiat wydatkował ogółem kwotę 21.308.392,53 zł. Kwota
wydatków niezbędnych na wynagrodzenia określona wymaganiami przepisów prawa wyniosła natomiast
19.415.179,54 zł. Różnica pomiędzy powyższymi kwotami wynosząca 1.893.212,99 zł wynikała ze specyfiki
organizacji powiatowej oświaty.
•

Doskonalenie nauczycieli.

Na realizację wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w budżecie Powiatu na
2020 rok zaplanowano środki na poziomie 0,8% puli rocznych wynagrodzeń nauczycieli, co stanowiło
kwotę 140.714,00 zł. Wykorzystanie środków wyniosło 72.248,83 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości
68.465,17 zł stanowi sumę niewykorzystanych środków przez wszystkie jednostki. Niskie wykorzystanie
środków związane było z sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną pandemią Covid-19.
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6.2.7 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Zadania edukacji publicznej wykonywane są również przez 3 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
w Czarnkowie, Trzciance i Krzyżu Wlkp., które w roku szkolnym 2019/2020 realizowały pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, socjologiczną, z zakresu doradztwa zawodowego,
prowadzono diagnozę, zajęcia terapeutyczne oraz inne formy pomocy dostosowane do potrzeb
i oczekiwań dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz środowiska oświatowego.
Głównym celem Poradni jest prowadzenie działalności orzeczniczej, opiniującej oraz profilaktycznej na
rzecz dzieci kształconych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Poradnie obejmują
swoją działalnością wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące w Powiecie, od przedszkoli do szkół
ponadpodstawowych, czyli od 3 do 24 roku życia. W minionym roku było to 129 placówek oświatowych,
w tym 13 szkół ponadpodstawowych, 52 przedszkola, 55 szkół podstawowych oraz 9 innych placówek.
Poradnie zatrudniają łącznie pracowników pedagogicznych w wymiarze 16,5 etatu oraz pracowników
administracji i obsługi łącznie w wymiarze 5,05 etatu.
W roku szkolnym 2019/2020 do Poradni wpłynęło 1 047 wniosków o przeprowadzenie badań, udzielenie
porad czy prowadzenie terapii. Placówki wydały łącznie 397 opinii oraz 63 informacje o dzieciach objętych
pomocą. Wydano 226 orzeczeń, które były podstawą do skierowania uczniów do kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego czy innych indywidualnych działań na ich rzecz. Poradnie prowadziły całoroczne
procesy edukacyjno-rozwojowe z dziećmi, poprzez zajęcia terapeutyczne skierowane do 1462 osób oraz
spotkania grupowe w szkołach i przedszkolach skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli, których odbyło
się 152.
W roku 2020 działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych była prowadzona w trybie stacjonarnym
ale w reżimie sanitarnym. Placówki zobligowane były do świadczenia swoich usług i zadań statutowych w
pełnym zakresie. Zatem prowadziły badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady dla
rodziców oraz dla nauczycieli. W poradniach zgodnie z zaleceniem MEN uruchomiono dyżur telefoniczny
specjalistów psychologów, pedagogów i logopedów. Jedynie zminimalizowana była liczba zajęć grupowych
z uczniami i spotkań z radami pedagogicznymi szkół, co wynikało z ich ograniczonej działalności.

6.2.8 Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.
W roku szkolnym 2019/2020 w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance, w skład którego wchodzi Hala
Widowiskowo-Sportowa, zatrudnionych było 17 osób (w tym 8 nauczycieli i 9 pracowników administracji i
obsługi) na 15,66 etatu, w tym 9 etatów stanowili pracownicy administracji i obsługi, natomiast 6,66 etatu
stanowili nauczyciele (w tym 2 etaty – 2 osoby przebywające na dłuższym urlopie bezpłatnym).
W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych w placówce funkcjonowały 33 zespoły w 6 sekcjach:
plastycznej - 15 zespołów, wokalno-instrumentalnej - 8 zespołów, teatralno-literackiej-2 zespoły, tanecznej
- 3 zespoły, edukacyjnej – 1 zespół i technicznej - 4 zespoły. Na wszystkie zajęcia uczęszczało łącznie 532
uczestników, a prowadziło je 7 instruktorów.
Zgodnie z decyzjami Zarządu, placówka wyszła ze swoimi zajęcia poza gminę Trzcianka, obejmując nimi
teren prawie całego Powiatu. Jednakże epidemia Covid-19 spowodowała zawieszenie funkcjonowania
placówek kultury i bibliotek gminnych, gdzie te zajęcia się odbywały i w konsekwencji wrócono do ich
realizacji tylko w obiekcie placówki w Trzciance. Placówka działała w zaostrzonym rygorze sanitarnoepidemiologicznym, realizując zadania w oparciu o wytyczne MEN i GiS w tym zakresie.
W roku szkolnym 2020/2021 działalność placówki była nadal prowadzona w reżimie sanitarnym i na
zasadach jak wyżej. W obszarze działalności dydaktycznej, ilości zespołów realizujących zajęcia również
wyniosła 33, zajęcia prowadzone były przez 7 instruktorów oraz jednego animatora kultury i sportu. Łączna
liczba uczestników wynosiła 459. W placówce zajęcia odbywały się w następujących sekcjach: wokalnoinstrumentalna - 9 zespołów, plastyczna - 12 zespołów, teatralno-recytatorska - 3 zespoły, taneczna-4
zespoły oraz techniczna - 5 zespołów. Zajęcia dla dzieci prowadzone były na terenie Trzcianki, ale również
w pozostałych gminach Powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, placówka umożliwiała odpłatny
wynajem pomieszczeń dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność komercyjną, z której
skorzystały głównie prywatne szkółki, zawarto też umowy wolontariackie. W zajęciach komercyjnych brało
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udział 180 uczestników i były to zajęcia szachowe, robotyka, taniec nowoczesny, hip-hop, balet,
akrobatyka, przygotowanie do matury z chemii oraz nauka języka hiszpańskiego. Podczas okresów wolnych
od zajęć, w placówce, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbywały się półkolonie cieszące się dużym
zainteresowaniem.

6.3

Ochrona zdrowia.

Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia realizują dwa samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki:
• Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,
• Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance.
Obie jednostki, podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2020 roku prowadziły statutową działalność
medyczną polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, głównie w zakresie leczenia
szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń diagnostycznych, ratownictwa medycznego,
transportu sanitarnego i pomocy doraźnej, nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej,
rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej (Szpital w Trzciance). Głównym źródłem przychodów
obu Szpitali były świadczenia medyczne realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem
Zdrowia. W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Powiatu monitorował sytuację obu
jednostek poprzez analizę kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym, zawierających również informację o realizacji planów inwestycyjnych.
W związku z wystąpieniem pandemii Sars-Cov-2, rok 2020 był rokiem wyjątkowym i trudnym
w funkcjonowaniu obu placówek medycznych. Nastąpiła diametralna zmiana sytuacji w podmiotach
leczniczych. Ograniczona została działalność w zakresie planowanych przyjęć pacjentów do szpitali,
a szpitale musiały dostosować się do wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz
Zdrowia przepisów i zaleceń oraz wdrożyć szereg zmian w zakresie organizacji i sposobu udzielania
świadczeń.
W maju 2020 r. dyrektorzy obu Szpitali na sesji Rady Powiatu złożyli informację o działaniach związanych
z koniecznością dostosowania swoich jednostek w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid19. W działalności i funkcjonowaniu Szpitali nastąpiły istotne zmiany. Opracowano procedury wewnętrzne
i zestaw kart informacyjnych dotyczących Covid-19, tworzono osobne sale jako izolatoria na izbach przyjęć
i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Pierwsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia wydane zostały
27 lutego 2020 roku, natomiast 29 lutego Wojewoda Wielkopolski postawił szpitale w stan podwyższonej
gotowości i wyznaczył na terenie województwa szpitale, które zostały nazwane szpitalami jednoimiennymi.
Dnia 7 marca 2020 r. wprowadzona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na podstawie której Wojewoda wyznaczył szpitale
przeznaczone tylko do zwalczania Covid-19, natomiast pozostałe szpitale przestały być szpitalami
postawionymi w stan podwyższonej gotowości. Cały czas jednak obowiązywała procedura przekazywania
pacjenta z podejrzeniem zakażenia Covid-19 do Poznania, do szpitala jednoimiennego.
Z chwilą ogłoszenia stanu epidemii, w związku z zaleceniami Narodowego Fundusz Zdrowia, zmniejszono
ilość planowych przyjęć pacjentów na oddziały szpitalne, wstrzymano planowane wcześniej operacje i
zabiegi oraz hospitalizacje związane z planowaną diagnostyką, a także porady ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej. Po kilku dniach ze względu na problemy z krwią, zalecono wstrzymanie operacji, do
których była ona potrzebna w większej ilości. W tym czasie, w celu ograniczenia możliwości
rozprzestrzeniania się choroby, wprowadzono w szpitalach szereg wewnętrznych ograniczeń
w przebywaniu i przemieszczaniu się personelu, a także zmieniono system pracy lekarzy, pielęgniarek
i ratowników.
Stopniowo, w miarę rozwoju i wzrostu zakażeń na terenie całego kraju, na szpitale nałożono obowiązek
zabezpieczenia miejsc obserwacyjnych dla osób z podejrzeniem choroby, a następnie zorganizowania łóżek
i oddziałów zakaźnych dla pacjentów chorych na Covid-19. Jesienią, podczas drugiej fali epidemii, decyzją
Wojewody Wielkopolskiego Szpital w Czarnkowie w całości przeznaczony został dla pacjentów chorych na
Covid-19, natomiast na Szpital w Trzciance nałożono obowiązek zabezpieczenia ponad połowy miejsc dla
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osób zakażonych. Dodatkowo, od czerwca 2020 r. przy czarnkowskim Szpitalu uruchomiony został
stacjonarny punkt pobrań wymazów w kierunku Sars-CoV-2 oraz punkt driver-thru.
Również w czerwcu 2020 roku obaj dyrektorzy Szpitali zaprezentowali na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu
sprawozdania finansowe za 2019 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego. Równolegle przedstawiona była ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ
w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2019 rok, która sporządzona została na podstawie
raportów złożonych przez dyrektorów. W przypadku Szpitala Powiatowego w Trzciance, zaprezentowane
wskaźniki potwierdziły bardzo dobrą i stabilną sytuację jednostki, co pozwoliło na dokonanie pozytywnej
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Natomiast analiza wskaźników Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie potwierdziła niekorzystne wartości w zakresie zyskowności, płynności
finansowej i zadłużenia jednostki, co pozwoliło na dokonanie ogólnej negatywnej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Czarnkowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym za
2019 rok, czarnkowski Szpital poniósł stratę w wysokości - 1.099 tys. zł, natomiast koszty amortyzacji
wyniosły 1.410 tys. zł. Nie było zatem konieczności pokrywania w 2020 roku straty ze środków własnych
Powiatu jako organu założycielskiego. Natomiast zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za 2020 rok
przedłożonymi w roku 2021, wyniki finansowe obu Szpitali są dodatnie: w przypadku Szpitala
w Czarnkowie jest to + 827 tys. zł, w przypadku Szpitala w Trzciance jest to + 353 tys. zł.
W 2020 roku ze środków własnych Powiatu, budżetu państwa jak i z budżetów samorządów gminnych
w Trzciance, Wieleniu i Krzyżu Wlkp. obu jednostkom udzielono dotacji celowej:
•

142.000 zł dla ZZOZ w Czarnkowie, w tym na instalację tlenu medycznego niezbędnego do realizacji
zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz
zwalczaniem skutków choroby zakaźnej Covid-19 w kwocie 127.000 zł pochodzącej z budżetu
państwa oraz 15.000 zł na zakup aparatu USG ze środków pochodzących z budżetu gminy Wieleń.

•

2.925.299 zł dla Szpitala Powiatowego w Trzciance, w tym 1.600.000 zł środki własne z budżetu
Powiatu na kontynuację i dokończenie rozbudowy budynku głównego Szpitala; 1.310.299 zł na
doposażenie, w tym 1 mln zł z budżetu państwa, 250.000 zł z budżetu gminy Trzcianka oraz 60.299 zł
ze środków własnych Powiatu, a także 15.000 zł z budżetu gminy Wieleń na zakup sprzętu w postaci
kolonoskopu. Dodatkowo przekazano dla Szpitala środki w kwocie 54.913 zł pochodzące z budżetu
gminy Krzyż Wlkp. z przeznaczeniem na zakup respiratora.

Z powodu dużego zaangażowania obu Szpitali w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19, w 2020 roku nie realizowano planowanych działań naprawczych w obszarze
organizacyjnym i finansowym ujętych w opracowanej w 2019 roku strategii funkcjonowania ochrony zdrowia na
terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Najważniejsze parametry dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w 2020 roku.
Lp.

Nazwa

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

Podstawowe dane finansowe za 2020 rok
1.

Przychody ogółem

35.629 tys. zł

41.434 tys. zł

2.

Koszty ogółem

35.155 tys. zł

41.081 tys. zł

3.

Amortyzacja

1.716 tys. zł

1.259 tys. zł

4.

Wynik finansowy

+ 827 tys. zł

+ 353 tys. zł

5.

Zobowiązania

14.082.260,93 zł,
w tym:
− krótkoterminowe – 8.207.260,99 zł,
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Lp.

6.

7.

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Nazwa

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

− długoterminowe – 5.874.999,94 zł z tytułu
pożyczki Magellan,
− wymagalne: 2.531.498,62 zł

− długoterminowe: 2.500 tys. zł z tytułu
kredytu inwestycyjnego,
− wymagalne: 10 tys. zł

Należności

3.251.266,74 zł,
w tym wymagalne: 52.278,15 zł

4.136 tys. zł
w tym wymagalne: 156 tys. zł

Gospodarka mieniem

Wynajem pomieszczeń i powierzchni
w budynku Szpitala – przychody z tego tytułu
w 2020 r. wyniosły 153 tys. zł.

Wynajem pomieszczeń w budynku
przychodni przy ul. Staszica na potrzeby
apteki, gabinetów lekarskich, poddasze na
mieszkanie – przychody z tego tytułu
w 2020 r. wyniosły 306 tys. zł.

Inne parametry działalności w 2020 roku
8.

Liczba pacjentów, którzy
skorzystali z leczenia
w placówce
Liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych

9.

10.

Średni czas pobytu chorego

11.

3371

9460

40154

31703

w tym:
amb. opieka specjalistyczna – 28660
izba przyjęć – 5753
nocna i świąteczna opieka zdrowotna -3189
zespół ratownictwa medycznego – 1423
transport sanitarny - 1129
3,87 dni

8 dni

Liczba urodzeń

-

706 (w tym 5 martwych)

12.

Liczba zgonów

182

195

13.

Najczęstsze powody zgonów
Problem, z jakimi mierzyła się
jednostka

Covid-19 wirus zidentyfikowany,
niewydolność serca, zatrzymanie krążenia
Funkcjonowanie placówki w warunkach
pandemii Covid-19 :
•

rezygnacja części lekarzy po decyzji
wojewody o przekształceniu placówki
w szpital covidovy,

•

realizacja decyzji wojewody
o natychmiastowych zwiększeniach co
kilka dni nowej liczby łóżek covidowych –
przebudowa – śluzy

•

przyjęcia pacjentów przy zmieniającej się
sytuacji i z ograniczeniami narzucanymi
przez Ministerstwo Zdrowia –
reorganizacja pomieszczeń

•

rezygnacja pacjentów ze świadczeń
i pomocy podyktowana obawą zarażenia
się w placówce leczącej pacjentów
covidowych

•

braki sprzętowe i kadrowe

•

wyczerpanie fizyczne i psychiczne całego
personelu pracującego spowodowane
przeciążeniem i pracą w bardzo trudnych
i stresujących warunkach z narażeniem
swojego zdrowie i życia.

14.
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nowotwory układu oddechowego oraz
choroby układu krążenia
Funkcjonowanie placówki w czasie
pandemii Covid-19:
•

reorganizacja i dostosowanie jednostki
do decyzji wojewody i zaleceń
Narodowego Funduszu Zdrowia,

•

czasowe wstrzymywanie planowych
przyjęć w oddziałach szpitalnych,

•

wprowadzenie zakazu odwiedzin
pacjentów i porodów rodzinnych,

•

oddelegowanie części personelu
medycznego do nowo utworzonego
oddziału zakaźnego Covid-19, który
funkcjonował od 03.11.2020 r. do
30.12.2020 r. oraz konieczność
przeorganizowania sposobu
przyjmowania pacjentów.
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Lp.

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Nazwa

Jakich zaplanowanych działań
nie udało się zrealizować

Trudności w opracowaniu planów
dotyczących funkcjonowania placówki
z uwagi na konieczność bezwzględnego
podporządkowanie się zmieniającym się
decyzjom wojewody oraz realizowanie
wprowadzanych przez NFZ nowych zadań
(punkt pobrań – testy Covid, szczepienia
przeciwko Covid-19).

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

Brak kadry medycznej (pielęgniarek,
lekarzy, diagnostów laboratoryjnych,
ratowników medycznych oraz techników
RTG). Nie zrealizowano zakupu m.in.
aparatu do znieczulania z systemem
monitoringu pacjenta, łóżek
wielofunkcyjnych, sprzętu
endoskopowego, defibrylatorów,
ucyfrowienia pracowni RTG w Krzyżu Wlkp.
i respiratora transportowego. Przyczyną
były ograniczone środki finansowe.
Z uwagi na możliwość pozyskania
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
zakupy zostały przeniesione na rok 2021.

Inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury medycznej
W 2020 roku dokonano zakupu sprzętu
i aparatury medycznej oraz przeprowadzono
inwestycje i remonty na łączną kwotę
1.604.240,51 zł, w tym:
• rozbudowa instalacji tlenowej
w szpitalu – 149.116,93 zł,

W 2020 roku dokonano zakupu sprzętu
i aparatury medycznej oraz
przeprowadzono inwestycje i remonty na
łączną kwotę 10.819.553,36 zł, w tym:
• rozbudowa budynku głównego Szpitala i
malowanie pomieszczeń - 8.324.281,95zł,

• montaż klimatyzatorów do pracowni TK –
5.276,70 zł,
• dostosowanie oddziałów do leczenia
Covid-19 – 60.529,49 zł,,
• wymiana sprzętu i aparatury medycznej –
na łączną kwotę 1.389.317,39 zł, w tym
m.in.:
− 2 respiratory – 142.009.29 zł,
− defibrylator – 21.600 zł,
− modułowy monitor pacjenta – 53.233,20 zł,
− karetka transportowa – 385.904 zł,
− aparat USG – 350.000 zł,
− centrala monitorująca z 4
kardiomonitorami – 99.990,72 zł,
− 8 komór do dezynfekcji ozonem – 46.366 zł,
− aparat RTG mobilny – 47.450 zł,
− 2 aparaty do wysokoprzepływowej
tlenoterapii – 31.752 zł,
− 6 koncentratorów tlenu – 19.116 zł.

• wymiana sprzętu i aparatury medycznej
na łączną kwotę 2.495.271,41 zł, w tym
m.in.:
− 2 aparaty do znieczulenia z respiratorem
– 275.400,00 zł,
− ambulans – 429.962,67 zł,
− stół operacyjny z wyposaż. - 218.559 zł,
− diatermia chirurgiczna- 105.982,80 zł,
− zestaw laparoskopowy z zestawem do
artroskopii – 449.852,84 zł,
− 2 respiratory – 305.000 zł,
− respirator transportowy – 54.913,58 zł,
− 20 szt. łóżek szpitalnych – 138.215,94 zł,
− pulsoksymetr i ozonator – 6.438,75 zł,
− zamgławiacz do pomieszczeń – 14.145 zł,
− pompa multidziedzinowa – 36.634,35 zł,
− 2 ogrzewacze noworodkowe – 16.815,6zł,
− kolposkop i wideokolposkop – 15.500 zł,
− inkubator otwarty – 24.300 zł,
− wózek transportowy – 7.552,44 zł,
− agregat prądotwórczy – 100.000 zł.
W 2020 roku Szpital otrzymał sprzęt
i aparaturę medyczną w formie darowizny
na łączną kwotę – 398.755,04 zł, w tym od:
 Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Klimatu -199.377,52 zł

W 2020 roku Szpital otrzymał w formie
darowizny 2 wózki transportowe na łączną
kwotę 13.130 zł od firmy Interak i Fundacji
Radia ZET, a także wsparcie finansowe na
łączną kwotę ponad 512.350 zł od lokalnych
przedsiębiorców, osób fizycznych oraz
jednostek samorządu terytorialnego.

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy - 6.258,52 zł,
 Fundacji Gramy z Sercem –
65.394,27zł,
 Koła Łowieckiego Knieja – 2.493,78 zł.
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6.4

Drogi publiczne.

Na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego obowiązki zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych wykonuje powiatowa jednostka organizacyjna, którą jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Czarnkowie. Jego obszar działania podzielono na trzy obwody drogowe: Czarnków,
Trzcianka oraz Wieleń. Zarząd Dróg Powiatowych administruje 330,357 kilometrami dróg i ulic
powiatowych, z czego ponad 305 km (92,4%) stanowią drogi o utwardzonej nawierzchni, natomiast ponad
25 km (7,6%) stanowią drogi gruntowe. Do zadań jednostki należy m.in. opracowywanie projektów planów
finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; utrzymanie nawierzchni,
chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą; realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; koordynacja robót w pasie drogowym; wydawanie
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
wykonywanie robót utrzymaniowych, zabezpieczających; sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów
oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.
Większość zadań tej jednostki wpisuje się w realizację Celu Strategicznego 1.1. Strategii Rozwoju Powiatu Poprawianie stanu infrastruktury transportowej i całego systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa
na drogach powiatowych poprzez modernizację, przebudowę, remonty dróg oraz budowę chodników,
parkingów, zatok autobusowych i ścieżek pieszo-rowerowych, w oparciu o środki finansowe własne,
a także środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
W 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, wykonaniem
remontów oraz utrzymaniem jednostki, Zarząd Dróg Powiatowych dysponował budżetem w wysokości
6.043.428,00 zł, z czego wydatkowano 5.956.435,93 zł (98,56% planu). Spośród środków wydatkowanych,
ponad 30% stanowiły wydatki majątkowe, natomiast niespełna 70% stanowiły wydatki bieżące, w których
ujęte zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na prace remontowe.
Zrealizowane przez jednostkę w 2020 roku zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.596.529,57 zł ujęte
zostały w Załączniku Nr 4 do niniejszego Raportu. Wśród nich są: budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1326P w Zofiowie; budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w Połajewie;
budowa chodników przy drogach nr 1343P i nr 1346P w Śmieszkowie ul. Wiejska i ul. Polna; budowa
chodnika przy drodze nr 1322P w Dębogórze II etap; budowa chodnika przy drodze nr 1346P w Prusinowie;
oraz opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ścieżek rowerowych przy drodze nr 1323P
Drawsko-Krzyż Wlkp. oraz przy drodze nr 1315P w Trzciance. Wszystkie te zadania były współfinansowane
przez samorządy gminne, na terenie których zadanie było prowadzone.
Niestety, wśród zaplanowanych zadań, z powodu licznych ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 nie
udało się w terminie opracować dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1209P
ul. Gdańska w Czarnkowie. Zadanie to jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego,
przeniesiono do realizacji w roku 2021.
Poza zadaniami inwestycyjnymi, jednostka wykonała także prace remontowe na łączną wartość
1.553.572,89 zł, które obejmowały:
•
•
•
•

•

naprawę dróg poprzez mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni masą asfaltową na gorąco
dla ruch KR2 na wartość 447.531,46 zł,
naprawę dróg poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem na
łączną wartość 200.979,54 zł,
naprawę dróg poprzez remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni na wartość
321.111,87 zł.
remonty chodników przyległych do dróg powiatowych wraz z ich przełożeniem: w Trzciance,
Łomnicy, Sarbii, Stajkowie, Czarnkowie, Śmieszkowie, Dębem i Boruszynie na łączną wartość
73.938,49 zł
naprawę drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny poprzez remont cząstkowy masą na gorąco i
frezowaniem nawierzchni, z udziałem finansowym Nadleśnictwa Sarbia na wartość 125.320,03 zł,
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remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk II etap, z udziałem finansowym
Gminy Wieleń,
• remont przepustu pod drogą powiatową nr 1340P Gulcz-Krucz,
• awaryjna naprawa przepustu pod drogą nr 1343P Śmieszkowo-Jędrzejewo,
• remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1327P w Łomnicy,
• uzupełnienie poboczy po remoncie drogi nr 1353P na odcinku Młynkowo-Połajewo oraz drogi na
1342P Huta-Sarbia,
W miniony roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził także termomodernizację budynku - swojej
siedziby przy ul. Gdańskiej w Czarnkowie, kilka prac remontowych w obiektach Obwodów Drogowych
w Trzciance i Wieleniu, a także naprawę i konserwację posiadanych pojazdów i sprzętu. Ze środków
własnych Powiatu w 2020 roku zakupiono ciągnik Zetor Major CL rok produkcji 2019 na potrzeby Obwodu
Drogowego w Wieleniu, samochód osobowo-ciężarowy Citroen Jumper DOKA rok produkcji 2015 na
potrzeby Obwodu w Trzciance oraz kosiarkę bijakową tylno-boczną rok produkcji 2020 na potrzeby
Obwodu w Czarnkowie. Łączna wartość zakupionych pojazdów i sprzętu wyniosła 234.793 zł
W 2020 roku jednostka pozyskała również dochody z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urządzeń na łączną kwotę 592.427 zł.
•

6.5

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna
oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.

Zadania w powyższym zakresie w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim wykonywane są przez:
• powiatowe jednostki organizacyjne:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,



3 Domy Pomocy Społecznej w Trzciance, Gębicach i Wieleniu,

• placówki niepubliczne:



Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi,



placówki opiekuńczo-wychowawcze Przyjazny Dom w Trzciance i Słoneczny Dom w Krzyżu
Wlkp., prowadzone przez Stowarzyszenia,



Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance i Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Trzciance oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
Intelektualnie Empatia,

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, który na podstawie porozumienia
między powiatami realizuje zadania dla mieszkańców naszego Powiatu.

6.5.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizuje zadania Powiatu w zakresie pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób
z niepełnosprawnością. Jednostka sprawuje także nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej
i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz koordynuje realizację powiatowych strategii, planów
i programów w zakresie pomocy społecznej, tj. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Działalność jednostki wpisuje się w realizację Celu strategicznego 2.4. Strategii Rozwoju Powiatu
pn. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych rodzin poszkodowanych przez los oraz Celu
strategicznego 1. Skuteczne wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
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6.5.2. Domy Pomocy Społecznej.
Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie i rozwój infrastruktury
domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Od lat,
w tym również w 2020 roku, na terenie Powiatu działały 3 domy pomocy społecznej jako powiatowe
jednostki organizacyjne:
• Dom Pomocy Społecznej w Gębicach dla 63 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
• Dom Pomocy Społecznej w Trzciance dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych,
• Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu dla 68 osób przewlekle psychicznie chorych,
oraz jedna placówka niepubliczna - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu dysponujący łącznie
354 miejscami, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W skład tego Zespołu
wchodzą: DPS dla 74 osób w podeszłym wieku, DPS dla 100 osób przewlekle somatycznie chorych, DPS dla
80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz DPS dla 100 osób niepełnosprawnych fizycznie.
Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu w minionym roku zapewniały łącznie 585
miejsc. W 2020 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powyższych domach wynosił:
• DPS w Gębicach – 3.997,64 zł,
• DPS w Trzciance – 4.316,67 zł,
• DPS w Wieleniu – 3.843,78 zł,
• ZDPS w Wieleniu – 3.763,35 zł.
W ubiegłym roku plany budżetów domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat wynosiły:
• DPS w Gębicach – 3.881.502,52 zł, w tym:
 dotacja – 1.082.865,87 zł,
 środki własne – 2.798.636,65 zł,
DPS w Trzciance – 5.991.204,04 zł, w tym:
 dotacja – 2.103.713,35 zł,
 środki własne – 3.867.490,69 zł,
 pomoc finansowa – 20.000,00 zł,
• DPS w Wieleniu – 3.965.564,60 zł, w tym:
 dotacja – 857.166,93 zł,
 środki własne – 3.108.397,67 zł.
W celu pokrycia braków i zbilansowania budżetów domów pomocy prowadzonych przez Powiat, w 2020
roku przekazano im z budżetu powiatu dodatkowe środki własne w następujących kwotach:
• DPS w Gębicach – 342.790,65 zł,
• DPS w Trzciance – 220.147,19 zł,
• DPS w Wieleniu – 357.192,67 zł.
Wydatki Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez podmiot niepubliczny
wyniósł 17.323.576,88 zł, w tym:
 dotacja – 2.740.272,77 zł,
 środki własne – 14.583.304,11 zł.
•

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają potrzeby na poziomie
standardu, ujętego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej i określającego usługi
w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających.
Decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej wydaje Starosta Powiatu prowadzącego taki
Dom. W przypadku braku wolnych miejsc , powiadamia się osobę o wpisaniu jej na listę oczekujących oraz
o przewidywanym terminie umieszczenia w placówce. W 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzciance wydano 58 decyzji o umieszczeniu osób w domu pomocy społecznej, w tym:
DPS w Gębicach – 7, DPS w Trzciance – 6, DPS w Wieleniu – 4 oraz ZDPS w Wieleniu – 41. Pobyt w domu
pomocy społecznej jest odpłatny, ponosi go również pełnoletni pensjonariusz posiadający swój dochód,
jednak nie więcej niż 70% tego dochodu. W 2020 roku wydano 194 decyzje o zmianie odpłatności za pobyt
mieszkańca w domu pomocy społecznej.
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Na koniec 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 521 osób; w całym 2020 roku
zmarło 98 osób, na koniec grudnia 2020 roku na przyjęcie do domów pomocy społecznej oczekiwało
9 osób, w tym wszystkie z zaburzeniami psychicznymi.
Stan zatrudnienia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat na dzień 31 grudnia 2020 r.
wynosił 395 pracowników; najliczniejszą grupę stanowili pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego
285 osób, co stanowi 72,15% wszystkich zatrudnionych.
Rok 2020 dla funkcjonowania domów pomocy społecznej był rokiem bardzo trudnym i wymagającym
ogromnego zaangażowania ze względu na stan epidemii na terenie kraju w związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa Sars-CoV-2 i wywoływanej nim choroby Covid-19. Do 13 marca 2020 r. jednostki
prowadziły swoją standardową działalność statutową w zakresie zapewnienia całodobowej opieki
i zaspokajania potrzeb mieszkańców, nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną
i społecznością lokalną, organizując okolicznościowe uroczystości oraz zapewniając mieszkańcom udział
w imprezach kulturalnych czy turystycznych. Jednak z chwilą wprowadzenia stanu epidemii na terenie
całego kraju, działalność jednostek zdeterminowana została działaniami w kierunku zapewnienia
mieszkańcom jak najlepszej i skutecznej ochrony przed zakażeniami wirusem Sars-CoV-2. Niestety, w tym
okresie życie mieszkańców musiało zostać ograniczone do przebywania tylko na terenie domu. Natomiast
w placówkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom domów jak i ich pracownikom,
wprowadzono odpowiednie zasady i procedury mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa,
przy zachowaniu standardu świadczonych usług. Wprowadzono zakaz opuszczania domów przez
mieszkańców, zakaz odwiedzin w czasie epidemii, a także zakaz wchodzenia na teren domów pomocy
społecznej innych, postronnych osób poza personelem. Na porządku dziennym stało się dokonywanie
pomiarów temperatury u mieszkańców i pracowników domów, stosowanie maseczek ochronnych,
jednorazowych rękawiczek oraz środków dezynfekcyjnych.
Pomimo wprowadzonych w stosunku do pensjonariuszy obostrzeń, pracownicy domów zapewniali
mieszkańcom kontakt telefoniczny z rodziną i na bieżąco informowali o stanie zdrowia. Ze względu na stan
zagrożenia, ograniczono przyjmowanie nowych pensjonariuszy do nagłych i wyjątkowych sytuacji, jednak
osoby takie miały obowiązek wykonania testu na obecność koronawirusa przed przyjęciem do domu oraz
poddawane były obowiązkowej izolacji w wydzielonych pomieszczeniach, bez możliwości kontaktu
z innymi mieszkańcami. Do niezbędnego minimum ograniczono wizyty mieszkańców u lekarzy
i specjalistów.
We współpracy ze służbami Wojewody Wielkopolskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czarnkowie oraz Szpitalami w Czarnkowie i Trzciance, wszyscy pensjonariusze i pracownicy
domów podani zostali testom na obecność koronawirusa. Mieszkańców z wynikiem pozytywnym i ciężkim
przebiegiem choroby hospitalizowano, natomiast pozostałych mieszkańców izolowano aby nie narażać na
zachorowanie osób zdrowych. W 2020 roku w domach pomocy społecznej wykonano łącznie 2108 testów
na obecność wirusa Sars-CoV-2, w tym 1171 dla pensjonariuszy oraz 937 dla personelu i pozostałych
pracowników domów. Najwięcej testów wykonano w miesiącach: maj, październik i listopad 2020 r.
W 2020 roku na zapobieganie i przeciwdziałanie Covid-19 w domach pomocy społecznej pozyskano
1.316.072 zł dodatkowych środków zewnętrznych. Środki z „grantu” uzyskanego z Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”
w wysokości 1.212.536 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu domów oraz
zakup środków ochrony indywidualnej, dozowników, osłon, kombinezonów, oczyszczaczy powietrza, lamp
bakteriobójczych itp. Natomiast środki w wysokości 103.536 zł pozyskane z „grantu” z Narodowego
Funduszu Zdrowia w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, przeznaczono na wypłatę
dodatków płacowych dla personelu medycznego zatrudnionego w domach.
6.5.3. Instytucjonalna piecza zastępcza – placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W 2020 roku na terenie Powiatu działały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego,
które dysponowały 28 miejscami, w tym:
•

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. (14 miejsc),
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•

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom w Trzciance (14 miejsc).

Na koniec grudnia 2020 r. w obu placówkach przebywało łącznie 27 dzieci, z czego 17 wychowanków
pochodziło z terenu innych powiatów. W ubiegłym roku placówkę Przyjazny Dom w Trzciance z powodu
usamodzielnienia się opuściło 3 wychowanków, w tym: 1 pochodzący z naszego Powiatu i 2 pochodzących
z innych powiatów. W tym samym okresie w placówce umieszczono 3 dzieci pochodzących z innych
powiatów. Placówkę Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. ze względu na usamodzielnienie się opuściło
3 wychowanków, w tym: 1 pochodzący z naszego Powiatu i 2 pochodzących z innych powiatów, natomiast
w tym samym okresie w placówce umieszczono 4 dzieci, w tym: 1 pochodzące z naszego Powiatu i 3 dzieci
z innych powiatów.
W 2020 roku średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach wynosiły:
• Placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 3.623,20 zł,
• Placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 3.602,08 zł
i były średnio wyższe o 2,7% w stosunku do roku 2019. Placówki w ubiegłym roku dysponowały budżetami
w wysokości:
• Placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 587.589,70 zł,
• Placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 597.633,64 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30%
w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W 2020 roku łączna kwota dochodu Powiatu z tytułu powyższych wydatków ponoszonych przez gminy
wyniosła ogółem 369.677,86 zł i była nieco niższa niż w roku 2019.
6.5.4. Rodziny zastępcze.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Powiatu funkcjonowało 100 rodzin zastępczych (o 6
rodzin więcej niż w 2019 roku), w których na podstawie postanowień sądu umieszczonych było 137 dzieci.
Liczba ta w ciągu roku ulegała zmianom, ponieważ niektóre rodziny zastępcze były rozwiązywane, a inne
rodziny były ustanawiane. W minionym roku funkcjonowały następujące rodziny zastępcze:
• 50 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 60 dzieci,
• 42 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 53 dzieci,
• 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 24 dzieci, w tym:
 6 rodzin zawodowych, w których przebywało 19 dzieci,
 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, w których przebywało 2 dzieci,
 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywało 3 dzieci.
W 2020 roku rodzinną pieczę zastępczą tworzyły rodziny zastępcze zamieszkujące w gminach:
 Gmina Czarnków – 16 rodzin dla 24 dzieci,
 Miasto Czarnków – 9 rodzin dla 11 dzieci,
 Gmina Drawsko – 4 rodziny dla 4 dzieci,
 Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 16 rodzin dla 17 dzieci,
 Gmina Lubasz – 6 rodzin dla 10 dzieci,
 Gmina Połajewo – 7 rodzin dla 11 dzieci,
 Miasto i Gmina Trzcianka – 33 rodziny dla 46 dzieci,
 Miasto i Gmina Wieleń – 9 rodzin dla 14 dzieci.
Rodziny zastępcze były objęte opieką 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 1 pracownika
socjalnego. W 2020 roku w rodzinach zastępczych, które zgłaszały wystąpienie trudności opiekuńczowychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzili 137 planów pomocy dziecku
i rodzinie. Z rodzinami prowadzone były działania diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne w zakresie
kształtowania umiejętności wychowawczych, a także konsultacyjne. Koordynatorzy zdalnie dokonali
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indywidualnego wysłuchania wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: dzieci
powyżej 3. roku życia - dwa razy w roku, a w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia - cztery razy w roku.
W 2020 roku na pokrycie kosztów utrzymania 137 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu wydatkowano łącznie kwotę 1.533.426,48 zł i były to środki o ponad 33 tys. zł mniejsze niż
w 2019 roku. Ponadto wydatkowano środki na:
• jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dzieci
przyjmowanych do nowo powstałych rodzin zastępczych - 7.559,78 zł,
• jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub
innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - 4.774,40 zł,
• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na
czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór
nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny, radiowy,
usługi telekomunikacyjne, czy koszty związane z ich eksploatacją - 79.060,44 zł,
• wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zastępczych - 309.748,88 zł,
• wynagrodzenia dla 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi
w rodzinach zastępczych zawodowych i przy wykonywaniu prac gospodarskich – 19.130,24 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki
w takiej samej wysokości jak na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej (pkt 6.5.3.
Raportu). Z tego tytułu w 2020 roku do budżetu Powiatu wpłynęły środki w wysokości 424.016,91 zł.
W 2020 roku miejsce zamieszkania oraz sytuację rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej, badano za pomocą sporządzanych protokołów, oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością
karną oraz licznych zapytań kierowanych do: ośrodków pomocy społecznej, Zakładów Ubezpieczeń
Społecznych, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów
Pracy, pracodawców oraz występowano z wnioskami o udostępnienie danych, które mogły się przyczynić
do ustalenia miejsca pobytu i sytuacji dochodowej, zawodowej oraz zdrowotnej rodziców biologicznych.
W 2020 roku w PCPR w Trzciance wydano łącznie 32 decyzje regulujące odpłatność rodziców biologicznych
za pobyt ich dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym 21 decyzji o odstąpieniu od
ustalenia odpłatności ze względu na trudną sytuację materialno-bytową oraz 10 decyzji o odstąpieniu od
ustalenia odpłatności ze względu na regularne spełnianie obowiązku alimentacyjnego, a także 1 decyzję
umarzającą postępowanie administracyjne z powodu zgonu rodzica biologicznego.
W 2020 roku osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 222.173,88 zł,
z przeznaczeniem na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, na
dofinansowanie do wynajmu mieszkań oraz na zagospodarowanie. Natomiast dla wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, na powyższe cele udzielono pomocy w łącznej kwocie
49.628,63 zł.
Powiat obowiązany był także ponosić koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Powiatu umieszczonych
w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. W 2020 roku na terenie innych powiatów umieszczonych
było 27 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z tego
tytułu na rzecz innych powiatów z budżetu Powiatu w 2020 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie
1.089.506,57 zł i były to środki o ponad 204 tys. zł wyższe niż w 2019 roku. Natomiast z tytułu
umieszczenia 26 dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz 17 dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu, w 2020 roku Powiat otrzymał
dotacje w łącznej kwocie 1.019.171,18 zł i były one niższe o ponad 85 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.
6.5.5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku zadanie to realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu
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Powiatu. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzciance przeznaczono środki PFRON w łącznej kwocie 2.971.542,30 zł, w tym na:
•
•
•
•
•
•

finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2.049.600 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 30.912,61 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 434.500,39 zł,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych – 223.843,10 zł,
dofinansowanie likwidacji barier technicznych osób niepełnosprawnych - 62.887 zł,
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych - 11.799,20 zł.

W 2020 roku na terenie Powiatu funkcjonowały 3 warsztaty terapii zajęciowej, które otrzymały
dofinansowanie kosztów działalności w wysokości 2.277.334,00 zł, w tym: 2.049.600 zł ze środków PFRON
(90%) oraz 227.734 zł ze środków z budżetu Powiatu (10%):
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 30 uczestników z gmin: Czarnków i Trzcianka. Zajęcia
prowadzono w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystyczno-plastycznej, ceramicznej,
multimedialno-społecznej, stolarskiej i rehabilitacji. W 2020 roku WTZ otrzymały środki w kwocie
683.200 zł, z tego 614.880 zł stanowiły środki PFRON, a 68.320 zł pochodziło z budżetu Powiatu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 30 uczestników z gmin: Trzcianka, Wieleń,
Krzyż Wlkp. i Drawsko. Terapia odbywała się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystycznoplastycznej, stolarni regionalnej, komputerowo-fotograficznej, krawiecko-tkackiej i aktywizacji
zawodowej. W 2020 roku WTZ otrzymały środki w kwocie 683.200 zł, z tego 614.880 zł stanowiły
środki PFRON, a 68.320 zł pochodziło z budżetu Powiatu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia w Trzciance, w których z rehabilitacji
w 8 pracowniach: rzemiosła, plastycznej, gospodarstwa domowego, terapii pedagogicznej,
komputerowo-fotograficznej, krawiecko-dziewiarskiej oraz ceramicznej i rękodzieła artystycznego,
korzystało 40 osób niepełnosprawnych z gmin: Czarnków, Lubasz Połajewo oraz Miasto Czarnków.
W 2020 roku WTZ otrzymały środki w kwocie 910.934 zł, z tego 819.840 zł stanowiły środki PFRON,
a 91.094 zł pochodziło z budżetu Powiatu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowywało ze środków PFRON zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawano osobom niepełnosprawnym
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na podstawie zaświadczenia lekarza
specjalisty stwierdzającego konieczność stosowania danego sprzętu do prowadzenia rehabilitacji
w warunkach domowych. W ubiegłym roku dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało
19 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 30.912,61 zł.
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze było przyznawane
osobom niepełnosprawnym i dotyczyło tych przedmiotów i środków, które w części były refundowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 878 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie
434.500,39 zł.
W 2020 roku ze środków PFRON dofinansowano także osobom niepełnosprawnym:
• likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - otrzymało je 31 osób w łącznej
kwocie 223.843,10 zł.
• likwidację barier technicznych - otrzymało 12 osób w łącznej kwocie 62.887,00 zł.
• likwidację barier w komunikowaniu się - otrzymało 8 osób w łącznej kwocie 11.799,20 zł.
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Ponadto w 2020 roku PCPR w Trzciance, również ze środków PFRON udzieliło wsparcia finansowego
osobom niepełnosprawnym w ramach realizacji programów Aktywny samorząd oraz Programu
wyrównywania różnic między regionami III. Informacja o realizacji tych programów zawarta jest w pkt
5.11.1. i 5.11.2. niniejszego Raportu.
6.5.6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile realizował zadania na rzecz
mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie:
• orzekania o niepełnosprawności,
• orzekania o stopniu niepełnosprawności,
• orzekania w celu uzyskania wskazań do ulg i uprawnień,
• wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
• wstawiania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i uprawnionym placówkom.
W roku 2020 do Pilskiego Zespołu wpłynęło ogółem 1421 wniosków od mieszkańców z terenu Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Najwięcej z nich dotyczyło wydania orzeczenia do celów zatrudnienia,
świadczeń finansowych oraz wsparcia w samodzielnej egzystencji. W wyniku prowadzonych postępowań,
Pilski Zespół na rzecz mieszkańców naszego Powiatu wydał:
• łącznie 1391 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, spośród których 783
dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
• 189 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, w tym 168 dla osób powyżej 16 roku życia,
• 308 kart parkingowych.
Analiza danych wskazuje, że w 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, nastąpił spadek ilości wniosków
złożonych o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak również liczba
wydanych orzeczeń w tym zakresie. W minionym roku wydano łącznie o 164 orzeczenia mniej, niż w roku
2019. Spadła też liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wzrosła natomiast
o 22 liczba wydanych kart parkingowych. Przyczyną takiej sytuacji było wprowadzenie z dniem 16 marca
2020 r., z uwagi na Covid-19, wyłącznie zaocznego trybu rozpatrywania spraw, na podstawie dostarczonej
dokumentacji medycznej, bez udziału wnioskodawców. Ponadto ze względu na obowiązujący w całym
kraju stan epidemii, wnioskodawcy mieli istotne problemy z uzyskaniem dokumentów medycznych,
w znaczny stopniu ograniczona została też dyspozycyjność lekarzy orzeczników. Dodatkowo ustawowo
wydłużona została ważność orzeczeń, których termin upływał w okresie epidemii.
W 2020 roku na realizację powyższych zadań Powiat przekazał dotację w wysokości 45.000 zł.

6.6

Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na terenie Powiatu
realizował Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ze swoimi filiami w Trzciance i Wieleniu. Działania te
obejmowały promocję aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, współpracę z pracodawcami poprzez
realizację ofert pracy, promocję i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W 2020 roku, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii, znacznemu
rozszerzeniu uległy działania prowadzone przez powiatowe urzędy pracy. W celu złagodzenia negatywnych
skutków jakie stan epidemii wywołał w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych
i średnich firm, od 1 kwietnia powiatowe urzędy pracy zaczęły realizować nowe instrumenty i rozwiązania
określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, obejmujące:
• jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej do wysokości 5.000 zł,
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• dofinansowanie mikro, małemu i średniemu przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku
spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19,
• dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników części
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia Covid-19,
• dofinansowanie organizacji pozarządowej, podmiotowi pożytku publicznego i wolontariatu części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia
Covid-19.
Nowe rozwiązania z tarczy antykryzysowej stały się obligatoryjną formą wsparcia, jeżeli przedsiębiorca
spełniał warunki określone przepisami ustawy. Przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej spowodowane
pandemią Covid-19 wywołało u przedsiębiorców określone zachowania. Przedsiębiorcy ukierunkowali
swoją politykę kadrową na utrzymanie istniejących miejsc pracy i nie zwiększanie zatrudnienia, co
powodowało, że mniej osób rejestrowało się jako osoby bezrobotne, jak również mniej wyrejestrowało się
do pracy. Pierwszym, uruchomionym w formie naboru, instrumentem była niskoprocentowa pożyczka,
udzielana ze środków Funduszu Pracy z art. 15zzd powyższej ustawy.
Łącznie w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie wydatkował kwotę 37,4 mln na ochronę
istniejących miejsc pracy i aktywizację lokalnego rynku pracy, w tym na: ograniczenie skutków kryzysu
wywołanego pandemią Covid-19 udzielono pomocy w wysokości 32,6 mln zł, natomiast na program
aktywizacji osób bezrobotnych i rozwój kompetencji pracowników w zakładach pracy wydatkowano
4,8 mln zł.
Do Urzędu Pracy wnioski o pomoc mogli składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje
pozarządowe, które spełniały warunki określone ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu
Covid-19. Na 7.265 przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie REGON, wnioski złożyło 4.816
podmiotów, na ochronę 7.780 miejsc pracy. Najwięcej wniosków - 3.644 na kwotę 18,2 mln zł wpłynęło na
jednorazową pożyczkę w wysokości 5.000 zł kierowaną do mikro przedsiębiorstw prowadzących
działalność na koniec marca 2020 roku. O dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników, wnioski
złożyły 402 zakłady pracy na 3.366 miejsc pracy na łączną kwotę 10,6 mln zł.
W miesiącu grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne wsparcie w formie dotacji w wysokości 5.000 zł
adresowane do przedsiębiorców określonych branż, m.in. restauracje, turystyka, sprzedaż
w wyspecjalizowanych sklepach odzieży, obuwia, itp., których lista kodów określona została
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego
poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19.
W minionym roku o dotację w ramach tej pomocy wystąpiło 77 przedsiębiorstw określonych branż,
a wypłacona kwota wsparcia wynosiła 385.000 zł.
Efektem interwencji państwa na rynku pracy w Powiecie, gdzie w minionym roku wydatkowano 37,4 mln
zł, było utrzymanie bezrobocia na poziomie 1.525 osób, jest to wzrost o zaledwie 11,4% (156 osób)
w stosunku do roku poprzedniego. W końcu grudnia 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,7% i zwiększyła
się o 0,5 punktu w odniesieniu do 2019 roku. Była to jedna z najniższych w podregionie pilskim.
Zanotowana stopa bezrobocia w Powiecie była niższa od średniej krajowej wynoszącej 6,2% i wyższa od
średniej stopy w województwie wielkopolskim wynoszącej 3,7%. Warto podkreślić, że dynamika wzrostu
stopy bezrobocia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim była niższa niż w kraju i Wielkopolsce.
W 2020 roku, w okresie pandemii, w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowały się 3.163 osoby, tj. o 487
(13,3%) osób mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Na nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia miało
wpływ mniejsze wyrejestrowanie osób bezrobotnych o 19,1% (709 osób). Z powodu podjęcia pracy
wyrejestrowało się 1.718 osób, tj. mniej o 1,9% (173 osoby) w stosunku do roku 2019. Powyższe dane
wskazują, że przedsiębiorcy prowadzili politykę nakierowaną na ochronę istniejących miejsc pracy, nie
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zwiększając zatrudnienia, a kierowane do nich od kwietnia 2020 roku wsparcie finansowe, pozwoliło na
zahamowanie wzrostu poziomu bezrobocia na terenie Powiatu.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na
aktywizację osób bezrobotnych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i szkolenia zawodowego w wysokości 3.901.012,95 zł., a na wypłatę zasiłków i świadczeń
w wysokości 4.765.801,44 zł. W ramach tych środków zaktywizowano ogółem 480 osób bezrobotnych,
w tym:
•
•
•

88 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej,
192 osoby zatrudnione zostały w ramach zatrudnienia subwencjonowanego (prace interwencyjne 120, bon zasiedleniowy - 21, roboty publiczne - 23, prace społecznie-użyteczne - 28),
200 osób zostało objętych formami wsparcia rozwoju zawodowego tj. skierowano na staż
zawodowy, szkolenia, przyznano bon szkoleniowy i skierowano na studia podyplomowe.

W 2020 roku aktywizacją objęto też 402 osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby do
30 roku życia (248 osób), osoby powyżej 50 roku życia (69 osób), osoby długotrwale bezrobotne (73 osoby)
oraz osoby niepełnosprawne (22 osoby), co stanowiło 78,4% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją.
W 2020 roku w ramach Centrum Integracji Społecznej zatrudnieniem socjalnym objęto 53 osoby na kwotę
269.200 zł, z tego w Fundacji Gębiczyn - 18 osób, a w CIS „Arka” w Wieleniu – 35 osób.
Poza obsługą nowych instrumentów i rozwiązań, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na bieżąco
monitorował zwolnienia grupowe. W 2020 roku jeden zakład pracy zgłosił zwolnienie grupowe obejmujące
56 pracowników w okresie kwiecień – lipiec 2020 r., jednak do końca roku nie wypowiedziano umowy
o pracę żadnemu z pracowników, a ponadto złożono ofertę na 10 miejsc pracy.
Na przestrzeni całego 2020 roku, do Urzędu Pracy zgłoszono 1.957 ofert pracy, w tym 1.506 ofert
niesubsydiowanych. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy była mniejsza o 281 ofert (13%) w stosunku
do roku ubiegłego. Pierwsze miesiące pandemii bardzo mocno odbiły się na lokalnym rynku pracy. Wtedy
liczba ofert w Powiecie, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zmniejszyła się o prawie
70% w marcu, blisko 74% w kwietniu, 39% w maju i 30% w czerwcu. To największy regres w popycie na
pracownika w ciągu roku. Od miesiąca czerwca 2020 r. obserwuje się tendencję obniżania poziomu
bezrobocia. Warto podkreślić, że informacja na temat ofert pracy zgłaszanych do PUP nie daje pełnego
obrazu sytuacji na rynku i aktualnego zapotrzebowania na pracowników. Spadku liczby ofert nie należy
traktować jako wskaźnika spadku zapotrzebowania na pracę, gdyż to nadal utrzymuje się na wysokim
poziomie, a pracodawcy najprawdopodobniej wykorzystują inne sposoby pozyskiwania pracowników.
Podobnie jak w latach poprzednich, w związku trudnościami pracodawców w pozyskiwaniu osób do pracy,
nadal trwa zatrudnianie cudzoziemców. W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało
zarejestrowanych 1.307 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na zasadach
uproszczonych oraz wydanych zostało 313 zezwoleń na pracę sezonową, co stanowi łącznie liczbę 1.620
(wzrost o 1,8% w stosunku do roku ubiegłego). Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie
obywateli Ukrainy - 1.201 oświadczeń, obywateli Mołdawii – 53 i obywateli Gruzji - 31 oświadczeń.
Miarą racjonalności wydatkowanych środków na aktywizację zawodową przez poszczególne urzędy pracy
jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia i jednostkowego kosztu aktywizacji. Ostatnie dane oceniające
racjonalność wydatkowania środków publicznych na aktywizację zawodowa dostępne są za 2019 rok.
Średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w kraju wynosił 85,52%, efektywności kosztowej 10.154 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 roku osiągnął wskaźniki korzystniejsze niż średnie w kraju
uzyskując wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 87,03%, a efektywności kosztowej - 8.374 zł.
Był to również jeden z najwyższych wskaźników zatrudnieniowych w regionie pilskim.
Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku jest realizacją Celu strategicznego 3. Strategii Rozwoju
Powiatu na lata 2010-2020 oraz Celu strategicznego 3. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie na lata 2014-2023, których opis działań znajduje się w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszego
Raportu.
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7. REALIZACJA ZADAŃ SAMORZĄDU PRZEZ WYDZIAŁY STAROSTWA
POWIATOWEGO.
7.1

Geodezja, Kartografia i Kataster.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie realizuje zadania
wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W strukturze Wydziału funkcjonuje
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do zadań którego należy w szczególności:
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzenie w nim danych oraz ich
udostępnianie, przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenie ich rejestru,
weryfikacja zbiorów danych pod względem ich kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami
prawa, udostępnianie opracowań kartograficznych w postaci elektronicznej i nieelektronicznej, a także
prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz koordynacja
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu. Ewidencja gruntów i budynków
jest ewidencją publiczną i stanowi usystematyzowany zbiór danych dotyczących danej dziedziny, np.
nieruchomości. Ma ona olbrzymie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, głównie ze względu na
dane faktyczne. Są one podstawą planowania gospodarczego i przestrzennego, wymiaru podatków
i świadczeń oraz wielu działań w obszarze administracji wszystkich szczebli. Dane te stanowią także
podstawę odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.
Rok 2020 dla Wydziału był rokiem zakończenia prac związanych z informatyzacją zasobu geodezyjnego,
dalszym podnoszeniem jakości bazy danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, jak również
rozszerzaniem oferty usług świadczonych drogą elektroniczną.
W ramach przypisanych do Wydziału zadań, w 2020 roku:
• wprowadzono 7530 zmian danych w bazie ewidencji gruntów i budynków,
• zrealizowano 4154 wniosków o wydania dokumentów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
• wprowadzono 1051 zmian w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości,
• udzielono łącznie 534 informacji z operatu ewidencyjnego,
• sporządzono 745 dokumentów w celu sprostowania Ksiąg Wieczystych,
• przeprowadzono 112 narad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na
których rozpatrzono łącznie 121 wniosków o skoordynowanie projektowanych sieci,
• wszczęto 34 postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydano 34 decyzje
klasyfikacyjne,
• przyjęto zgłoszenia 2358 robót geodezyjnych,
• przyjęto do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2170 operatów geodezyjnych,
• zrealizowano 3441 wniosków o wydanie dokumentów z powiatowego zasobu,
• przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie kartotek budynków i lokali
dla 6 obrębów w gminie Krzyż Wielkopolski: Bielice Nowe, Brzegi, Kuźnica Żelichowska, Huta Szklana,
Lubcz Mały i Lubcz Wielki,
• kontynuowano postępowania w sprawie scalenia gruntów i budynków dla obrębu Przybychowo
w gminie Połajewo (obszar 886,4389 ha) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W 2020 roku wykonano pomiary granic zewnętrznych oraz aktualizację klasyfikacji
gruntów, przeprowadzono i przyjęto szacunek porównawczy przez uczestników scalenia, a także
zebrano oczekiwania dotyczące lokalizacji nowych działek,
• zakończono realizację projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wyniosła 7.078.748 zł, w tym kwota uzyskanego dofinansowania to 5.607.462 zł. Cel projektu
został osiągnięty poprzez zwiększenie dostępności oraz stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w powiatach
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uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie
narzędziowe, wykonano skanowanie materiałów zasobów geodezyjnych, dostawę baz GESUT,
konwersję baz EGiB, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług oraz szkolenia pracowników.
Przyznana dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wartość w ramach projektu stanowiła kwotę
1.255.807 zł, natomiast wkład własny Powiatu wyniósł 188.381 zł.
W 2020 roku usługi świadczone przez Wydział przyniosły dochód w kwocie 628.165 zł, który w odniesieniu
do roku 2019 był wyższy o ponad 47 tys. zł.

7.2

Gospodarka Nieruchomościami.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu realizuje zadania w zakresie gospodarki
nieruchomościami, zarządza zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu oraz
na bieżąco prowadzi i aktualizuje: rejestry zasobu nieruchomości SP, w tym oddanych w trwały zarząd,
najem, dzierżawę, użyczenie, podlegających sprzedaży, rejestr użytkowników wieczystych oraz rejestry
Krajowego Zasobu Nieruchomości. W roku 2020 prowadzono i zrealizowano zadania w następującym
zakresie:
• dzierżawa i najem nieruchomości SP – zakończono 3 sprawy związane z dzierżawą nieruchomości
poprzez podpisanie stosownych umów, zawarcie których poprzedzone było uzyskaniem zgody
wojewody; na bieżąco prowadzono korespondencję związaną z dzierżawą nieruchomości Skarbu
Państwa; w związku ze zmianą opłat prowadzono procedurę zmiany umowy najmu lokalu
stanowiącego własność Skarbu Państwa,
• sprzedaż nieruchomości SP - w 6 sprawach przeprowadzono procedurę uzyskania zgody wojewody na
sprzedaż nieruchomości, w tym w 4 sprawach procedurę przetargową. Podpisaniem aktu notarialnego
zakończono 2 sprawy, natomiast w 2 sprawach nie doszło do sprzedaży nieruchomości. W powyższym
zakresie prowadzono obszerną korespondencję z Urzędem Wojewódzkim Poznaniu, Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz nabywcami,
• przekazanie nieruchomości SP na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – w 2 sprawach wszczęto
procedurę przekazania na cel szczególny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości
Skarbu Państwa (analiza wniosku, weryfikacja w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wycena,
uzyskanie zgody wojewody, rokowania, umowa, akt notarialny),
• ustanowienie służebności na gruntach SP, hipoteki - w jednej sprawie wszczęto procedurę
ustanowienia służebności na gruntach SP poprzez przygotowanie dokumentacji, jedną sprawę
zakończono poprzez przygotowanie dokumentacji dla nabywcy w celu uregulowania stanu prawnego
w księdze wieczystej,
• wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie gruntu SP – zgodnie z procedurą prowadzono i zakończono
48 spraw (analiza wniosku, weryfikacja w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, weryfikacja
w Rejonowych Związkach Spółek Wodnych, wydanie zgody),
• wydawanie zgody na wycinkę drzew i krzewów z gruntów SP – zgodnie z procedurą prowadzono
17 spraw (analiza wniosku, weryfikacja w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wniosek do
właściwego burmistrza lub wójta, oględziny w terenie, po uzyskaniu decyzji burmistrza, wójta wydanie
zgody na wycinkę),
• oddawanie lub wygaszanie trwałego zarządu – przeprowadzono jedno postępowanie dotyczące
oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, gruntów
wchodzących w skład dróg powiatowych (7 działek) położonych w Zofiowie gm. Czarnków; przekazano
nieodpłatnie w zarząd Lasom Państwowym Nadleśnictwom Potrzebowice i Sarbia wydzielonych
geodezyjnie, przeznaczonych do zalesienia 6 działek położonych w Piłce i Kwiejcach gm. Drawsko oraz
w Gębiczynie gm. Czarnków,
• opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP - przeprowadzono 78 aktualizacji opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości SP oraz naliczono 7 opłat z tego tytułu; rozpatrzono 4 wnioski
użytkowników wieczystych o rozłożenie na raty opłaty rocznej; dokonano naliczeń opłat z tytułu
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7.3

użytkowania wieczystego nieruchomości SP dla 192 użytkowników oraz 216 opłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wydano
10 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przygotowano 24 informacje
dotyczące wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie oraz 96 zaświadczeń potwierdzających
spłatę całości należności za jego dokonanie, rozpatrzono 2 wnioski o rozłożenie na raty opłaty za
przekształcenie,
komunalizacja mienia SP - wprowadzono 16 decyzji komunalizacyjnych do rejestru zasobu Skarbu
Państwa, sporządzono 12 wykazów zmian i stanu gruntów SP,
wywłaszczenie nieruchomości – przygotowano 2 oświadczenia dotyczące zakończenia prac związanych
z wywłaszczeniem nieruchomości oraz scaleniem gruntów,
ochrona gruntów rolnych i rekultywacja – po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających
wydano 196 postanowień uzgadniających w zakresie ochrony gruntów rolnych, udzielno 219
odpowiedzi na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa przed wydaniem pozwolenia na
budowę, w sprawie konieczności lub nie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz
20 odpowiedzi w tym zakresie na wniosek osób fizycznych i prawnych; przeprowadzono 6 postępowań
administracyjnych zakończonych decyzjami zezwalającymi na wyłączenie gruntów rolnych klasy III
pochodzenia mineralnego lub gruntów rolnych klasy V-VI pochodzenia organicznego z produkcji
rolniczej z obowiązkiem lub bez obowiązku zdjęcia warstwy próchnicznej z naliczeniem lub nie
naliczeniem opłat z tego tytułu na terenie gmin: Trzcianka, Lubasz oraz miasto Czarnków;
5 postępowań administracyjnych z wizją w terenie zakończonych decyzjami uznającymi za zakończoną
rekultywację gruntów terenów poeksploatacyjnych w kierunku rolnym lub leśnym w miejscowościach:
Walkowice, Romanowo Górne, Kuźnica Czarnkowska gm. Czarnków oraz Zielonowo gm. Wieleń;
w drodze decyzji ustalono kierunek rekultywacji gruntów po zakończeniu eksploatacji kruszywa
naturalnego w Walkowicach gm. Czarnków,
gospodarka gruntami SP, wykonywanie, ograniczenie, pozbawianie praw do nieruchomości, stan
prawny nieruchomości - prowadzono 5 spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości
lub zwrotu działki dożywotniej wraz z przygotowaniem wniosków o sprostowanie wpisu w księgach
wieczystych; po przeprowadzonym postępowaniu dochodzeniowym udzielono 10 odpowiedzi na
wnioski o stanie prawnym nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. oraz 31 grudnia 1998 r. w związku
postępowaniem komunalizacyjnym; przeprowadzono 13 postępowań w sprawie nieodpłatnego
przyznania na własność działki gruntu pod budynkami lub nieodpłatnego przyznania na własność
działki dożywotniej wraz ze złożeniem wniosków do Sądu o wpis w księgach wieczystych,
analiza nieruchomości SP na podstawie i w związku z ustawą o Krajowym Rejestrze Sadowym,
prowadzono analizę 142 działek SP w związku z powyższą ustawą, a informację w tym zakresie
przekazano do Wojewody Wielkopolskiego i do Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie,
prowadzono 7 postępowań związanych wydaniem decyzji dotyczącej ustalenia wysokości
odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi powiatowe, wydano 5 decyzji na mocy decyzji
podziałowych, 2 sprawy są w toku postępowania.

Administracja Architektoniczno-Budowlana.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania Powiatu w zakresie administracji architektonicznobudowlanej obejmujące: prawo budowlane, ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ustawę o własności lokali, prawa lokalowego i dodatków mieszkaniowych, ustawę o transporcie
kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W 2020 roku Wydział prowadził postępowania administracyjne, wydawał decyzje, opinie
i zaświadczenia w następujących sprawach:
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• wydano 912 decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, w tym m.in. 270 pozwoleń na budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 7 na budowę budynków dwulokalowych, 2 pozwolenia na
budowę budynków wielorodzinnych zawierających 69 mieszkań oraz 1 na budowę budynku
zamieszkania zbiorowego,
• prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania 13 pozwoleń na budowę farm
fotowoltaicznych, 2 pozwoleń na budowę wież telefonii komórkowej i wydano decyzje o pozwoleniu
na budowę 5 obiektów handlowo-usługowych,
• ze względu na rolniczy charakter Powiatu, w Wydziale prowadzi się dużą ilość spraw dotyczących
budowy budynków inwentarskich i obiektów im towarzyszących. W 2020 r. wydano 22 decyzje
o pozwoleniu na budowę obiektów rolniczych, natomiast wiele innych obiektów przyjęto w formie
zgłoszenia,
• dokonano 22 uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie decyzji o pozwoleniu
na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego objętego ochroną lub wpisanego do ewidencji
zabytków,
• wydano łącznie 598 dzienników budów, rozbiórki lub montażu,
• przekazano 1617 ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonych projektów
budowlanych oraz postanowień i zgłoszeń do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• prowadzono 633 postępowania związane z przyjmowaniem zgłoszeń na budowę obiektów oraz
wykonywaniem robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
wydając 66 sprzeciwów lub nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia oraz 82 zaświadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia,
• prowadzono 22 postępowania związane z przyjmowaniem zgłoszeń na rozbiórkę obiektów
budowlanych, 22 zgłoszenia dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części oraz
25 postępowań związanych ze zgłoszeniem na budowę obiektów tymczasowych,
• prowadzono 26 spraw związanych z uzgadnianiem w zakresie zadań samorządowych projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
• prowadzono postępowania i wydano 6 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla
dróg powiatowych i gminnych oraz zaopiniowano 6 rozwiązań projektowych dotyczących budowy
dróg w ramach specustawy drogowej w zakresie zadań samorządowych,
• wydano łącznie 49 zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
• udzielono odpowiedzi na 11 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Podobnie jak w latach poprzednich, Wydział współpracował z gminami Powiatu w zakresie gromadzenia
i udostępniania informacji przestrzennej. W trakcie prowadzenia postępowań na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawy
drogowej) współpracował także Zarządem Dróg Powiatowych oraz z mediami.
Stosownie do zmiany ustawy Prawo budowlane, na bieżąco aktualizowano formularze dostępne na stronie
internetowej Powiatu.
Specyfika roku 2020 wynikająca z epidemii Covid-19 i związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów
w znacznym stopniu utrudniła prowadzenie postępowań administracyjnych w wielu dziedzinach, w tym
również pozwoleń na budowę, gdzie inwestorzy mieli trudności w uzyskaniu wymaganych prawem
uzgodnień dla projektu budowlanego. Przepisy prawa wprowadzone w związku z epidemią, w tym
dotyczące zawieszenia biegu terminów postępowań administracyjnych, choć nie zmieniły bezpośrednio
ustawy Prawo budowlane, to jednak umożliwiły inwestorom budowę obiektów związanych
z przeciwdziałaniem Covid-19 z pominięciem stosowania przepisów tej ustawy. Część inwestorów
wykorzystała to do rozpoczęcia inwestycji o charakterze komercyjnym niezupełnie związanych z celem
wpisanym w ustawie. Z powodu nadużyć w tym zakresie, przepis został uchylony na początku września
2020 roku. Również od września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja Prawa budowlanego
wprowadzająca możliwość sporządzania i składania projektów architektoniczno-budowlanych także
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w postaci elektronicznej w aplikacji e- budownictwo. Nowości te są wprowadzane etapowo, część
formularzy elektronicznych była już dostępna od sierpnia 2020 r., a od lutego 2021 r. zwiększono ich ilość.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku z załącznikiem cyfrowego
projektu budowlanego, co będzie wiązało się z kolejną zmianą zakresu i formy takiego projektu. W związku
z cyfryzacją procedur inwestycyjno-budowlanych, Wydział przygotowuje się do przyjmowania wniosków
wraz z załącznikami za pomocą serwisu e-budownictwo prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. W tym celu rozpoczęto akcję promowania serwisu poprzez rozpropagowanie za
pomocą banerów i plakatów informacji o nowej możliwości elektronicznego załatwiania spraw przez
stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl. Cyfryzacja procesów inwestycyjno-budowlanych ma na celu
usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją
inwestycji, co będzie dużym ułatwieniem nie tylko dla inwestorów, ale także architektów i inżynierów, bez
konieczności składania w Urzędzie obszernej dokumentacji papierowej.
Warto podkreślić, że w 2020 roku, pomimo panującej pandemii i wprowadzenia szeregu obostrzeń
w przemieszczaniu się i dostępie do wielu urzędów, nastąpił wzrost liczby składanych wniosków o wydanie
pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń budowy.

7.4

Gospodarka Wodna, Ochrona Środowiska i Przyrody, Rolnictwo, Leśnictwo.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania Powiatu wynikające z: prawa ochrony
środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, ustawy o lasach, ustawy o transporcie kolejowym, prawa
łowieckiego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliwa, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo geologiczne i górnicze,
o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz z zakresu rolnictwa.
Wydział realizował też zadania wynikające z Program Ochrony Środowiska dla Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, opisane w punkcie 5.5 niniejszego Raportu.
Na zadania z zakresu ochrony środowiska Powiat otrzymuje środki przekazywane przez Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w 2020 r. były to wpływy zerowe) oraz Zarządu
Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz
składowanie odpadów (w 2020 r. były to środki w kwocie 122.302,86 zł).
W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:
• opiniowano projekty planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 13 spraw,
• opiniowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czarnków na lata 2021-2024 oraz jeden projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• prowadzono 2 sprawy dotyczące pozwoleń zintegrowanych zakończone decyzją oraz 4 sprawy
dotyczące pozwoleń na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza zakończone decyzjami,
• wydano 1 decyzję o wygaszeniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
• prowadzono 66 spraw związanych ze zgłaszaniem instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
w tym przyjęto 55 zgłoszeń; 11 spraw pozostawiono bez rozpoznania; przyjęto i dokonano analizy
19 wyników monitoringu w zakresie ochrony środowiska,
• prowadzono publicznie dostępny wykaz danych z zakresu ochrony środowiska za pomocą serwisu
internetowego „EKOPORTAL″, który jest na bieżąco uzupełniany i dostępny na stronie BIP powiatu;
w 2020 roku do serwisu wprowadzono ok. 350 kart; koncesje i zezwolenia wprowadzane są również do
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
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• udzielono 6 odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji o środowisku oraz 2 informacje będące
informacją publiczną,
• w ramach nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zweryfikowano 19 uchwał w sprawie
m.in. udzielania absolutorium zarządowi, zatwierdzenia budżetu, wyboru zarządu i komisji rewizyjnej
spółki, a także wydano 3 decyzje zatwierdzające statuty spółek wodnych w Krosinie, Krosinku
i Połajewie,
• udzielono dotacji na konserwację rowów dla 10 spółek wodnych działających na terenie Powiatu
w łącznej wysokości 40.000 zł, w tym dla 7 spółek zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie oraz dla 3 spółek zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych
w Trzciance,
• podano do publicznej wiadomości informację o 70 postępowaniach prowadzonych przez Wody Polskie
w sprawie pozwoleń wodnoprawnych,
• prowadzono 6 spraw dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości
powyżej 1 MG rocznie i innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. MG rocznie z wyłączeniem
odpadów komunalnych; 20 postępowań dotyczących zezwoleń na gospodarowanie odpadami, gdzie
wydano 1 decyzję, natomiast pozostałe sprawy są w toku; 4 postępowania związane z wygaśnięciem,
cofnięciem lub ograniczeniem zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, w tym wydano 2 decyzje
o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów; przygotowano informację na temat
wydanych zezwoleń, pozwoleń i przeprowadzonych postępowań do Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska,
• zgodnie z umową, ze środków pochodzących z ARiMR w Warszawie, przekazano na rzecz osób
fizycznych kwotę 290.633,21 zł tytułem wypłaty należnego ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych
założonych w 2002 i 2003 roku, wydano 1 decyzję wygaszającą prawo do ekwiwalentu, podwyższenia
ekwiwalentu o 25% oraz 1 decyzję w sprawie wygaszenia prawa do ekwiwalentu w związku ze zbyciem
gruntu leśnego; prowadzono 4 postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na zmianę lasu na
użytek rolny na wniosek właściciela lasu i w tym zakresie wydano 2 decyzje pozytywne oraz 2 decyzje
odmowne,
• podobnie jak w latach poprzednich, również w 2020 roku nadzór na nad gospodarką w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6326 ha, przekazano w drodze
porozumień Nadleśnictwom: Trzcianka, Krucz, Potrzebowice, Sarbia i Krzyż Wlkp. Na ich realizację
przeznaczono 164.476 zł. W ramach współpracy przekazano także do Nadleśnictw 6 tys. znaczników do
numerowania drewna,
• wydano 5 decyzji zatwierdzających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu; zatwierdzono 12 uproszczonych planów urządzania lasu sporządzonych w 2019 roku;
podpisano umowę z firmą Taxus s.c. z Poznania na sporządzenie dokumentacji, która utraciła ważność
z końcem 2020 roku tj. dla 20 obrębów z terenu gmin: Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wieleń,
Krzyż Wlkp. o łącznej powierzchni ok. 560 ha. Dokumentacja ta jest w trakcie zatwierdzania (wyłożenie
do publicznej wiadomości w gminach, wystąpienie do RDOŚ w Poznaniu o odstępstwo od
przeprowadzenia ceny oddziaływania na środowisko, wszczęcie ok. 65 postępowań w sprawie wydania
decyzji zatwierdzających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji). W drodze
aneksu wprowadzono 3 zmiany do planów urządzenia lasu i 2 odmowy zmian; wydano 3 wypisy
z dokumentacji urządzeniowej lasów; prowadzono 13 spraw dotyczących wykonywania zabiegów przez
właścicieli lasów, wydano 1 decyzję nakazującą wykonanie zadań zawartych w planie lub w decyzji;
wykonano 3 oceny udatności upraw,
• prowadzono 8 spraw związanych z wykroczeniami z zakresu gospodarki leśnej,
• wydano 934 zaświadczeń (w tym odmowy wydania zaświadczeń) na temat informacji o działkach
ujętych w uproszczonych planach urządzania lasu lub objętych decyzją zatwierdzającą zadania
z zakresu gospodarki leśnej,
• wydano 291 kart wędkarskich, zarejestrowano 28 sprzętów pływających, wydano 28 zaświadczeń
w sprawie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
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• na wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile, w drodze umowy ponownie wydzierżawiono 11 polnych
obwodów łowieckich ośmiu kołom łowieckim. Z tego tytułu naliczany jest czynsz dzierżawny
przekazywany do właściwych nadleśnictw i gmin. W 2020 roku koszty poniesione przez koła łowieckie
z tytułu dzierżawy wyniosły 61.833,55 zł. W minionym roku prowadzono także 2 sprawy dotyczące
złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania,
• prowadzono 177 spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów gminnych
nieruchomości wydając 157 decyzji w tym zakresie; po dokonaniu kontroli wydano 7 decyzji
o umorzeniu należności z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów,
• prowadzono 6 spraw dotyczących wpisu do rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
a także prowadzących ich hodowlę,
• w zakresie prawa geologicznego prowadzono 2 sprawy dotyczące wydania koncesji na wydobywanie
kopalin ze złóż i w tym zakresie wydano 1 koncesję; wydano 3 decyzje dotyczące wygaszenia koncesji;
prowadzono 37 spraw dotyczących przyjmowania kopii dowodów opłat eksploatacyjnych i informacji
o wydobyciu kopalin oraz zweryfikowano 16 informacji o zmianach zasobów złoża; zatwierdzono
2 dokumentacje dotyczące złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, 3 projekty robót oraz
5 dokumentacji dotyczących ujęć wód podziemnych, których zasoby nie przekraczają 50 m³/h;
1 projekt robót oraz 3 dokumentacje dotyczące badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na
potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy lub warunków posadowienia obiektów
budowlanych; udzielono 37 informacji geologicznych zgromadzonych w powiatowym archiwum
geologicznym, a także opiniowano projekty planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
• od 1 sierpnia 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m; w tym zakresie w minionym roku zarejestrowano 1 jednostkę
pływającą w Systemie Reja24, natomiast 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia,
• przygotowano dokumentację dotyczącą konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Niestety ze względu na
stan epidemii Covid-19 i odwołaniem Powiatowego Święta Plonów, nie prowadzono działań
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wieloletnich konkursów „Czarnkowsko-Trzcianecki
Rolnik Roku” oraz „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”.

7.5

Komunikacja i Transport Drogowy.

Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu komunikacji i transportu drogowego. Do głównych zadań
Wydziału należą sprawy w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców, wydawania
zezwoleń na zarobkowy przewóz osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym, ewidencji ośrodków
szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców nauki jazdy, przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów oraz zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz organizacji ruchu i jego
zmian.
W celu realizacji powyższych zadań zostały zawarte umowy z:
• Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów i oznaczeń
komunikacyjnych oraz prowadzenia Portalu Starosty i jego serwisu,
• przedsiębiorstwem Utal sp. z o.o. na wykonanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych,
• przedsiębiorstwem Makro M. Wyrębek na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na
podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
• Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji na przygotowanie materiałów
niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie osób,
• porozumienie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie na powierzenie
czynności kontrolnych dotyczących Stacji Kontroli Pojazdów.
Ogółem w 2020 roku w sprawach ewidencji pojazdów wydano 21.900 decyzji administracyjnych.
Dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (praw jazdy, w tym międzynarodowych) wydano
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ogółem 1835. Ponadto do Wydziału, w sprawach przez niego prowadzonych, wpłynęło łącznie 6529 (o
2230 więcej niż w roku 2019) pism, wniosków i zapytań od osób indywidualnych, urzędów i instytucji, w
tym: policji, prokuratury, sądu, straży miejskich, komorników, urzędów miejskich i urzędów skarbowych,
izb celnych, wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego i firm ubezpieczeniowych. W minionym
roku wydano 610 zaświadczeń potwierdzających dane o rejestracji pojazdów lub wydanie uprawnienia,
udostępniając dane oraz kserokopie dokumentów (łącznie 737 pism wychodzących), w przypadku
pozostałych pism i wniosków, dalsza obsługa była prowadzona w systemie Pojazd i Kierowca.
W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:
• wydano 20.475 decyzji o zarejestrowaniu pojazdów,
• na stałe wyrejestrowano 1325 pojazdów, a na czasowo 82 pojazdy,
• skreślono z ewidencji 3696 pojazdów i potwierdzono ich dane,
• wydano 46.723 druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty
pojazdów, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne),
• wydano 8920 tablic rejestracyjnych oraz 294 tablice tymczasowe w celu wykonania badań
technicznych,
• dokonano 5538 zmian w ewidencji pojazdów oraz dowodach rejestracyjnych,
• przyjęto 4507 (o 636 więcej niż w 2019 roku) zawiadomień o zbyciu pojazdu,
• skierowano 40 pojazdów na dodatkowe badania techniczne, nabicie numerów identyfikacyjnych oraz
nadanie tabliczki znamionowej,
• wydano 1835 praw jazdy, w tym wtórniki z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu oraz 8 praw
międzynarodowych,
• wydano 169 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz 411 decyzji o zatrzymaniu
prawa jazdy,
• wprowadzono 577 zakazów prowadzenia pojazdów z powodu orzeczeń sądowych w tym zakresie lub
cofnięcia uprawnień,
• wydano łącznie 383 decyzji: skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne, kursy reedukacyjne
oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w formie egzaminu kontrolnego,
• przywrócono uprawnienia 52 kierowcom,
• przekazano 133 akt kierowców do innych urzędów z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
przyjmując w tym czasie 55 akt ewidencyjnych kierowców przybyłych na teren naszego Powiatu,
• wydano 8 zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz udostępniono 1423 profile
kandydatów na kierowców (PKK),
• z udziałem przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzono kontrole 11 Stacji
Kontroli Pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
i prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
• przeprowadzono kontrole 16 przedsiębiorców wpisanych do rejestru, prowadzących Ośrodki
Szkolenia Kierowców w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami,
• w zakresie transportu udzielono 4 zezwolenia na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego
w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy i osób, 6 zezwoleń na wykonywanie
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz 51 zezwoleń na
przejazd pojazdem nienormatywnym; w trakcie roku w wydanych zezwoleniach dokonano 27 zmian.
W minionym roku łącznie wygaszono 8 zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na
potrzeby własne oraz wydano 7 decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu licencji na wykonywanie
transportu drogowego oraz zezwoleń na regularny przewóz osób.
Na koniec 2020 roku do rejestru wpisanych było 177 przedsiębiorców posiadających licencję lub
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika.
Zgodnie z planem kontroli w 2020 roku kontrola powinna być przeprowadzona u 55 przedsiębiorców.
W 12 przypadkach odstąpiono od jej przeprowadzenia z powodu wykreślenia przedsiębiorców
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z ewidencji wydanych uprawnień do wykonywania transportu drogowego. Ponadto w związku ze
stanem pandemii Covid-19, uwzględniając dostosowanie się do ograniczeń, nakazów i zakazów, nie
udało się przeprowadzić kontroli w 29 przedsiębiorstwach. Kontrole te zostały przeniesione i wpisane
do planu kontroli na 2021 rok,
• w ramach zadań z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
wpłynęły 23 dyspozycje w tym zakresie. Przygotowano 5 wniosków w sprawie przepadku pojazdu na
rzecz Powiatu, które przekazano do Biura Prawnego w celu prowadzenia postępowania sądowego,
• w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz organizacji ruchu i jego zmian, zatwierdzono bądź
zaopiniowano łącznie 157 projektów organizacji ruchu.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku, na terenie Powiatu zarejestrowanych było 104.756 pojazdów.
Do rejestrów prowadzonych przez Wydział wpisanych było 13 Stacji Kontroli Pojazdów, w tym
6 podstawowych i 7 okręgowych; 13 Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 48 instruktorów. W 2020 roku
wpisany został 1 instruktor, a wykreślonych zostało 2 z powodu niedostarczenia w wyznaczonym
terminie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
instruktorów/wykładowców.
W 2020 roku w Wydziale Komunikacji zauważalnie wzrosła liczba spraw załatwianych w zakresie
ewidencji pojazdów. Sytuacja taka spowodowana była zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym poprzez wprowadzenie art. 140mb, zgodnie z którym właściciele pojazdów zostali
zobowiązani do zgłoszenia zbycia, nabycia oraz rejestracji pojazdów w terminie 30 dni (z powodu
epidemii w okresie od 12 marca do końca 2020 r. termin ten wydłużono do 180 dni) pod rygorem
nakładania przez organy rejestrujące kary w wysokości od 200 do 1000 zł za nieterminowe dokonanie
tych czynności. Obowiązkiem tym objęto wszystkich właścicieli pojazdów, tj. osoby fizyczne, jak również
podmioty gospodarcze, w tym firmy transportowe i podmioty zajmujące się obrotem pojazdami.
Na podstawie powyższego przepisu w 2020 roku wydano 93 decyzje administracyjne o nałożeniu kary za
brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu.
W 2020 roku dochody budżetu Powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa
jazdy wyniosły 2.188.963,50 zł i były niższe o ponad 216 tys. zł od dochodów uzyskanych w 2019 roku.
Na taki stan rzeczy znaczący wpływ miały liczne ograniczenia obowiązujące w całym kraju, a związane ze
stanem epidemii Covid-19.

7.6

Promocja Powiatu.

W 2020 roku działania na rzecz promocji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego prowadzone były przez
Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej.
Realizacja zadań promocyjnych oparta jest o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz Strategię
Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020.Ze Strategii wynikają określone zadania
przypisane do kompetencji Wydziału, które powielają się w Planie Promocji oraz Budowy Wizerunki i Marki
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2020. Zawarte w obu dokumentach cele w dużej mierze
wzajemnie pokrywają się ze sobą i uzupełniają, dlatego w informacji o realizacji zadań, odniesiono się
głównie do Strategii Rozwoju Powiatu i zawartych w niej celów strategicznych. Wszystkie realizowane
zadania zmierzają do budowy pozytywnego wizerunku i marki Powiatu, jako samorządu ukierunkowanego
na rozwój i dostosowanie do bieżących potrzeb i oczekiwań społecznych. Plan oraz Strategia obejmują
zadania, na które Powiat ma wpływ i stosownie do aktualnych potrzeb, może je realizować poprzez swoje
kompetencje, współpracując przy tym z jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
W 2020 roku Wydział realizował następujące kategorie zadań:
• targi, wystawy, spotkania, wydarzenia, konferencje i szkolenia – corocznie Powiat jest
organizatorem oraz uczestnikiem różnych wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, edukacyjnych
i sportowych. W minionym roku z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, z początku
roku odbyło się tylko „Spotkanie Noworoczne” w Smolarni. Pozostała większość wydarzeń została
odwołana, przeorganizowana, lub przeniesiona na inny termin;
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• przy współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu Powiat uczestniczył
w wydarzeniach promocyjnych, na których prezentowane były foldery WOT, a w których znalazły się
informacje o atrakcjach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego:
 Letni Targ Rodzinny na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Poznań
 Wielkopolski Piknik Turystyczny - impreza WOT na placu Wolności, Poznań
 Kiermasz Rzemieślniczy Smak i Tradycja, Osieczna
 Europejskie Dni Dziedzictwa 2020, Grzybowo
 dystrybucja folderów WOT i kart z największymi atrakcjami regionu w kilkunastu punktach
informacji turystycznej w Wielkopolsce
 dystrybuowano także karty z największymi atrakcjami regionu w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego oraz w wyniku trudnej sytuacji branży z powodu pandemii
Covid-19 m.in. zrealizowano kampanie promocyjne zachęcające Wielkopolan do poznawania
własnego regionu, webinaria dla branży, opracowano poradnik dla branży i samorządów,
publikowano artykuł z aktualnymi informacjami branżowymi
 w związku z pandemią, specjalistyczne artykuły i raporty dostępne były na stronie WOT w sekcji
dla członków.
Powyższe działania były realizacją Celu strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb
społecznych i rozwijającej się gospodarki oraz Celów szczegółowych: 1.2 Zachowanie i ulepszenie
dziedzictwa natury i kultury; 1.3 Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej i 4.2 Promowanie
działalności prowadzonej w oparciu o zasoby powiatu.
• promocja identyfikacji wizualnej Powiatu (herb i logo). Opracowanie identyfikacji wizualnej (Księgi CI)
dla herbu, flagi i pieczęci Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz logo turystyczne Powiatu - Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki posiada ustaloną identyfikację wizualną zgodnie z uchwałą Nr XVII/122/2016
Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu oraz
ustalenia zasad ich używania. Powyższe symbole powiatowe stanowią podstawową identyfikację
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, są one ważnym elementem tożsamościowym, wykorzystywanym
przy okazji świąt lub rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne w dziejach Powiatu
wydarzenia oraz inne wydarzenia o szczególnym znaczeniu. Powiat posiada także własne logo
turystyczne wraz z księgą znaku (CI), które wielokrotnie wykorzystywane było również w 2020 roku do
promocji turystycznej Powiatu.

Realizowane w 2020 r. działania promocyjne identyfikacji wizualnej ukierunkowane były głównie na
promocję poprzez strony internetowe Powiatu. Miało to na celu promowanie i upublicznianie cech
identyfikowalnych Powiatu wśród mieszkańców i jednocześnie budowanie wizerunku i marki Powiatu,
czynienie go rozpoznawalnym. Działania te były realizacją Celu strategicznego 4. Promocja powiatu
i jego potencjału oraz Celu szczegółowego 4.1 Budowanie wizerunku i marki powiatu - czynienie go
rozpoznawalnym.
• przygotowanie wydawnictw i publikacji drukowanych, gadżetów promocyjnych - do najważniejszych
publikacji wydanych w 2020 r. należała mapa turystyczna Powiatu; współfinansowanie wydania
publikacji „Z historii Czarnkowa” oraz kalendarze ścienne i podkładowe. Opracowano także ofertę
edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat na rok szkolny 2020/2021, przygotowano projekty
okazjonalnych zaproszeń, listów oraz bieżących informacji z życia powiatu przygotowanych on-line.
Realizację tych działań uzupełniły materiały promocyjne i edukacyjne. W minionym roku wykonane
zostały: pióra kulkowe, maseczki ochronne, parasole, uchwyty teleskopowe, torby i teczki na
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dokumenty itp. Kształt i forma zakupionych gadżetów dostosowana była do potrzeb wynikających
z realizacji zadań. Działania te były realizacją Celu strategicznego 4.1 Budowanie wizerunku i marki
powiatu, czynienie go rozpoznawalnym.
• członkostwo w stowarzyszeniach turystycznych – Wydział współpracował ze stowarzyszeniami
działającymi w obszarze wspólnej promocji i rozwoju funkcji turystycznych oraz walorów
przyrodniczych i kulturowych obszaru Powiatu. W 2020 roku była to głównie współpraca z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną, z którą realizowana jest stała promocja krajowa i zagraniczna potencjału
turystycznego; współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich, które realizuje cele dotyczące
tworzenia i wspierania rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla budowy i ożywienia
turystyki wodnej na terenie naszego Powiatu, a także współpracy przy budowaniu jego marki.
W styczniu 2020 roku Rada Powiatu uchwałą Nr XVI/111/2020 podjęła decyzję o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich z siedzibą w Pile. Powyższe działania były realizacją Celu
strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się
gospodarki oraz Celu strategicznego 1.3 Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej.
• współpraca z mediami, publikacja artykułów i treści promocyjnych - publikowane w prasie materiały
i treści informacyjno-promocyjne miały na celu upowszechnianie informacji i aktualności z zadań
realizowanych przez samorząd powiatowy oraz budowanie pozytywnego wizerunku Powiatu. W 2020
roku prowadzono współpracę z tygodnikiem Nadnoteckie Echa oraz miesięcznikiem Głos CzarnkowskoTrzcianecki. Powyższe działania były realizacją Celu strategicznego 4. Promocja powiatu i jego
potencjału oraz Celu szczegółowego 4.1 Budowanie wizerunku i marki powiatu - czynienie go
rozpoznawalnym.
• prowadzenie stron internetowych, portali społecznościowych i BIP – obecnie Powiat posiada dwie
strony internetowe: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl wraz z kanałem w serwisie YouTube, konto na
Facebook /powiatczarnkowskotrzcianecki/, gdzie zamieszcza się wszystkie aktualności i treści
informacyjne oraz odrębny portal www.tuodpoczniesz.pl przeznaczony do promocji potencjału
przyrodniczego, turystycznego i kulturowego Powiatu. Wydział prowadzi i aktualizuje Biuletyn
Informacji Publicznej, gdzie zamieszczane są dokumenty przeznaczone do publikacji, zgodnie z ustawą
o dostępie do informacji publicznej. Działania te były realizacją Celu strategicznego 4. Promocja
powiatu i jego potencjału oraz Celu szczegółowego 4.1. Budowanie wizerunku i marki powiatu czynienie
go rozpoznawalnym.

7.7

Kultura, Kultura Fizyczna, Opieka nad Zabytkami.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki nie prowadzi własnych instytucji kultury. Zadania Powiatu w zakresie
kultury obejmują, m.in. wspieranie, upowszechnianie i promocję działań i inicjatyw kulturalnych
i sportowych, jak również ochronę dziedzictwa kultury. Od wielu lat wspieranie zadań kulturalnych
i sportowych odbywa się głównie w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez. Jak co roku wnioski do
Kalendarza na 2020 rok można było składać w terminie do 30 września roku poprzedniego. Przy ich analizie
brano pod uwagę przede wszystkim: rangę i ponadlokalny charakter imprezy, cykliczność przedsięwzięcia,
możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki realizującej zadanie oraz przedstawioną kalkulację kosztów.
W przypadku imprez cyklicznych, istotnym elementem było rozliczenie imprezy za rok poprzedni oraz
spełnienie kryterium promocji Powiatu w trakcie jej organizacji.
Rok 2020 był trudnym i wyjątkowym z uwagi na panującą epidemię wirusa Sars-Cov-2. Pomimo
zabezpieczonych w budżecie środków w łącznej kwocie 58.500 zł, niemożliwym było ich pełne
wydatkowanie z uwagi na odwołanie wielu zaplanowanych wcześniej działań. Ostatecznie w 2020 roku
w ramach Powiatowego Kalendarza na wsparcie 18 inicjatyw kulturalnych i 7 inicjatyw sportowych
wydatkowano środki w wysokości 39.230,26 zł.
Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 22.951,94 zł, w ramach których zorganizowano lub
dofinansowano 14 zadań realizowanych przy współpracy z gminnymi jednostkami kultury oraz szkołami
szczebla podstawowego. Wydatki związane były przede wszystkim z zakupem nagród rzeczowych
i artykułów dekoracyjnych oraz stanowiły koszt współorganizacji imprez kulturalnych. Część środków
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przeznaczona została na pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników imprez, jak również innych
wydatków, jak np.: występ zespołu mażoretek na uroczystościach 101 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, usługę transportową pojazdów historycznych na inscenizację z okazji 75 rocznicy
powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy „Styczniowy Bój o Trzciankę” czy też skład wydawnictwa
„Kronika Ziemi Trzcianeckiej”.
Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wydatkowano 6.250,00 zł, w ramach
których zorganizowano lub dofinansowano 4 zadania realizowane przy współpracy z innymi podmiotami
tj. „Halowy Turniej Piłki Nożnej klas IV-VI” „Turniej Kop-Baśka”, Zawody Wędkarskie Spinningowe o Puchar
Starosty oraz Biesiadę Wędkarską. W ramach powyższych środków zakupiono puchary, statuetki i nagrody
rzeczowe dla zwycięzców. Panująca epidemia koronawirusa zmusiła organizatorów do odwołania wielu
zawodów i imprez sportowych.
W ramach Powiatowego Kalendarza przyznano również organizację imprez jednostkom organizacyjnym
Powiatu i przypisano w ich budżetach środki na realizację zadań w łącznej kwocie 24.100 zł, z których
ostatecznie wykorzystano 10.028,32 zł na przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych 4 konkursów
i przeglądów kulturalnych, 3 zawodów sportowych, na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na zawody sportowe w ramach Licealiady oraz realizację programu: „Szkolny Klub
Sportowy”, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym
„Wielkopolska” a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.
Powiat nie posiada własnej biblioteki powiatowej, a zadanie w tym zakresie od 1 września 2000 r.
powierzono Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Trzcianka (obecnie Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance), której corocznie przekazuje się dotację na realizację zadania.
W ramach przyznanej dotacji, Biblioteka część środków przeznacza na wynagrodzenia i pochodne, a część
przeznacza na zakup książek i literatury fachowej, materiałów szkoleniowych do pracy z dziećmi, nagród
w konkursach, organizację spotkań autorskich oraz wystaw dla bibliotek Powiatu. W minionym roku część
środków przeznaczono na zakup sprzętu do nagrywania i organizowania spotkań on-line. Biblioteka
każdego roku składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych
zadań oraz plan działania na rzecz bibliotek w Powiecie na kolejny rok. W 2020 roku na realizację
powyższych zadań z budżetu Powiatu przekazano środki w wysokości 60.000 zł.
Realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego określa m.in. uchwała Nr XI/96/2011 Rady
Powiatu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W latach 2007-2014 z budżetu Powiatu na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na
obszarze Powiatu udzielono dotacji na łączną kwotę 256.805 zł. Od roku 2015 rezerwa celowa
przeznaczana jest na remont zabytków będących własnością Powiatu, tj. na wymianę okien w budynku
Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i prace zabezpieczające oficynę pałacową w Białej gm. Trzcianka.
W 2020 roku kontynuowano wymianę okien w DPS w Wieleniu przeznaczając na ten cel środki
w wysokości 30.000 zł. Aktualnie wymieniono już 39 okien (w tym 8 sztuk w 2020 r.) i jedne drzwi. Do
wymiany pozostały jeszcze 26 okien. Ponadto w 2020 roku na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami zabezpieczono środki w wysokości 5.900 zł na wykonanie „Powiatowego Programu Opieki
nad Zabytkami”. W dniu 15 października 2020 r. podpisana została z wykonawcą umowa-zlecenie na
opracowanie i wykonanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na
lata 2021-2024”. Termin wykonania tej umowy, z uwagi na panującą w kraju epidemię został wydłużony do
5 lutego 2021 r. na podstawie stosownego aneksu Nr 1, a zadanie wraz z kwotą zabezpieczoną na jego
wykonanie zostało wpisane do WPF.

7.8

Ochrona Praw Konsumenta.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania na rzecz mieszkańców Powiatu na podstawie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zadaniem i uprawnieniem rzecznika jest m.in. zapewnienie
fachowego i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz informacji prawnej w zakresie ochrony
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interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach
ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji
Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie
lub w przepisach odrębnych.
Od 2020 roku Rzecznik wykonuje swoje zadania w wymiarze pełnego etatu. Porady udzielane były w
miejscu pracy, telefonicznie, przy pomocy poczty elektronicznej, dodatkowo w prasie lokalnej. Rzecznik
analizował zasadność skarg konsumentów i przedstawiał możliwości prawne dotyczące rozwiązania
zgłaszanego problemu. W większości spraw podejmował interwencje u przedsiębiorców, przeprowadzał
mediacje oraz udzielał pomocy w opracowaniu pism reklamacyjnych, pism odwoławczych, odstąpień od
zawartych umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, pism do banków i firm windykacyjnych czy
też pozwów. W nielicznych przypadkach kierował konsumentów do właściwych instytucji lub organów,
takich jak Inspekcja Handlowa, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuratura.
W roku 2020 Rzecznik udzielił 861 porad, wyjaśnień i informacji w indywidualnych sprawach
konsumentów, udzielił 26 odpowiedzi na zapytania i w 74 przypadkach występował z interwencją do
przedsiębiorców, z czego zdecydowana większość zakończyła się wynikiem pozytywnym dla konsumentów.
Porady prawne dotyczyły uprawnień konsumenta oraz zasad postępowania w przypadkach niezgodności
towaru z umową, nienależycie wykonanych usług, finansów i zapisów w umowach, spraw z zakresu
nieruchomości i umów zawieranych z deweloperami, zawarcia i rozwiązania umów kredytowych
i pożyczek, rozwiązywania umów turystycznych, zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za
pomocą środków porozumiewania się na odległość i odstąpienia od tych umów, umów zawieranych pod
wpływem błędu lub podstępu ze strony przedsiębiorcy, nieuczciwych praktyk, a także bezpodstawnej
odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń konsumenta.
W zgłaszanych przez konsumentów sprawach, w 38 przypadkach występowano do sprzedawców
o realizację roszczeń związanych z wadliwością zakupionych towarów m.in. odzieży i obuwia, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu oraz urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń
elektronicznych i sprzętu komputerowego. Natomiast 36 spraw dotyczyło takich zagadnień jak: rynek
nieruchomości, bieżąca konserwacja, utrzymanie i naprawy domu, usługi finansowe, ubezpieczeniowe,
telekomunikacyjne, transportowe i kurierskie, a także związane z turystyką i rekreacją. Najczęściej Rzecznik
występował z interwencją do przedsiębiorców w sprawach związanych z odzieżą i obuwiem (24%) oraz
reklamacją urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (22%).
Ponieważ podejmowane przez Rzecznika działania odnosiły pozytywny skutek na drodze polubownej,
wytaczanie powództw w 2020 roku nie było konieczne.
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2020 roku Rzecznik kontynuował akcje edukacyjne o prawach
konsumenta skierowane do mieszkańców Powiatu. Niestety epidemia Covid-19 spowodowała, że od marca
2020 r. bezpośrednie spotkania z seniorami i młodzieżą w szkołach nie były możliwe. Nie zrealizowano
także corocznej Wielkopolskiej Olimpiady z Wiedzy Konsumenckiej. Jedyne spotkanie, które we współpracy
z Policją udało się zrealizować odbyło się pod koniec lutego w Centrum Senioralnym w Czarnkowie i
dotyczyło porad jak nie dać się oszukać fałszywemu „wnuczkowi”, w jaki sposób korzystać z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o prawach konsumenta. Kontynuowano publikację cotygodniowych
artykułów w lokalnej prasie i Internecie m.in. w tygodniku Nadnoteckie Echa, na stronie internetowej,
w informatorze czarnkowsko-trzcianeckim oraz w Gazecie Szydłowskiej, publikując łącznie 44 poradniki.
W 2020 roku kontynuowano współpracę z Krajową Radą Rzeczników Konsumentów, w której Powiatowy
Rzecznik reprezentuje rzeczników Województwa Wielkopolskiego.
Działalność Rzecznika cieszy się popularnością wśród mieszkańców Powiatu, o czym świadczy duża liczba
osób kontaktujących się z nim. Należy zauważyć, że pandemia Covid-19 w zdecydowany sposób wpłynęła
na zachowania konsumentów również naszego Powiatu, zmieniając ich zwyczaje zakupowe. Z danych za
2020 r. wynika, że mieszkańcy najwięcej problemów zgłaszali z zakupami w Internecie i jest to wzrost aż
o 130% w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 r. udzielono 456 porad dotyczących umów zawartych
na odległość, zaś w 2019 r. takich konsultacji było 198. Zauważalnym zjawiskiem wynikającym z epidemii
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jest również zmniejszenie ilości sporów powstałych na tle umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa, czyli „sławne pokazy” dla seniorów i sprzedaż „cudownych” pościeli i mat masujących.
Odnotowano ich najmniej bo zaledwie 30, co wynikało z faktu, że większość lokali, restauracji i hoteli
w ubiegłym roku było zamkniętych.
W okresie epidemii nie stwierdzono pojawienia się nowych kategorii spraw w zakresie udzielanego
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej. Stwierdzono natomiast wzrost spraw z sektora:
„turystyka i rekreacja”, co wiązało się z odwołaniem imprez turystycznych, rekreacyjnych, pobytów
w hotelach, koncertów, spektakli, przyjęć weselnych, komunijnych, eventów itp. Działalność Rzecznika
w znaczący sposób przekłada się na wzrost stanu świadomości konsumenckiej i wielu z nich jeszcze przed
zawarciem umowy, zasięga informacji i porady na temat swoich uprawnień i obowiązków. Z liczby
zgłaszanych spraw wynika, że konsumenci coraz częściej korzystają z jego usług, a liczba porad rośnie.

7.9

Nieodpłatna Pomoc Prawna.

W 2020 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki prowadził 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w 4 lokalizacjach: Czarnków, Trzcianka, Krzyż Wlkp. i Połajewo. W pierwszych dwóch punktach pomoc
prawna świadczona była naprzemiennie przez adwokatów i radców prawnych wykonujących zadanie na
podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokatów w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych
w Bydgoszczy, natomiast w punktach w Krzyżu i Połajewie pomoc prawną świadczyli adwokaci wyznaczeni
przez ORA w Poznaniu. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii, wprowadzono możliwość udzielania
porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W roku ubiegłym we wszystkich punktach na terenie Powiatu udzielono łącznie 453 osobom nieodpłatnych
porad prawnych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35-45 lat (22%) i w wieku 25-35 lat (18%),
następnie osoby w przedziale wiekowym 65-75 lat (16%). Zdecydowana większość odbiorców pomocy
prawnej to kobiety (67%), natomiast mężczyźni to 33%. Z porad najczęściej korzystali mieszkańcy wsi (43%)
i mieszkańcy miast od 10-25 tys. mieszkańców (41%). Spośród wszystkich dziedzin prawa najczęściej
korzystano z porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy
i karnego. Dotyczyły one głównie takich dziedzin jak: dziedziczenie i spadki, rozwody i postępowanie
alimentacyjne, zadłużenia i zobowiązania finansowe. Główną formą udzielania pomocy prawnej było
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego. Spośród korzystających z porad, 46 osób wyraziło zgodę na wyrażenie opinii poprzez
wypełnienie wskazanej części karty pomocy, a tylko 6 zgodziło się na udostępnienie numeru telefonu
w celu zasięgnięcia opinii o udzielonej pomocy prawnej.
Informację o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacji punktów oraz harmonogramie
ich pracy upowszechniano wśród mieszkańców Powiatu poprzez strony internetowe i Biuletyn Informacji
Publicznej Powiatu oraz gmin z terenu Powiatu. Opracowano i opublikowano listę jednostek nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, którą wykorzystywano do wskazywania innych specjalistycznych jednostek
służących mieszkańcom Powiatu. W listopadzie 2020 r. opublikowano w lokalnej prasie „Informator
Czarnkowsko-Trzcianecki” i podano do publicznej informacji listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa
z terenu Powiatu wraz z harmonogramem. Rozpowszechniono w miejscach publicznie dostępnych:
w urzędach miast i gmin, ośrodkach pomocy społecznej, budynkach urzędu pracy, plakaty oraz ulotki
informacyjne poświęcone nieodpłatnej pomocy prawnej. Dokonano także kolportażu Poradnika Obywatela
– Edukacja prawna w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, który opisywał cztery najbardziej
problematyczne dla mieszkańców tematy. Poradnik trafił do wszystkich urzędów miast i gmin oraz sołectw
na terenie całego Powiatu.
W 2020 roku na realizację całego zadania wydatkowano środki w wysokości 188.881,72 zł pochodzące
z dotacji z budżetu państwa.
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8. PODSUMOWANIE
Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu w roku 2020. Uwzględnia
również inne informacje niezbędne do uzyskania pełnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu
w minionym roku.
Bez wątpienia rok 2020 z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 był bardzo trudny nie tylko dla nas ale
także dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, firm czy innych podmiotów. Stan epidemii oraz
wynikające z niego restrykcje i regulacje prawne w istotny sposób utrudniały realizację wielu
zaplanowanych zadań, a samorząd musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Wiele miejsca i czasu
poświęcono konieczności zapewnienia w tym trudnym czasie bezpiecznego i prawidłowego
funkcjonowania szpitali, domów pomocy społecznej, szkół, placówek oświatowych czy urzędów
administracji powiatowej. Stan epidemii zmusił do ograniczenia i zminimalizowania kontaktów
społecznych, dlatego też niewiele odbyło się spotkań oraz innych wydarzeń sportowych, kulturalnych czy
turystycznych.
Trudności związane z panującą epidemią na szczęście nie wpłynęły na tempo prowadzonych w Powiecie
inwestycji i zadań remontowych, chociażby w obszarze dróg powiatowych czy oświaty. Skończone zostały
niektóre, wcześniej rozpoczęte zadania inwestycyjne, przygotowywano nowe dokumentacje z myślą
o kolejnych latach. Kontynuowane były także ważne projekty społeczne, edukacyjne czy gospodarcze.
W 2020 roku na realizację zadań Powiat dysponował kwotą ponad 117 mln zł, która pozwoliła na
wykonanie wielu cennych projektów i inicjatyw, a także prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem
i przeciwdziałaniem Covid-19 w różnych obszarach życia. Potencjał finansowy samorządu, zarówno na
zadania bieżące jak i majątkowe, w dużej mierze wzmocniły także środki pozyskane ze źródeł
zewnętrznych, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środków unijnych czy też od samorządów gminnych z terenu Powiatu
współpracujących przy realizacji zadań drogowych, doposażeniu Szpitali czy też Straży Pożarnej i Policji.
Wśród najważniejszych zadań należy wymienić:
•

kontynuowanie budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym przy Liceum
Ogólnokształcącym w Czarnkowie - realizacja zadnia wsparta została darowizną w kwocie
1.000.000 zł pochodzącą od prywatnej osoby,

•

zakończenie rozbudowy budynku głównego Szpitala Powiatowego w Trzciance,

•

budowa i remont chodników przy drogach powiatowych z udziałem finansowym samorządów
gminnych: Miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Trzcianka, Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń, Lubasz
i Połajewo,

•

remont drogi Gębice-Wyszyny z udziałem finansowym Nadleśnictwa Sarbia oraz Wieleń-Mężyk
II etap z udziałem finansowym gminy Wieleń,

•

remonty w szkołach, placówkach oświatowych i innych obiektach powiatowych,

•

zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali Powiatowych w Czarnkowie i Trzciance,

•

doposażenie Policji i Straży Pożarnej,

•

zakończenie projektu cyfryzacji powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,

•

kontynuacja projektu scalenie gruntów obiektu Przybychowo gmina Połajewo,

• montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Delegatury w Trzciance.
Mimo trudności obiektywnych, uznać można, że był to kolejny rok, w którym Zarząd Powiatu starał się jak
najlepiej i jak najefektywniej realizować ustawowe zadania w partnerskiej współpracy z wieloma
podmiotami i instytucjami, a przede wszystkim z lokalnymi samorządami gminnymi.
Mając na uwadze wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć w 2020 roku, należy podziękować
wszystkim, którzy wspierali i wspierają samorząd, zapewniając jego sprawne funkcjonowanie w tym
szczególnym okresie.
Załącznik Nr 1. Realiz acja uchwał Rady Powiat u podjęty ch w 2 0 20 roku

Załącznik Nr 2. Realizacja w 2 020 roku Strategii Rozwoju P owiatu na lata 201 1-20 20
Załącznik Nr 3. Realizacja w 2 020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społe cz nych w P owiecie na lata 2014-2023
Załącznik Nr 4. Pr ojekty realizowane pr zez P owiat i jego jednostki organiza cyjne w 2020 r oku
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Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 roku
Lp.

NUMER, DATA PODJĘCIA I PRZEDMIOT UCHWAŁY

Załącznik Nr 1

STAN REALIZACJI

1.

Uchwała Nr XVI/108/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

ZREALIZOWANO – uchwałę podjęto w związku z uzyskaniem mandatu posła na Sejm RP przez Krzysztofa Czarneckiego i złożeniem
przez niego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu, w wyniku czego liczba członków tego organu zmniejszyła się do czterech.
W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, na wniosek Starosty, na członka Zarządu wybrany został radny Włodzimierz Ignasiński.

2.*

Uchwała Nr XVI/109/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO – dane wynikające ze zmiany budżetu wprowadzono do systemu Besti@ i do systemu finansowo-księgowego,
o wprowadzonych zmianach poinformowano kierowników jednostek organizacyjnych i wydziały Starostwa Powiatowego.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.01.2020 r. pod poz. 998.

3.

Uchwała Nr XVI/110/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Powiatowi CzarnkowskoTrzcianeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

ZREALIZOWANO – w drodze niniejszej uchwały postanowiono o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających
Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100
zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o wysokość równowartości kwoty 40 euro. Biorąc pod uwagę gospodarność
i racjonalizowanie wydatków uznano, że nie jest zasadne dochodzenie małych kwot należności, w sytuacji gdy koszty
postępowania windykacyjnego przekroczyłyby ściągane kwoty. Uchwała podlegała konsultacji społecznej poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. W wyznaczonym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi ani propozycje zmian. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.01.2020 r. pod poz.
999.

4.

Uchwała Nr XVI/111/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich

ZREALIZOWANO – niniejszą uchwałą podjęto decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich z siedzibą
w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2, o czym poinformowane zostały władze Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu trwało od
2 lutego 2016 r. do 23 stycznia 2020 r.

5.

Uchwała Nr XVI/112/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy
2019 i 2020 samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej , dla których podmiotem tworzącym jest
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

ZREALIZOWANO –w wyniku przeprowadzonego postępowania, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych oraz oferowaną
cenę, w grudniu 2019 roku zaproponowano Radzie Powiatu wybór firmy E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do
przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala
Powiatowego w Trzciance za rok obrotowy 2019 i 2020. Z powodu trudności w nawiązaniu kontaktu z wybraną firmą, ostatecznie
nie doszło do zawarcia z nią umów i w styczniu 2020 r. przeprowadzono kolejne czynności w celu znalezienia nowego podmiotu,
który podjąłby się realizacji zadania. Kolejne postępowanie pozwoliło zaproponować Radzie Powiatu dokonanie wyboru innego
podmiotu uprawnionego, którym została firma AUDIT-BILANS Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie. Dyrektorzy obu szpitali podpisali
z wybraną firmą umowy na okres 2 lat, a firma przeprowadziła badanie sprawozdań w 2020 roku za rok 2019 i będzie je badała
także w 2021 za rok obrotowy 2020.

6.

Uchwała Nr XVI/113/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w
sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
w ramach kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

NIE ZREALIZOWANO - uchwała dotyczyła realizacji zadania rządowego związanego z zawieraniem i podpisywaniem umów z
zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki
lekarskie oraz psychologów, na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnych osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2020 roku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną epidemią
koronawirusa, kwalifikacja wojskowa nie była przeprowadzona, a zadnie nie było realizowane.
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7.

Uchwała Nr XVI/114/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

ZREALIZOWANO - w związku z wyborem radnego Włodzimierza Ignasińskiego na członka Zarządu Powiatu, radny na sesji w dniu
23 stycznia 2020 r. złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, bowiem stosownie do zapisu art. 14 ust. 2
ustawy o samorządzie powiatowym, radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady powiatu. Rezygnacja została przez Radę przyjęta, a nowy Wiceprzewodniczący został wybrany na
sesji w miesiącu lutym 2020 roku.

8.

Uchwała Nr XVI/115/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZREALIZOWANO – w związku z wyborem Włodzimierza Ignasińskiego na Członka Zarządu Powiatu, radny złożył rezygnację z pracy
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz w Komisji Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa, co jest zgodne
z zapisem § 38 ust. 5 Statutu Powiatu, mówiącym o tym, że zobowiązanie radnego do pracy w co najmniej dwóch komisjach
stałych nie dotyczy członków zarządu powiatu. Rezygnacja została przez Radę przyjęta.

9.

Uchwała Nr XVI/116/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia
planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzciance na 2020 rok

ZREALIZOWANO - petycja złożona w interesie publicznym przez Radę Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance
dotyczyła przywrócenia jednostce budżetu na poziomie 800.000 zł obowiązującego w 2019 roku, w perspektywie planowania
finansowego na 2020 r. Żądanie ujęte w petycji Rady Rodziców uwzględnione zostało w autopoprawce Zarządu Powiatu do
projektu budżetu na 2020 rok, zgodnie z którą, zaproponowano zwiększenie o 150 tys. zł wydatków na Młodzieżowy Dom Kultury
w Trzciance, z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności poszczególnych jego sekcji poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć
przez instruktorów w pozostałych gminach powiatu. Ostateczna kwota na wydatki MDK w Trzciance w 2020 roku zaplanowana
została w kwocie 667.600 zł, zatem zgłoszona petycja została częściowo uwzględniona poprzez podjęcie uchwały budżetowej na
2020 rok. Petycja wraz z odpowiedzią została zamieszczona w BIP Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakładce >Starostwo
Powiatowe > Petycje >Wykaz Petycji>

10.

Uchwała Nr XVII/117/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZREALIZOWANO - w związku z wyborem w dniu 23 stycznia 2020 r. radnego Włodzimierza Ignasińskiego na członka Zarządu
Powiatu i przyjęciem przez Radę Powiatu jego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, koniecznym było dokonanie
wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wybrany został radny
Zbigniew Paszko.

11.*

Uchwała Nr XVII/118/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036

ZREALIZOWANO - dane wynikające ze zmiany WPF wprowadzono do systemu Besti@, informację o zmianach wprowadzonych
w zakresie kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane
przedsięwzięcia ujęto w załączniku pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF i przekazano do wiadomości kierownikom powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz wydziałom Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

12.*

Uchwała Nr XVII/119/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO - dane wynikające ze zmiany budżetu wprowadzono do systemu Besti@ i do systemu finansowo-księgowego oraz
o wprowadzonych zmianach poinformowano kierowników jednostek organizacyjnych i wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3.03.2020 r. pod poz. 2074.

13.

Uchwała Nr XVII/120/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

ZREALIZOWANO – zmiana dotyczyła liczby członków zarządu powiatu, z którymi nawiązuje się stosunek pracy na podstawie
wyboru. Oprócz starosty i wicestarosty stosunek pracy nawiązuję się również z jednym z członków zarządu powiatu. Dodatkowo
w zmianach uregulowano kwestię pracy poszczególnych komisji rady w sytuacji jednoczesnej nieobecności przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego komisji podczas jej posiedzenia, wskazując że wówczas pracą komisji kieruje radny najstarszy wiekiem
obecny na jej posiedzeniu. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3.03.2020 r. pod poz. 2075.
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14.

Uchwała Nr XVII/121/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianami osobowymi dokonanymi w składzie Zarządu Powiatu oraz osoby pełniącej funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, zapisy uchwały dostosowano do dokonanych zmian osobowych.

15.

Uchwała Nr XVII/122/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

ZREALIZOWANO - w związku z wyborem w dniu 25 lutego 2020 r. radnego Zbigniewa Paszko na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu oraz złożeniem przez niego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Rada
przyjęła tę rezygnację i jednocześnie odwołała radnego z pełnionej dotychczas funkcji Przewodniczącego Komisji Stałej Rady
Powiatu.

16.

Uchwała Nr XVII/123/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie powołania radnego na Przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

ZREALIZOWANO – w związku z odwołaniem radnego Zbigniewa Paszko z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, w celu zachowania ciągłości działania i pracy tejże Komisji, powołano jej nowego Przewodniczącego, którym został
radny Zbigniew Piątek.

17.

Uchwała Nr XVIII/124/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

ZREALIZOWANO

18.

Uchwała Nr XVIII/125/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r.

ZREALIZOWANO - dokonano podziału środków finansowych otrzymanych z PFRON w kwocie 2.971.544 zł przeznaczonych na
realizację w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z sytuacją
epidemiczną w kraju i związanymi z tym obostrzeniami, mając na uwadze zdrowie i życie osób z niepełnosprawnościami, podjęto
decyzję, że w 2020 roku nie będą przyznawane dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Po dokonaniu diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe pozostałe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. W związku z tym na rehabilitację społeczną przeznaczono 2.841.544 zł. W ramach rehabilitacji
zawodowej największe potrzeby osób niepełnosprawnych zgłaszane są w zakresie uzyskania środków na podjęcie przez osobę
niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na szkolenia osób
niepełnosprawnych. W związku z tym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 130.000 zł. Zadania
realizowane były na bieżąco, a wszystkie środki przyznane powiatowi zostały wykorzystane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

19.*

Uchwała Nr XVIII/126/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 11.

20.*

Uchwała Nr XVIII/127/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 12. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26.05.2020 r. pod poz. 4340.

21.

Uchwała Nr XVIII/128/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny
nieruchomości od gminy Połajewo

ZREALIZOWANO - Rady Gminy w Połajewie w swojej uchwale z dnia 26 marca 2020 roku wyraziła zgodę na nieodpłatne
przekazanie Powiatowi 9 działek stanowiących pobocze drogi powiatowej nr 1353P – ulicy Winiary. Na gruncie tych działek
pobudowany został chodnik, zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie z udziałem finansowym Gminy
Połajewo.

22.

Uchwała Nr XVIII/129/2020 z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Czarnkowsko-

W TRAKCIE REALIZACJI - projekt do realizacji w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. Jego budżet wynosi
1.303.107,65 zł, z czego w 2020 roku – 593.970,72 zł, w roku 2021 – 560.931,82 zł, w roku 2022 – 148.205,11 zł. Kwota
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Trzcianeckiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie
kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic
szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
w ramach WRPO 2014-2020

dofinansowania wynosi 1.167.169,64 zł, natomiast udział finansowy Powiatu w projekcie wynosi 18.608,01 zł. Realizacja projektu
przyczynić się ma do podniesienia zdolności do zatrudnienia 190 uczniów Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych
w Trzciance i Zespołu Szkół w Trzciance poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów. Cel osiągnięty
zostanie poprzez organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach, dodatkowe kursy zawodowe, zajęcia
metodą projektu oraz poradnictwo zawodowe. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji
zawodowych 14 nauczycieli i nauczycielek poprzez ich udział w kursach doskonalących. W ramach projektu przewiduje się również
doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół w Czarnkowie i Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz pracowni Centrum
Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.

Uchwała Nr XIX/130/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Trzciance za 2019 rok

ZREALIZOWANO - zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożono do Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu.

24.

Uchwała Nr XIX/131/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2019 rok

ZREALIZOWANO - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Trzciance dokonano na podstawie raportu
o sytuacji ekonomiczno-finansowej, przedłożonego przez dyrektora jednostki. Raport przygotowany został na podstawie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i zawierał: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok, prognozę
sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe tj. 2020-2022 wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o
istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację Szpitala. Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych
wynikająca z rozp. Ministra Zdrowia wynosi 70. Łączna ocena punktowa uzyskana przez Szpital za rok 2019 wyniosła 59 punktów,
co stanowi 84,28% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i stanowi poziom porównywalny do roku ubiegłego. Tak
ukształtowane wskaźniki świadczą o bardzo dobrej i stabilnej sytuacji jednostki, co pozwoliło na dokonanie pozytywnej oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Uchwała wraz z oceną dokonaną przez Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi
jednostki.

25.

Uchwała Nr XIX/132/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie za 2019 rok

ZREALIZOWANO - zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożono do Krajowej Administracji Skarbowej w Poznaniu.

26.

Uchwała Nr XIX/133/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za 2019 rok

ZREALIZOWANO - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Czarnkowie dokonano na podstawie raportu przedłożonego
przez dyrektora jednostki. Raport przygotowany został na podstawie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i zawierał:
analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 rok, prognozę sytuacji na kolejne trzy lata obrotowe tj. 2019-2022 wraz z opisem
przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację Zespołu. Maksymalna ocena punktowa
wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozp. Ministra Zdrowia wynosi 70. Łączna ocena punktowa uzyskana przez
ZZOZ za rok 2019 wyniosła 18 punktów, co stanowi 25,71% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i stanowi poziom
porównywalny do poprzedniego roku. Tak ukształtowane wskaźniki, obrazujące niekorzystne wartości w zakresie zyskowności,
płynności finansowej i zadłużenia jednostki pozwoliły na dokonanie ogólnej negatywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
czarnkowskiego szpitala. Uchwała wraz z oceną dokonaną przez Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi jednostki.

27.

Uchwała Nr XIX/134/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego wotum zaufania

ZREALIZOWANO – Rada Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok,
udzieliła w dniu 30 czerwca 2020 roku wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

23.
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28.

Uchwała Nr XIX/135/2019 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
za 2019 rok

ZREALIZOWANO - Zarząd Powiatu przekazał Radnym Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami, opinię RIO w Poznaniu w tej sprawie, a także przekazał Radzie Powiatu
sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni rok. Sprawozdanie finansowe obejmowało: bilans
z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, łączny bilans jednostek budżetowych za 2019 rok, łączne zestawienie zmian w funduszu
jednostki za 2019 rok oraz rachunek zysków i strat jednostki - sprawozdanie łączne jednostek za 2019 rok. W oparciu o powyższe
sprawozdania i opinie RIO, Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi. Rada Powiatu
zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

29.

Uchwała Nr XIX/136/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok

ZREALIZOWANO - Rada Powiatu bezwzględną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2019.

30.*

Uchwała Nr XIX/137/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 11.

31.*

Uchwała Nr XIX/138/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020
rok

ZREALIZOWANO jak w pkt 12. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8.07.2020 r. pod poz. 5721.

32.

Uchwała Nr XIX/139/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r.
Branżowej Szkoły II Stopnia w Czarnkowie i włączenie jej do
Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie

ZREALIZOWANO – z dniem 1 września 2020 roku w strukturze Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie utworzono Branżową
Szkołę II Stopnia w zawodzie technik handlowiec w celu umożliwienia absolwentom tej szkoły tj. Szkoły Branżowej I Stopnia
kontynuację edukacji na kolejnym poziomie pozwalającym uzyskać im tytuł technika i zdać egzamin maturalny. W roku szkolnym
2020/2021 z powodu braku chętnych nie uruchomiono żadnego oddziału Szkoły Branżowej II Stopnia, a możliwość kształcenia się
w niej znajduje się w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół w Czarnkowie na rok szkolny 2021/2022.

33.

Uchwała Nr XIX/140/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

ZREALIZOWANO – w związku z wyborem w dniu 25 lutego 2020 r. radnego Zbigniewa Paszko na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu, dostosowano skład Komisji Rewizyjnej do tej zmiany organizacyjnej, co jest zgodne z zapisem § 30 ust. 2 Statutu
Powiatu, mówiącym o tym, że wiceprzewodniczący rady nie może wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

34.

Uchwała Nr XIX/141/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/327/2018 z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

W TRAKCIE REALIZACJI - zmiana dotyczyła wydłużeniu okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zwiększenia jego
wartości na rok 2020 oraz na lata 2021 i 2022. Zgodnie ze zmianą projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2022 r. Kwota przeznaczona na realizację projektu ogółem: 6.537.094,64 zł, w tym: w roku 2019 – 1.267.427,94 zł,
w roku 2020 – 1.889.028,61 zł, w roku 2021-1.893.610,56 zł, w roku 2022 – 1.487.027,53 zł. W powyższym zakresie zawarto
stosowny aneks do umowy o dofinansowanie projektu oraz dalszej jego realizacji.

35.

Uchwała Nr XIX/142/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2019 z dnia 30.04.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.

W TRAKCIE REALIZACJI - zmiana dotyczyła wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zwiększenia jego
wartości na rok 2020 oraz na lata 2021 i 2022. Zgodnie ze zmianą projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2022 r. Kwota przeznaczona na realizację projektu ogółem: 5.355.100,62 zł, w tym: w roku 2019 – 776.481,68 zł, w roku
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„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
(V)” w ramach Wielkopolskiego programu Operacyjnego
2014-2020

2020 – 2.042.257,76 zł, w roku 2021 – 1.242.499,90 zł, w roku 2022 – 1.293.861,28 zł. W powyższym zakresie zawarto stosowny
aneks do umowy o dofinansowanie projektu oraz dalszej jego realizacji.

36.*

Uchwała Nr XX/143/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 11.

37.*

Uchwała Nr XX/144/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 12. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25.09.2020 r. pod poz. 7172.

38.

Uchwała Nr XX/145/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu
tworzącego do składu Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenie konkursu na stanowisko zastępcy
ds. lecznictwa w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

ZREALIZOWANO – do składu Komisji Konkursowej jako przedstawiciela podmiotu tworzącego wyznaczono Wicestarostę
Sławomira Krygera. Jednak ostatecznie z uwagi na sytuację epidemiczną i znaczne obostrzenia sanitarne oraz utworzenie Szpitala
w Czarnkowie jako szpitala covidowego, w 2020 roku konkurs nie został ogłoszony, a dyrektor ZZOZ tymczasowo powierzył
obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Piotrowi Skalskiemu, a następnie dr n. med. Annie Blask-Osipa.

39.

Uchwała Nr XX/146/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego oraz plan pracy Komisji Stałych Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na II półrocze 2020 r.

ZREALIZOWANO

40.

Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powierzenia Gminie Trzcianka realizacji zadania
własnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn.
„Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr
1315P”

W TRAKCIE REALIZACJI - sprawa dotyczyła przekazania do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi dla
rowerów przy drodze powiatowej 1315P, na dofinansowanie którego gmina Trzcianka ubiegała się ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, WRPO 2014+: Oś Priorytetowa III. Energia Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zadanie miało być realizowane na
podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w roku 2020 i sfinansowanej ze środków powiatu i gminy (50/50), która
następnie przekazana zostanie Gminie. Wkład własny miał być sfinansowany przez gminę Trzcianka i powiat CzarnkowskoTrzcianecki. Ponieważ do końca 2020 r. konkurs, do którego gmina Trzcianka złożyła wniosek, nie został rozstrzygnięty, zawarcie
porozumienia odłożono do czasu uzyskania dofinansowania przez gminę.

41.

Uchwała Nr XX/148/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powierzenia Gminie Drawsko realizacji zadania
własnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku
Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na
odcinku Drawsko-Pęckowo, przebudowa istniejącej ścieżki
rowerowej”

W TRAKCIE REALIZACJI - sprawa dotyczyła przekazania do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz przebudowie istniejącej ścieżki rowerowej przy drodze
nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo. Gmina Drawsko na powyższe zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach
konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
WRPO 2014+: Oś Priorytetowa III. Energia Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zadanie ma być realizowane na podstawie dokumentacji
budowlanej opracowanej w roku 2020 i sfinansowanej ze środków gminy. Wkład własny ma być sfinansowany przez gminę
Drawsko i powiat Czarnkowsko-Trzcianecki. Ponieważ do końca 2020 r. konkurs, do którego gmina Drawsko złożyła wniosek,
nie został rozstrzygnięty, zawarcie porozumienia odłożono do czasu uzyskania dofinansowania przez gminę.
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42.

Uchwała Nr XXI/149/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 maja 2020r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku

ZREALIZOWANO - uchwałą dokonano zmniejszenia o 28.000 zł środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych i skierowano ją na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Dokonano również przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji
społecznej, dostosowując ich wysokość do realnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

43.

Uchwała Nr XXI/150/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2020-2025”

W TRAKCIE REALIZACJI - trwa bieżąca realizacja zadań wynikających z przyjętego Programu oraz ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami, Program realizowany jest w formie pracy ciągłej przez cały okres jego trwania,
a działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy prowadzone są we wszystkich jednostkach
na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, które w ramach swoich działań zajmują się ochroną czy też wsparciem rodziny i jej
członków.

44.

Uchwała Nr XXI/151/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/327/2018 z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

W TRAKCIE REALIZACJI - w związku z ogłoszeniem na obszarze kraju stanu epidemii i związanych z tym czasowych ograniczeń
funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, wprowadzone zostały nowe instrumenty do realizacji przez powiatowe
urzędy pracy, w tym 3 z nich w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Należą do nich: dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną niezatrudniającego pracowników, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe instrumenty wprowadzone zostały do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim (V)” aneksem do umowy o dofinansowanie projektu zawartej
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym zwiększona została wartości projektu do kwoty 7.211.649,31 zł,
w tym: w roku 2019 – 1.267.427,94 zł, w roku 2020 – 2.563.583,28 zł, w roku 2021 – 1.893.610,56 zł, w roku 2022 – 1.487.027,53
zł. Powyższe zmiany wprowadzone zostały także aneksem do umowy o dofinansowanie projektu oraz dalszej jego realizacji.

45.*

Uchwała Nr XXI/152/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 11.

46.*

Uchwała Nr XXI/153/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 12. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9.12.2020 r. pod poz. 9543.

Uchwała Nr XXI/154/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

W TRAKCIE REALIZACJI – uchwała dotyczy roku 2021. Uchwała została opublikowana na stronie internetowej powiatu i w BIP.
Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: 1) wspierania osób niepełnosprawnych i starszych; 2) ochrony
i promocji zdrowia; 3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 4) kultury i sztuki; 5) turystyki, krajoznawstwa oraz
edukacji ekologicznej; 6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, Zarząd Powiatu ogłosił dnia 3 grudnia 2020 r. otwarty konkurs
ofert, a ogłoszenie o nim zamieszczone zostało na stronie internetowej powiatu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego. Na konkurs wpłynęło ogółem 38 ofert, z których 8 odrzucono ze względu na braki formalne, pozostałe
30 ofert poddano ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Nr 301/2020 z dnia 30 grudnia
2020 r. dokonująca oceny i analizy ofert, zarekomendowała do wsparcia 25 ofert proponując określoną kwotę dotacji. Ostatecznie
do realizacji przyjęto 25 ofert na łączną kwotę 79.700 zł. Realizacja zadań odbywać się będzie do końca roku 2021.

47.
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48.

Uchwała Nr XXI/155/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego w 2021 roku

W TRAKCIE REALIZACJI - na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu określiła rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2021. W tej sprawie zasięgnięto opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Opinie burmistrzów i wójtów były
pozytywne, w opiniach tych wyrazili potrzebę i konieczność pełnienia dyżurów nocnych zaznaczając, że przygotowany rozkład
pracy uwzględnia rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej na terenie gmin. Wskazano także, że w czasie trwającej epidemii nie
można ograniczać dostępu do usług farmaceutycznych w porze nocnej, a także w niedziele i święta, osobom korzystającym np.
z porad ambulatoryjnych w szpitalu lub na Izbie Przyjęć. Ponadto w sytuacjach nie do przewidzenia lub w czasie trwania epidemii
istotne znaczenie ma również możliwość uzyskania szybkiej porady farmaceuty, który dysponuje fachową i praktyczną wiedzą
Natomiast Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu wydało negatywną opinię w sprawie projektu
uchwały. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym poprzez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
powiatowej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. W tym okresie nie wpłynęły
uwagi, propozycje zmian, czy też ujęcia nowych zagadnień. Ostatecznie Rada Powiatu podjęła uchwałę w kształcie przygotowanym
przez Zarząd. Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4.12.2020 r. pod poz. 9209 i ma ona zastosowanie do 2021
roku. Harmonogram pracy aptek opublikowany został w BIP i jest dostępny dla mieszkańców powiatu.

49.

Uchwała Nr XXI/156/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. –
stanowisko dotyczące zagrożeń dla rolnictwa w związku z
uchwaloną przez Sejm ustawą o ochronie zwierząt oraz
niektórych innych ustaw

ZREALIZOWANO – w stanowisku wskazano na niepokojące zmiany w krajowym ustawodawstwie dotyczącym rolnictwa wskazując,
że ustawa z 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, nie zapewnia utrzymania produkcji rolnej na obecnym
poziomie i nie stwarza warunków do dalszego rozwoju. Ponadto w swoim ostatecznym kształcie powinna być skonsultowana ze
związkami zawodowymi i branżowymi, rolnikami i ekspertami oraz zawierać zapisy pozwalające na realizację postulatów ujętych
w stanowisku, a dotyczących dobrostanu zwierząt oraz sytuacji ekonomicznej osób pracujących w rolnictwie. Stanowisko
przekazane zostało Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczącym klubów i kół parlamentarnych, wielkopolskim parlamentarzystom oraz Sejmikowi
Województwa Wielkopolskiego.

50.

Uchwała Nr XXII/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 maja 2020
r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r.

ZREALIZOWANO - uchwałą dokonano ostatecznych zmian w limitach środków na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dostosowując ich wysokość do realnych potrzeb tych osób. Po dokonaniu
diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są
w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W związku z tym
podjęto decyzję o zwiększeniu limitów środków na powyższe cele.

51.*

Uchwała Nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 10.

52.*

Uchwała Nr XXII/159/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.01.2021 r. poz. 311.

53.

Uchwała Nr XXII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2020

W TRAKCIE REALIZACJI – wydatek ujęty w załączniku do uchwały stanowi zadanie przyjęte do realizacji w 2020 r. z terminem
płatności przypadającym na rok 2021. Wydłużenie okresu wydatkowania środków na zadanie, spowodowane było panującą
w kraju sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19. Ze względów bezpieczeństwa oraz wprowadzanych zaostrzeń i ograniczeń
w działalności firm i instytucji, pierwotny termin wykonania prac przewidywany w umowie, stał się z przyczyn niezależnych od
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wykonawcy niewystarczający do zakończenia prac. W momencie podpisywania umowy sytuacji tej nie dało się przewidzieć.

54.

Uchwała Nr XXII/161/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i przechowywanie go na wyznaczonym parkingu
strzeżonym oraz wysokości opłaty w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu

W TRAKCIE REALIZACJI - uchwała ma zastosowanie do roku 2021. Ustalono w niej wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na
parking strzeżony w odniesieniu do poszczególnych grup pojazdów, wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu
usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, a także wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.01.2021 poz. 293.

55.

Uchwała Nr XXII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w
sprawie planu pracy Rady Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego oraz planu pracy Komisji Stałych Rady
Powiatu na I półrocze 2021 roku.

W TRAKCIE REALIZACJI

* wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020–2036 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2020 rok dokonane w trakcie roku 2020,
znajdują szczegółowe odzwierciedlenie w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok, stanowiącym odrębny dokument przedłożony do analizy
i zatwierdzenia przez Radę Powiatu tytułem udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
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Załącznik Nr 2

Realizacja w 2020 roku Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020
CELE I DZIAŁANIA
STRATEGICZNE POWIATU
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
Cel strategiczny 1
Dostosowanie
przestrzeni
powiatu do
potrzeb
społecznych
i rozwijającej się
gospodarki

1.1. Poprawianie stanu
infrastruktury
transportowej
i teleinformatycznej oraz
całego systemu
komunikacyjnego

REALIZACJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W 2020 r.
1.1.1. Modernizowanie dróg, budowanie obwodnicy, parkingów, przydrożnych zatok autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych.









budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w Zofiowie gm. Czarnków
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w Połajewie,
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1323P Krzyż Wlkp. – Drawsko”,
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi – budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1315P w Trzciance”,
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w Śmieszkowie ul. Wiejska gm. Czarnków,
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w Prusinowie gm. Lubasz,
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w Dębogórze gm. Wieleń II etap,
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w Śmieszkowie ul. Polna gm. Czarnków.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Czarnkowie

1.1.4. Zapewnienie, poprzez uzgodnienia z przewoźnikami, niezbędnego transportu zbiorowego, w tym umożliwiającego dojazd
młodzieży do szkół, a pracownikom do oddalonych miejsc pracy.

 Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim oraz samorządami, które są zainteresowane rewitalizacją linii kolejowej nr 390
Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec, zgłoszonej do programu Kolej Plus, konsekwencją czego będzie przywrócenie połączeń.

 Wzorem lat poprzednich również w 2020 roku zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji na

Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie
Wydział Komunikacji

przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w
krajowym transporcie osób – na bieżąco w trakcie roku opiniowano uruchomienie bądź likwidację połączeń komunikacyjnych. W 2020
roku wykonano 9 analiz, w oparciu o które wydano 8 zezwoleń i wprowadzono 1 zmianę oraz dokonano 5 uzgodnień w tym zakresie.
1.2. Zachowanie i
ulepszenie dziedzictwa
natury i kultury.

Dziedzictwo kultury
1.2.3. Opiekowanie się zabytkami kultury i ich rewitalizowanie.
W ramach tego działania wykonano prace budowlane, polegające na wymianie okien w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej
w Wieleniu o wartości 30.000 zł.
1.2.4. Promowanie miejsc, gdzie zlokalizowane są obiekty zabytkowego budownictwa i dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji
tego działania:
 współfinansowano wydanie publikacji „ Z historii Czarnkowa”,
 zakupiono mapę turystyczną powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z największymi atrakcjami dla celów promocji,
 kontynuowano dystrybucję albumu „Oni dla Nas My dla Nich”,
 prowadzono fanpag FB/powiatczarnkowskotrzcianecki/

Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie:

Dziedzictwo natury
1.2.8. Koordynowanie i upowszechnianie wiedzy ekologicznej, wspieranie finansowe NGO w tym zakresie.
Podnoszono świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu m.in. poprzez współfinansowanie konkursów ekologicznych m.in.; „Konkursu

Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
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Przyrodniczego dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny
Sendlerowej w Białej. Pozostałe cykliczne konkursy i olimpiady planowane do realizacji również w roku 2020, w związku z sytuacją
epidemiczną w kraju spowodowaną Covid-19, niestety nie odbyły się.
1.3. Rozwijanie
infrastruktury
i działalności
turystycznej.

1.3.4. Aktywne wspieranie, w tym finansowe związków j.s.t. i organizacji pozarządowych w realizacji programów turystycznych.
W ramach realizacji tego zadania współpracowano z:
 Wielkopolską Organizacją Turystyczną (WOT), z którą realizowana jest stała promocja krajowa oraz zagraniczna potencjału
turystycznego Powiatu,
 Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich, który realizuje cele, dotyczące tworzenia i wspierania rozwoju infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej dla budowy i ożywienia turystyki wodnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a także ścisłej współpracy
przy budowaniu wspólnej marki naszego obszaru.
 zrealizowano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, działania z zakresu turystyki tj. Turniej Zastępów
oraz Rajd „Pajęczyna”.

Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie:
Wydział Promocji,
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1.3.7. Promowanie znajdującej się w powiecie infrastruktury turystycznej.
Działanie realizowano przy udziale i współpracy ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie turystyki tj. Wielkopolską Organizacją
Turystyczną poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych, na których prezentowane były foldery, a w których zmieszczone są informacje
o atrakcjach turystycznych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:
 Letni Targ Rodzinny na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Poznań
 Wielkopolski Piknik Turystyczny - impreza WOT na placu Wolności, Poznań
 Kiermasz Rzemieślniczy Smak i Tradycja, Osieczna
 Europejskie Dni Dziedzictwa 2020, Grzybowo
 dystrybucja folderów WOT i kart z największymi atrakcjami regionu w kilkunastu punktach informacji turystycznej w Wielkopolsce
 dystrybucja kart z największymi atrakcjami regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Szereg działań w związku z trudną sytuacją branży z powodu pandemii Covid-19 m.in. kampanie promocyjne zachęcające Wielkopolan do
poznawania własnego regionu, webinaria dla branży, opracowanie poradnika dla branży i samorządów, artykuł z aktualnymi
informacjami dla branży w związku z pandemią, specjalistyczne artykuły i raporty na stronie WOT w sekcji dla członków.
Działania w Social Mediach w 2021 roku
 08.09.2020 - post o Parku Grzybów w Piłce na Facebooku Wielkopolska.travel
 25.08.2020 - post o kajakowaniu na Noteci na Facebooku Wielkopolska.travel
 20.08.2020 - post o kajakowaniu na Drawie na Facebooku Wielkopolska.travel
 30.06.2020 - film o okolicach Dębogóry w ramach akcji "Doczekaliśmy się" na FB Wielkopolska.travel
 29.06.2020 - post o okolicach Dębogóry w ramach akcji "Doczekaliśmy się" na FB Wielkopolska.travel
 26.06.2020 - film o Puszczy Noteckiej w ramach akcji "Doczekaliśmy się" na FB Wielkopolska.travel
 25.06.2020 - post o Puszczy Noteckiej w ramach akcji "Doczekaliśmy się" na FB Wielkopolska.travel
 11.05.2020 - post o Czarnkowie w ramach akcji "Doczekaliśmy się" na FB Wielkopolska.travel
 27.03.2020 - post o Noteci w ramach akcji #wielkopolskapoczeka na FB Wielkopolska.travel
 11.08.2020 - post o Czarnkowie na FB Wielkiej Pętli Wielkopolski
 21.10.2020 - post o Czarnkowie na Instagramie Wielkopolska.travel
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29.06.2020 - post o okolicach Dębogóry na Instagramie Wielkopolska.travel
29.06.2020 - stories o okolicach Dębogóry na Instagramie Wielkopolska.travel
25.06.2020 - post o okolicach Puszczy Noteckiej na Instagramie Wielkopolska.travel
25.06.2020 - stories o okolicach Puszczy Noteckiej na Instagramie Wielkopolska.travel
11.05.2020 - stories o Czarnkowie na Instagramie Wielkopolska.travel
11.05.2020 - post o Czarnkowie na Instagramie Wielkopolska.travel

Artykuły promocyjne dostępne na stronie wielkopolska.travel, w których promowane były atrakcje Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego:
 https://wielkopolska.travel/wielkopolskie-murale/
 https://wielkopolska.travel/5-pomyslow-na-majowke/
 https://wielkopolska.travel/jesien-w-wielkopolsce/
 https://wielkopolska.travel/kosciol-pw-narodzenia-nmp-lubaszu/
 https://wielkopolska.travel/pilka/
 https://wielkopolska.travel/dolina-noteci/
 https://wielkopolska.travel/zwiedzaj/wakacje-z-dzieckiem/
 https://wielkopolska.travel/zwiedzaj/przyroda-wielkopolski/
 https://wielkopolska.travel/zwiedzaj/piwowarstwo/
 https://wielkopolska.travel/zwiedzaj/wielkopolska/
 https://wielkopolska.travel/transwielkopolska-trasa-rowerowa/
 https://wielkopolska.travel/szlaki-rowerowe/
 https://wielkopolska.travel/aktywnie/wielka-petla-wielkopolski/
 https://wielkopolska.travel/notec/
 https://wielkopolska.travel/drawa/
 https://wielkopolska.travel/aktywnie/na-grzyby/
Artykuły promocyjne publikowane w sezonie turystycznym na łamach lokalnej prasy oraz na portalach prowadzonych przez Powiat
www.tuodpoczniesz.pl i www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
Cel strategiczny 2
Zapewnienie
rozwoju kapitału
ludzkiego, jego
bezpieczeństwa
i jakości.

2.1. Poprawienie
infrastruktury
edukacyjnej i systemu
kształcenia dla lepszego
powiązania z rynkiem
pracy

2.1.1. Doposażenie szkół kształcących co najmniej w jednym wiodącym zawodzie w nowoczesne pracownie i przekształcanie systemu
kształcenia pod potrzeby rynku pracy.
W szkołach są dokonywane systematyczne zakupy sprzętu i doposażenia do kształcenia pod potrzeby rynku pracy, zarówno ze środków
własnych, jak i zewnętrznych (np. MOS Biała – doposażenie nowoutworzonej pracowni zawodowej ze środków MEN). W Zespole Szkół w
Trzciance dokonano kompleksowej przebudowy pracowni do przedmiotów gastronomicznych. Unowocześniono bazę dydaktyczną w
kilku jednostkach oświatowych w związku z udziałem w różnych projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, np. 5 szkół brało
udział w projekcie „Aktywna Tablica”. Projekty, w których udział brały szkoły i jednostki oświatowe, wymienione zostały w Załączniku
Nr 4 do Raportu.
2.1.2. Stopniowe udostępnianie szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu.
W związku z sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19, dokonano zakupu sprzętu do prowadzenia edukacji zdalnej, w tym kilkunastu
tabletów graficznych, super nowoczesnych monitorów interaktywnych, tablic multimedialnych, kilkudziesięciu laptopów, pracownię

80

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

Wydział Promocji,
Ochrony Zdrowia
i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie
Wydział Edukacji
Szkoły i placówki
prowadzone przez
Powiat

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok
maj 2021
CELE I DZIAŁANIA
STRATEGICZNE POWIATU
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

REALIZACJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W 2020 r.
komputerów stacjonarnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat posiadają
szerokopasmowy Internet o sile przesyłu danych na poziomie do 500 mb/s, co związane jest z udziałem w projekcie „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020”. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały sieć Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności
szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji projektu.
2.1.3. Udzielanie wsparcia dla rozwoju kompetencji kluczowych i wyznaczenie kierunków specjalizacji szkołom.
W roku 2020 Powiat rozpoczął realizację we wszystkich 4 Zespołach Szkół trzech projektów związanych z podniesieniem kwalifikacji
i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego realizowanych w ramach WRPO
na lata 2014-2020. W ramach projektów prowadzono działania związane z indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym,
zajęciami związanymi z realizacją projektów edukacyjnych oraz dodatkowymi kursami specjalistycznymi dla uczniów i nauczycieli. Szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe kontynuowały uczestnictwo w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, którego
celem jest odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami
i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego,
trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół
i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
2.1.4. Rozwijania doradztwa dla uczniów w zakresie wyboru dalszego kształcenia bądź rodzaju pracy.
We wszystkich szkołach kolejny rok funkcjonuje doradztwo zawodowe – przedmiot wszedł do podstawy programowej.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w szkołach prezentowane były on-line oferty przedsiębiorców i podmiotów rynku pracy,
podczas których przedstawiano nowoczesne modele funkcjonowania firm, oczekiwania w stosunku do pracowników i szereg innych
kwestii związanych z funkcjonowaniem firm. W szkołach funkcjonują klasy patronackie takich firm jak Steico – w Zespole Szkół
w Czarnkowie, Thiule, Danex, Odlewnia Drawski, Victaulik – w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz grupy patronackie w kolejnych szkołach
związane z innymi podmiotami gospodarczymi.
2.1.5.Budowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy szkołach.
W 2020 przeprowadzono remont obiektów sportowych i ich zapleczy przy szkołach, w tym dokonano kompleksowego remontu płyty
głównej i ścian w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzciance za kwotę 236.895,97 zł. Od 2019 roku realizowana jest największa
w ostatnich latach inwestycja w oświacie związana z budową sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie wraz
z remontem i termomodernizacją przyległego obiektu. Wykonano także remont dachu nad płytą główną w Hali Widowiskowo-Sportowo
w Trzciance na kwotę 27.000 zł.
2.1.6. Wspieranie najlepszych uczniów stypendiami.
W ramach Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat, w 2020
roku dzielono stypendia o charakterze motywacyjnym dla 165 uczniów, w kwocie 53.625 zł.
2.1.8. Budowa i przebudowywanie dróg dojazdowych i wewnętrznych przy szkołach.
W miarę możliwości finansowych, poprawiano infrastrukturę wewnętrzną szkół poprzez budowę chodników pomiędzy obiektami
szkolnymi. W Zespole Szkół w Trzciance wybudowano chodnik pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem głównym szkoły. Największe
zadanie w tym obszarze jakie powinno być zrealizowane to w Zespole Szkół w Czarnkowie wymiana nawierzchni dróg i parkingów
szkolnych. Jednak ze względu na bardzo wysokie koszty zadania, jego realizacja nie została bliżej określona czasowo.
2.1.9.Upowszechnianie średniego (maturalnego) wykształcenia wśród młodzieży i dorosłych dla umożliwiania dalszego kształcenia lub
zdobycia kwalifikacji zawodowych, zwiększających skłonności do indywidualnej przedsiębiorczości.
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Współpracowano z przedsiębiorcami oraz rzemieślnikami promując kształcenie zawodowe. Kontynuowano współpracę w ramach klas
patronackich z przedsiębiorcami, m.in. w Zespołach Szkół w Czarnkowie i w Krzyżu Wlkp. Jak co roku, tradycyjnie planowano
przeprowadzenie dni promocji kształcenia zawodowego w szkołach, jednak z przyczyn epidemicznych i ze względu na obowiązujące
w tym okresie obostrzenia sanitarne, dni takie nie zostały zorganizowane.
2.2. Promocja zdrowia
oraz zapewnienie
lepszych warunków
leczenia i opieki
zdrowotnej.

2.2.1. Promowanie zdrowia, prozdrowotnego stylu życia, odżywiania się i zachowań oraz utrzymania czystości w otoczeniu.
W 2020 r. realizowano „Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim”. Przeprowadzono działania, związane
z promocją zdrowia, i z szeroko pojętą popularyzacją zdrowego stylu życia. Ogółem w 2020 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim przez organizacje pozarządowe przyznano 38 dotacji o łącznej wartości 87.000 zł. Z powodu
okoliczności wynikających z wprowadzonego w kraju stanu epidemicznego, wywołanego Covid–19 i obowiązujących z tego tytułu
obostrzeń, realizacja zadań została znacząco utrudniona. Ostateczne w 2020 r. zawartych zostało 36 umów dotacji, z czego zrealizowano
i rozliczono 23 umowy na kwotę 48.366,13 zł, 13 umów zostało rozwiązanych, natomiast dwóch oferentów odstąpiło od podpisania
umowy z powodu braku możliwości zrealizowania zadania w stanie epidemii. Opis działań ujęty jest w pkt 5.9. Raportu.
2.2.3. Dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących standardów, doposażenie ich w nowoczesny sprzęt do kompleksowej
diagnozy, leczenia i rehabilitacji.
W 2020 roku ze środków własnych Powiatu, budżetu państwa jak i z budżetów samorządu gminnego w Trzciance, Wieleniu i Krzyżu Wlkp.
obu jednostkom udzielono dotacji celowej:




142.000 zł dla ZZOZ w Czarnkowie, w tym na instalację tlenu medycznego niezbędnego do realizacji zadań związanych ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się , profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej Covid-19
w kwocie 127.000 zł pochodzącej z budżetu państwa oraz 15.000 zł na zakup aparatu USG ze środków pochodzących z budżetu
gminy Wieleń.
2.925.299 zł dla Szpitala Powiatowego w Trzciance, w tym 1.600.000 zł środki własne z budżetu Powiatu na kontynuację
i dokończenie rozbudowy budynku głównego Szpitala; 1.310.299 zł na doposażenie – w tym 1 mln zł z budżetu państwa, 250.000 zł
z budżetu gminy Trzcianka oraz 60.299 zł ze środków własnych Powiatu oraz 15.000 zł z budżetu gminy Wieleń na zakup sprzętu
w postaci kolonoskopu. Dodatkowo przekazano dla Szpitala środki w kwocie 54.913 zł pochodzące z budżetu gminy Krzyż Wlkp.
z przeznaczeniem na zakup respiratora.
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Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych

ZZOZ w Czarnkowie
Szpital Powiatowy
w Trzciance

Opis działań dotyczących doposażenia Szpitali w Czarnkowie i Trzciance ujęty jest w pkt 6.3. Raportu.
2.3. Stworzenie
warunków do rozwoju
aktywnego życia
społecznego,
kulturalnego i sportowo
- rekreacyjnego.

2.3.2. Wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz promowanie ich dorobku i sukcesów.
 w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez w 2020 r. udzielono wsparcia dla 18 inicjatyw kulturalnych i 7 inicjatyw sportowych.
Środki przeznaczone na ten cel to 39.230,26 zł;
 w ramach z realizacji Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku zrealizowano 23 umowy na zadania publiczne w łącznej kwocie
48.366,13 zł. Opis działań ujęty jest w pkt 5.9. Raportu.
Niestety sytuacja związana z epidemią koronawirusa w znaczny sposób utrudniła realizację zadań. Wiele organizacji musiało całkowicie
zrezygnować z ich realizacji lub zmieniać jego formułę dostosowując warunki realizacji do obowiązujących w danym momencie
ograniczeń i obostrzeń.
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2.4.1. Rzetelne i systematyczne rozpoznawanie potrzeb socjalnych. Stosownie do potrzeb, osobom zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej zapewniono rzetelne rozpoznanie potrzeb socjalnych,
a następnie w ramach możliwości prawnych, finansowych i statutowych zaproponowano pomoc, którą realizowano w formie zadań
ustawowo przypisanych powiatowym jednostkom organizacyjnym. Większość tych zadań była realizowana na poziomie występujących
potrzeb społecznych, choć ich wykonanie musiało opierać się na wymogach prawnych wynikających z ogólnej sytuacji w kraju związanej
z wprowadzeniem stanu epidemii Covid-19.
2.4.2. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 222.173,88 zł, w tym:
o pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 19 osób – 112.312,88 zł,
o pomoc na usamodzielnienie dla 11 osób – 57.091,00 zł,
o dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla 6 osób – 37.000,00 zł,
o pomoc na zagospodarowanie dla 8 osób – 15.770,00 zł;
 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 49.628,53 zł, w tym:
o pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób – 15.240,53 zł,
o pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób – 27.756,00 zł,
o dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla 2 osób – 6.632,00 zł,
o umieszczono 58 osób w domach pomocy społecznej, w tym: DPS w Gębicach – 7, DPS w Trzciance – 6, DPS w Wieleniu – 4,
ZDPS w Wieleniu – 41,
o umieszczono 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: w Placówce „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp.– 4,
w Placówce „Przyjazny Dom” w Trzciance – 3.
2.4.3. Stwarzanie warunków do życia i rozwoju dzieciom pozbawionym opieki naturalnych rodzin, m.in. poprzez wspieranie
organizacyjne i materialne rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W 2020 roku udzielono lub przekazano następujące wsparcie::
 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 137 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.533.426,48 zł;
 wypłacono 4 jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 4.774,40 zł;
 5 świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej
- 7.559,78 zł;
 środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę
zastępczą na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych
i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym
z kosztami eksploatacji - 79.060,44 zł.
2.4.4. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i starszych przez stwarzanie możliwości aktywnego udziału w życiu
społecznym, a młodzieży dodatkowo w szkolnych grupach integracyjnych.
 dofinansowanie kosztów działalności 3 warsztatów terapii zajęciowej: WTZ w Trzciance z filią w Wieleniu łącznie dla
60 uczestników prowadzonych przez „Caritas” Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance oraz WTZ w Gębicach dla
40 uczestników prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Empatia” w Trzciance, w łącznej wysokości 2.277.334 zł, w tym: 2.049.600 zł stanowiły środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz 227.734 zł stanowiły środki z budżetu Powiatu (10%):
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dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 19 osób niepełnosprawnych – 30.912,61 zł;
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 878 osób niepełnosprawnych – 434.500,39 zł;
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania dla 32 osób niepełnosprawnych – 223.843,10 zł;
dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 12 osób niepełnosprawnych – 62.887 zł;
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 8 osób niepełnosprawnych – 11.799,20 zł;
wsparcie udzielone w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dla 126 osób niepełnosprawnych – 275.500 zł;
pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” dla 95 osób niepełnosprawnych – 454.666,61 zł:
o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 18.000 zł;
o pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla
7 osób – 41.482 zł;
o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla
13 osób – 26.381,85 zł;
o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla 3 osób – 6.795 zł,
o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 32 osób – 157.688,20 zł
o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla 5 osób – 10.000 zł;
o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 1 osoby - 6 000 zł;
o pomoc w zakupie protezy kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym dla 1 osoby - 12 600 zł,
o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny dla 1 osoby -1 170 zł,
o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 30 osób – 174.549,60 zł;
pomoc w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - dofinansowanie zakupu samochodów dostosowanych
do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla: DPS w Trzciance – 80.000 zł, dla DPS w Wieleniu – 82.200 zł oraz 9-osobowego
samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach – 66.365,40 zł.
Szersza informacja o realizacji celu zawarta jest w pkt w pkt 6.5. niniejszego Raportu.

2.5. Zapewnienie
porządku i
bezpieczeństwa
publicznego.

2.5.1. Monitorowanie miejsc i skupisk ludzkich podatnych na przestępstwa.
 W 2020 r. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie odnotowała 1090 czynów przestępczych w rozbiciu na przestępstwa
kryminalne (730), kradzieże z włamaniem (13), kradzież poprzez włamanie do samochodu (3), rozboje i wymuszenia (2), kradzież
cudzej rzeczy (116), uszkodzenie rzeczy (44), przestępstwa narkotykowe (127) oraz przestępstwa gospodarcze (138). W wyniku
podjętych przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi izolowano z całego
powiatu 258 nietrzeźwych osób w tym 249 mężczyzn i 9 kobiet, które były osadzone w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych.
 Stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu jest systematycznie analizowany i monitorowany oraz nanoszony na Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do miejsc zagrożonych kierowane są patrole, a informacje o zaistniałych zdarzeniach na bieżąco
publikowane są na stronie internetowej czarnkowskiej Komendy, w lokalnych mediach i na stronie internetowej Powiatu.
Szczegółowa informacja o realizacji celu zawarta jest w pkt 6.1.1. niniejszego Raportu.
2.5.2. Opracowywanie i realizowanie programów prewencyjnych dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie - Zespół ds. Profilaktyki Społecznej wspólnie z dzielnicowymi oraz rzecznikiem
prasowym Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie przeprowadził szereg spotkań, działań i akcji poświęconych zasadom
bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Przeprowadzono 208 spotkań edukacyjnych z młodzieżą oraz 134 spotkania
z pedagogami. Sporządzono 70 wystąpień do sądów rodzinnych, skierowano 7 zawiadomień do szkół i innych placówek oświaty
i wychowania, 24 do służby zdrowia i opieki społecznej oraz 17 do innych instytucji i organizacji. Z uwagi na panującą pandemię
Covid-19 wszystkie działania prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. W wyniku prowadzonych kontroli drogowych
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim policjanci ujawnili 227 nietrzeźwych kierujących stanowiących poważne zagrożenie w ruchu
drogowym. Przeprowadzono działania profilaktyczne promując bezpieczne zachowania w miejscach publicznych i miejscach
zamieszkania, bezpieczeństwo w szkołach, w komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, w Internecie, w działalności
gospodarczej, wskazywano na poważne zagrożenia jakimi jest przemoc w rodzinie i narkomania. Powyższe działania prowadzono
w ramach następujących programów profilaktycznych:
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020.
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - „Bezpieczne Życie Seniora”, „Dwie strony sieci”
i wojewódzki program „Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych”, „Dopalacze niszczą życie”, Krajowy Plan Działań Przeciwko
Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021, Plan Działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu
i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - w 2020 roku w miarę możliwości i stosownie do ograniczeń
sanitarnych związanych z epidemią, uczestniczyła w procesie profilaktyki przeciwpożarowej, celem dalszego rozwijania
świadomości mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa podczas pracy i wypoczynku,
zmniejszenia liczby pożarów z udziałem ofiar śmiertelnych, zapobiegania innym groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia, życia
ludzkiego i środowiska naturalnego, zapobiegania podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom, które mogą być przyczyną
powstania takich zdarzeń. Również w 2020 roku kontynuowano ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne i projekty:
„Czad i ogień - Obudź Czujność” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Strażacy z JRG w Trzciance odwiedzili
przedszkola w Krzyżu Wlkp. oraz szkołę w Łomnicy przekazując podczas prelekcji wiedzę na temat pracy strażaków, bezpiecznych
zachowań w czasie wolnym, podczas wakacji i ferii oraz niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla (czadem). Na początku
2020 roku przy JRG w Trzciance wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowano zbiórkę krwi pod hasłem
„Ognisty Ratownik – Gorąca krew”, podczas której odbyła się również akcja prewencyjna „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”
2.5.4. Doposażanie policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego w tabor samochodowy i sprzęt specjalistyczny.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - jednostkę doposażono w sprzęt specjalistyczny: opryskiwacz
spalinowy STIHL, 40 kompletów ubrań specjalnych typu Tiger z lekką kurtką, radiotelefony Motorola - 5 szt., zestaw końcówek do
rozpieraczy hydraulicznych ramieniowych w walizce, zestaw PSP R-1 - 1 szt., detektor wielogazowy Gas Alert Micro Clip XL,
urządzenie szkoleniowe - głowa do intubacji, mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z modułem
„Las i Jezioro” z symulacją bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie i nad wodą - 1 szt., urządzenie do prania, suszenia,
dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka, 2 namioty ratownicze pneumatyczne, serwer, urządzenie
kontrolne do sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie – dofinansowano ze środków własnych zakup samochodu dla potrzeb Policji.
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Ze środków gminy Krzyż Wlkp. zakupiono respirator dla Szpitala Powiatowego w Trzciance za kwotę 54.913 zł.
Kontynuowano realizację partnerskiego projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiając wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – 32.831 zł.

2.5.5. Udzielanie policji, straży pożarnej i jednostkom ratownictwa pomocy w utrzymaniu i remontach budynków, a jednostkom OSP dodatkowo wsparcia organizacyjnego.
 Zrealizowano III etap „Rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej” w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 Wsparto rzeczowo i finansowo działania promujące bezpieczeństwo o tematyce przeciwpożarowej poprzez zakup nagród
w konkursach, turniejach o tematyce z zakresu wiedzy pożarniczej – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ; powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy
Pożarom” oraz zakup komputera i terminarzy do obsługi biura Powiatowego Związku OSP Zarząd Oddziału w Czarnkowie.
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ODPOWIEDZIALNA
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2.5.7. Upowszechnianie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników dróg.
 W 2020 roku odnotowano na drogach naszego Powiatu 53 wypadki drogowe i 573 kolizje, w których zginęło 7 osób, a 60 zostało
rannych. Mając na uwadze konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie
z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Służbą Celną prowadzili wspólne kontrole drogowe. Policja na bieżąco prowadziła cykliczne
działania typu: „Prędkość”, „Pasy i foteliki” „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „ Motocykl”, „Truck”, „Trzeźwy poranek” „Znicz”.
Za pośrednictwem strony internetowej KPP oraz lokalnych mediów, systematycznie prowadzono działania ukierunkowane na
podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruch drogowym oraz w kwestii ograniczania zdarzeń
drogowych.
Cel strategiczny 3
Przeciwdziałanie
bezrobociu,
promowanie
przedsiębiorczości
i aktywizowanie
lokalnego rynku
pracy

3.1.Tworzenie miejsc
pracy poprzez
promowanie
i wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości.

3.1.4 Wspieranie, dostępnymi środkami, zatrudnienia, samozatrudnienia, e-pracy oraz tworzenia spółdzielni socjalnych. Powiatowy
Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i szkolenia zawodowego w wysokości 3. 901.012,95 zł., a na
wypłatę zasiłków i świadczeń – 4.765.801,44 zł.
W ramach posiadanych środków w 2020 roku zaktywizowano ogółem 480 osób bezrobotnych, w tym:
 88 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej,
 192 osoby zatrudnione zostały w ramach zatrudnienia subwencjonowanego (prace interwencyjne- 120, bon zasiedleniowy - 21,
roboty publiczne - 23, prace społecznie-użyteczne - 28),
 200 osób zostało objętych formami wsparcia rozwoju zawodowego tj. skierowano na staż zawodowy, szkolenia, przyznano bon
szkoleniowy i skierowano na studia podyplomowe,
 w 2020 roku kontynuowano realizację projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim (V).

3.2. Równoważenie
rynku pracy

3.2.2. Zapewnienie lepszego dostępu do publicznego systemu informacji i poradnictwa zawodowego
Powyższy cel realizowany był poprzez zamieszczanie informacji o programach i usługach świadczonych przez Urząd i możliwości
rejestracji elektronicznej na stronie internetowej PUP Czarnków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty pracy zamieszczane były
w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Wszystkie formularze i wnioski, oferty pracy można było składać w wersji elektronicznej. Udzielano
informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze statusu osoby bezrobotnej oraz o formach wsparcia na rynku pracy. Poradnictwo
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zawodowe jest jedną z podstawowych form świadczonych przez Urząd Pracy w celu ukierunkowania i zastosowania efektywnej formy
wsparcia. Poradnictwo zawodowe podobnie jak w latach poprzednich, świadczone było w formie porady indywidualnej lub grupowej.
W 2020 roku z porad indywidualnych skorzystało 219 osób; z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 27 osób, natomiast
z porad grupowych skorzystało 9 osób. W grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 7 osób.
3.2.3. Ułatwianie pracodawcom zatrudnienia pracowników poprzez organizowanie giełd i targów pracy, oferowanie pośrednictwa,
bieżące diagnozowanie potrzeb rynku itd.
 W 2020 roku zgłoszono 1.957 ofert pracy, w tym 1.506 ofert niesubsydiowanych. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy była
mniejsza o 281 ofert (o13%) w stosunku do roku ubiegłego. Pierwsze miesiące pandemii odbiły się mocno na rynku pracy. Wtedy
liczba ofert w Powiecie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się o prawie 70% w marcu, blisko 74%
w kwietniu, 39% w maju i 30% w czerwcu. To największy regres w popycie na pracownika w ciągu roku. Od miesiąca czerwca 2020
roku występuje tendencja obniżania poziomu bezrobocia.


Informacja na temat ofert pracy zgłaszanych do PUP nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku i aktualnego zapotrzebowania na
pracowników. Nie należy traktować spadku liczby ofert jako wskaźnika spadku zapotrzebowania na pracę, gdyż to nadal utrzymuje
się na wysokim poziomie. Pracodawcy wykorzystują może inne sposoby pozyskiwania pracowników. W 2020 roku nie odnotowano
również licznych zwolnień grupowych, tylko jeden zakład pracy zgłosił zwolnienie grupowe obejmujące 56 pracowników w okresie
kwiecień – lipiec 2020r. Nie wypowiedziano jednak umowy o pracę żadnemu z pracowników, a ponadto złożono ofertę na
10 miejsc pracy.



Z uwagi na przekształcenie się rynku pracy z rynku pracodawcy na rynek pracownika, w którym to pracodawca ma problem
z pozyskaniem osób do pracy, coraz częściej następuje zatrudnienie cudzoziemców. W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Czarnkowie zarejestrowanych zostało 1.307 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na zasadach
uproszczonych oraz wydanych zostało 313 zezwoleń na pracę sezonową, co stanowi łącznie liczbę 1.620 (wzrost o 1,8%, tj. o 29 rok
do roku). Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy - 1.201 oświadczeń, następnie obywateli Mołdawii
- 53 oświadczenia i Gruzji - 31 oświadczeń.
3.2.4.Aktywizowanie osób pozostających bez pracy, zagrożonych i wykluczonych, ułatwianie wejścia na rynek pracy i utrzymania
zatrudnienia.
 Łącznie w 2020 roku objęto aktywizacją 402 osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby do 30 roku życia, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne, co stanowiło 78,4% ogółu bezrobotnych
objętych aktywizacją. Według stanu na koniec 2020 r. zarejestrowanych było osób do 30 roku życia stanowiących 27,3% ogółu
bezrobotnych (wzrost o 22% - 74 osoby w odniesieniu do roku 2019).
 W 2020 objęto aktywizacją 248 osób do 30 roku życia, co stanowiło 48,3% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją. Dla osób
młodych, w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy zarezerwowane były: bon na zatrudnienie, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy
oraz refundacja kosztów zatrudnienia do wysokości najniższego wynagrodzenia.
 Za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uznane są również osoby długotrwale bezrobotne, do których skierowane były
m.in. dodatkowe działania mające na celu ich aktywizację: roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, finansowanie świadczeń
integracyjnych. Według stanu w końcu 2020 r. zarejestrowanych było 507 osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 33,2%
ogółu bezrobotnych (wzrost o 33,1% - 126 osób w odniesieniu do roku 2019). Zaktywizowano 73 osoby, co stanowiło 14,2% ogółu
bezrobotnych objętych aktywizacją.
 Według stanu na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 435 osób powyżej 50 roku życia stanowiących 28,5% ogółu bezrobotnych
(wzrost o 3,6% - 15 osób w odniesieniu do roku 2019). W 2020 roku aktywizacją objęto 69 osób powyżej 50 roku życia, co
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stanowiło 13,5% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją.
Według stanu na koniec 2020 r. zarejestrowane były 94 osoby niepełnosprawne stanowiące 6,2% ogółu bezrobotnych (spadek o
15% - 17 osób w odniesieniu do roku 2019). W 2020 roku w ramach posiadanych środków aktywizacją objęto 22 osoby
niepełnosprawne, w tym w ramach: stażu – 5 osób, działalności gospodarczej – 3 osoby, prac społecznie użytecznych – 5 osób, prac
interwencyjnych – 5 osób, szkoleń – 2 osoby, robót publicznych – 2 osoby.
 W 2020 roku w ramach Centrum Integracji Społecznej zatrudnieniem socjalnym objęto 53 osoby na kwotę 269,2 tys. zł., z tego
w Fundacji Gębiczyn objęto 18 osób na kwotę 121,6 tys. zł, w Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu - 35 osób na kwotę
147,6 tys. zł.
3.2.6. Inicjowanie podejmowania prac interwencyjnych i robót publicznych, zwłaszcza w zakresie prostych technik realizacyjnych oraz
prac społecznie użytecznych, stażów i przygotowania zawodowego bezrobotnych – w 2020 roku aktywizacją objęto w ramach:
 prac interwencyjnych - 120 osób (o 22% - 33 osoby zaktywizowano mniej w stosunku do roku ubiegłego),
 robót publicznych - 23 osoby (o 77% - 10 osób więcej rok do roku),
 prac społecznie użytecznych - 28 osób ( co było na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego),
 stażu - 158 osób (o 2% - 3 osoby mniej stosunku do roku ubiegłego).


3.3.Doskonalenie
działalności służb
publicznych
obsługujących rynek
pracy dla podniesienia
efektywności
instytucjonalnej tej
obsługi.

3.3.1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników obsługujących rynek pracy
W 2020 roku w szkoleniach doskonalących obsługę lokalnego rynku pracy głównie on-line udział wzięło aż 77 % wszystkich zatrudnionych
pracowników z tematyki: „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej”, „Obsługa nowych form
wsparcia kierowanych do przedsiębiorców i pracodawców związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia Covid-19 tarcza
antykryzysowa”, „Prawne i praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców w PUP w 2020r.”, „Realizacja instrumentów rynku pracy
z uwzględnieniem wyników kontroli wojewody”.
3.3.2. Trafne diagnozowanie potrzeb rynku pracy, standaryzowanie usług świadczonych przez służby zatrudnienia oraz skuteczne
realizowanie programów dotyczących zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości.
 Miarą racjonalności wydatkowanych środków na aktywizację zawodową przez poszczególne urzędy pracy jest osiągnięcie
wskaźnika zatrudnienia i jednostkowego kosztu aktywizacji. Ostatnie dane oceniające racjonalność wydatkowania środków
publicznych na aktywizację zawodowa dostępne są za 2019 rok. Średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w kraju wynosił
85,52%, efektywności kosztowej 10.154 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 roku osiągnął wskaźniki korzystniejsze niż
średnie w kraju tj. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosił 87,03%, a efektywności kosztowej 8.374 zł. Był to również jeden
z najwyższych wskaźników zatrudnieniowych w regionie pilskim.
 Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 r. wydatkował kwotę 37,4 mln na ochronę istniejących miejsc pracy i aktywizację
lokalnego rynku pracy, w tym na:
o ograniczenie skutków kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 udzielono pomocy w wysokości 32,6 mln,
o program aktywizacji osób bezrobotnych i rozwój kompetencji pracowników w zakładach pracy, 4,8 mln.
 Do Urzędu pracy wnioski o pomoc składać mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, które
spełniały warunki określone ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19. Na 7.265 przedsiębiorców
zarejestrowanych w systemie REGON, wnioski złożyło 4.816 podmiotów, na ochronę 7.780 miejsc pracy. Najwięcej wniosków:
3.644 na kwotę 18,2 mln wpłynęło na jednorazową pożyczkę w wysokości 5 tys. kierowaną do mikro przedsiębiorstw
prowadzących działalność na koniec marca 2020 r. O dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników wnioski złożyły
402 zakłady pracy na 3.366 miejsc pracy i kwotę 10,6 mln. W miesiącu grudniu uruchomione zostało kolejne wsparcie w formie
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dotacji w wysokości 5 tys. adresowane do przedsiębiorców określonych branż, tj. m.in. restauracje, turystyka, sprzedaż
w wyspecjalizowanych sklepach odzieży, obuwia, itp. Lista kodów przedsiębiorstw objętych wsparciem określona została
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
Covid-19. O dotację w ramach pomocy Covid-19 w 2020 roku wystąpiło 77 przedsiębiorstw określonych branż, a wypłacona kwota
wsparcia wynosiła 385 tys.
 Standaryzacja usług świadczonych przez służby zatrudnienia odbywa się poprzez oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd.
To dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań powiatowych
urzędów pracy. System integruje dane, obszary działalności oraz procesy realizowane na wszystkich szczeblach zarządzania
powiatowymi urzędami pracy. Stanowi bazę informacyjną do wniosków i analiz.
3.3.3. Rozszerzanie współpracy z partnerami rynku pracy, a głównie z pracodawcami, szkołami i innymi placówkami kształcenia
zawodowego, a także podmiotami komercyjnymi, obsługującymi rynek pracy - funkcjonowanie Urzędu Pracy opiera się w głównej
mierze na współpracy z Powiatową Radą Rynku Pracy oraz pracodawcami w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych m.in. poprzez
realizację ofert pracy. Natomiast formą wyłącznie przeznaczoną dla pracodawców jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W 2020 roku Urząd
Pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
dysponował kwotą 869,4 tys. zł, w tym w ramach limitu 599,3 tys. zł oraz w ramach rezerwy 270,1 tys. zł. Łączna kwota była wyższa od
roku poprzedniego o 225,7 tys. zł. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym wyniosła 429 osób (413 pracowników i 16
pracodawców). PUP w Czarnkowie współpracował z samorządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej w celu realizacji programów na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie socjalne).
Cel strategiczny 4
Promocja powiatu
i jego
potencjałów.

4.1. Budowanie
wizerunku i marki
powiatu - czynienie go
rozpoznawalnym.

4.1.3. Korzystanie ze zróżnicowanych form promocji powiatu: bardziej lub mniej aktywnych. Organizowanie kampanii prasowych,
telewizyjnych, radiowych, konferencji i wykorzystywanie w promocji wszystkich technik (np. reklama, public relation, publicity),
uczestniczenie w ponadlokalnych targach promocyjnych, wydawanie folderów promujących walory powiatu, reklamowanie tych
walorów na stronach internetowych itd.
Najważniejsze działania zrealizowane:
 stała współpraca z mediami, publikacja informacji na łamach lokalnej prasy,
 cykl artykułów promocyjno-turystycznych w okresie letnim,
 publikacja informacji na portalach powiatowych www.tuodpoczniesz.pl , www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
 publikacja aktualności i treści promocyjnych dotyczące powiatu na Facebook
https://www.facebook.com/powiatczarnkowskotrzcianecki/,
 publikowano artykuły promocyjne na stronie wielkopolska.travel,
 wsparcie wydania publikacji „Z historii Czarnkowa”,
 wykonano mapę turystyczną Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
 wykonano kalendarze ścienne i podkłady biurkowe,
 przygotowano Spotkanie Noworoczne w Smolarni.
Wymienione wyżej działania opatrzone były stosownym znakiem identyfikacji wizualnej dla herbu lub logo turystycznego Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
4.1.5. Upublicznianie informacji o tym, co się w powiecie dzieje wśród mieszkańców, aby stawali się ambasadorami powiatu i jego
osiągnięć wobec obcych - w ramach tego celu publikowano w prasie materiały i treści informacyjno-promocyjne, w mediach lokalnych
i regionalnych tj.: Tygodnik Nadnoteckie Echa, miesięcznik Głos Czarnkowski-Trzcianecki, dwutygodnik Wasze Media.
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4.2.9. Wydawanie i rozpowszechnianie katalogów ofert z różnymi propozycjami współpracy, kalendarza wydarzeń kulturalnych,
folklorystycznych, sportowych i rekreacyjnych itd.
 wydano ulotki z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 szkół prowadzonych przez powiat czarnkowsko-trzcianecki wraz
insertem w prasie: Nadnoteckie Echa, Głos Czarnkowski-Trzcianecki, Wasze Media.
 dystrybuowano przez Wielkopolską Organizację Turystyczną foldery z atrakcjami regionu w punktach informacji turystycznej
w Wielkopolsce.
 podjęto działania zachęcające Wielkopolan do poznawania własnego regionu, webinaria dla branży, opracowanie poradnika dla
branży i samorządów, artykuł z aktualnymi informacjami dla branży w związku z pandemią, specjalistyczne artykuły i raporty na
stronie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w sekcji dla członków.
 z uwagi na trwający na terenie całego kraju stan epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, częściowo zrealizowano Powiatowy
Kalendarz Imprez oraz Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
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Realizacja w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023
Kluczowym elementem strategii jest misja – naczelny cel polityki społecznej Powiatu, któremu powinny zostać podporządkowane wszelkie działania lokalnych instytucji
publicznych, środowisk i organizacji społecznych. Misja precyzuje, jaki powinien być kierunek rozwiązywania problemów społecznych Powiatu w perspektywie następnych
kilkunastu lat i jakie są priorytety w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców, a jej treść to: „Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji
w celu podniesienia jakości życia społeczności lokalnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”.
W treści Strategii sformułowano cztery główne cele, dotyczące rozwiązywania społecznych problemów Powiatu, które wytyczają główne kierunki ich rozwiązywania na terenie
Powiatu, a ich realizacja w wieloletniej perspektywie powinna przyczynić się do realizacji misji.
Cele strategiczne i operacyjne zawarte w Strategii to:
Cel strategiczny 1. Skuteczne wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu
Cele operacyjne: 1. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych
2. Tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
3. Uruchomienie systemu pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie
4. Realizacja przez PCPR pozostałych zadań ustawowych
Cel strategiczny 2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
Cele operacyjne: 1. Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej na terenie powiatu
2. Promocja zdrowia
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom
Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie bezrobociu
Cele operacyjne: 1. Realizacja zadań publicznych służb zatrudnienia
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
3. Wspierane adaptacji oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
4. Przeciwdziałanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób pozostających bez pracy
5. Standaryzacja usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Cel strategiczny 4. Dobre przygotowanie absolwentów szkół powiatowych do startu życiowego
Cele operacyjne: 1. Poprawa bazy edukacji ponadgimnazjalnej
2. Adaptacja oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
3. Zwiększenie efektywności kosztowej oświaty.
W realizacji Celu Strategicznego 1. Skuteczne wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance pełniło rolę
koordynatora działań, polegających na pomocy mieszkańcom i grupom, wymagającym wsparcia.
Każdemu celowi operacyjnemu przyporządkowano szereg projektów, w ramach których sformułowano konkretne działania do wykonania. Ich realizacja w 2020 roku
przedstawiała się następująco:
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i projekty
Cel operacyjny
1.1.
Projekt 1.1.1.

DZIAŁANIA

REALIZATORZY, PARTNERZY, SPOSÓB REALIZACJI

WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnej społeczności

a) Finansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Dofinansowanie kosztów działalności 3 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 2.277.334,00 zł, w tym: 2.049.600,00 zł
stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz 227.734,00 zł - środki
z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (10%):
 WTZ w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały
rehabilitacją 30 uczestników,
 WTZ w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które
obejmowały rehabilitacją 30 uczestników,
 WTZ w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
Intelektualnie Empatia w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 40 uczestników.

b) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 19 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 30.912,61 zł,
 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 878 osób niepełnosprawnych
w łącznej kwocie 434.500,39 zł.

c) Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych oraz usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 31 osób niepełnosprawnych w łącznej
kwocie 223.843,10 zł;
 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 12 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 62.887,00 zł;
 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 8 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 11.799,20 zł.

d) Realizacja programu „Aktywny samorząd”,
dofinansowanego z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
W ramach programu Aktywny samorząd realizowanego przez PCPR przyznano pomoc dla 95 osób niepełnosprawnych 454.666,61 zł, w tym:
 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 18.000,00 zł,
 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego dla 7 osób - 41. 482,00 zł,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym dla 13 osób – 26.381,85 zł,
 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla 3 osób – 6.795,00 zł,
 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 32 osób – 157.688,20 zł,
 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania dla 5 osób – 10.000,00 zł,
 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 1 osoby – 6.000,00 zł,
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pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 1 osoby –
12.600,00 zł,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne dla 1 osoby – 1.170,00 zł,
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 30 osób – 174.549,60 zł.

e) Realizacja „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”, dofinansowanego z
PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Pomoc w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III to:
 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy
Społecznej w Trzciance – 80.000,00 zł,
 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy
Społecznej w Wieleniu – 82.200,00 zł,
 dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Zespołu Szkół
Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach – 66.365,40 zł.

f) Realizacja innych programów z zakresu
rehabilitacji społecznej, dofinansowywanych ze
środków PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
W ramach programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi przyznano pomoc dla 126 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 275.500,00 zł.

g) Organizowanie procesu kształcenia uczniom
niepełnosprawnym dostosowanego do
indywidualnych możliwości

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Powiat prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach, który kształci uczniów niepełnosprawnych. Podstawą
specjalistycznej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej na rzecz tych uczniów jest rozpoznawanie ich
możliwości i ograniczeń, koncentrując się na tych możliwościach i zdolnościach, które mogą być rozwijane oraz
doskonalone. Głównym celem pracy wychowawczej jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, kultury osobistej, przygotowanie do życia w rodzinie i postępowanie zgodnie z zasadami życia społecznego.
W 2020 roku uczniowie tej szkoły uczestniczyli w projekcie Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematycznoporzyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Projekt był realizowany
w okresie od 01.09.2017 do 31.03.2020 r.

h) Opracowanie i rozpowszechnianie informacji
o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance i Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.
Podczas wizyt w PCPR i PUP osoby niepełnosprawne miały zapewnioną możliwość uzyskania rzetelnych informacji
o przysługujących prawach i uprawnieniach od pracowników oraz na tablicach ogłoszeń, a także na stronach
internetowych obu tych jednostek.

i) Projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej z zakresu rehabilitacji społecznej na
rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
 Projekt Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego raealizowany przez PCPR.
Wsparciem projektu objęto 80 osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie powiatu oraz ich 35
opiekunów faktycznych. W ramach realizowanego projektu PCPR dysponuje kwotą 1.462.066,88 zł, w tym
dofinansowanie to kwota 1.388.963,53 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie 395.858,71 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 r. do 31.07.2021 r.


Projekt Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (II) realizowany przez PCPR.
Wsparciem projektu objęto łącznie 100 osób, w tym: 60 osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie
powiatu, 20 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych niesamodzielnych oraz 20 osób przebywających
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w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych. W ramach realizowanego projektu PCPR dysponuje kwotą
955.789,34 zł, w tym dofinansowanie to kwota 907.999,87 zł. W 2020 roku wydatkowano środki na realizację
projektu - 257.282,29 zł. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2021 r.
j) Inne działania na rzecz stworzenia możliwości
aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu lokalnej społeczności
Projekt 1.1.2.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
a) Stworzenie możliwości pracy dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
tworzenie firm społecznych
b) Przeznaczanie środków na podjęcie przez osobę
niepełnosprawną działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej

Projekt 1.1.3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Dalsze nieodpłatne użyczenie pomieszczeń w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50, stanowiących przedmiot trwałego zarządu
PCPR, Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Rejonowy
z/s w Trzciance.

Starostwo Powiatowe, Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, PFRON, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, organizacje
pozarządowe - w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach posiadanych środków, aktywizacją objął 22
osoby niepełnosprawne, w tym w ramach: stażu – 5 osób, działalności gospodarczej – 3 osoby, prac społecznie
użytecznych – 5 osób, prac interwencyjnych – 5 osób, szkoleń – 2 osoby oraz robót publicznych – 2 osoby.
Powiatowy Urząd Pracy - w 2020 roku udzielono 3 osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

c) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy - w 2020 roku nie zanotowano takiej formy pomocy.

d) Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy - w 2020 roku na szkolenia skierowano 2 osoby niepełnosprawne.

e) Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy

Powiatowy Urząd Pracy - w 2020 roku nie zanotowano takiej formy pomocy.

f) Realizacja innych programów z zakresu
rehabilitacji zawodowej dofinansowywanych
ze środków PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych

Nie realizowano

g) Projekty realizowane ze środków Unii
Europejskiej z zakresu rehabilitacji zawodowej
na rzecz osób niepełnosprawnych

Nie realizowano

h) Inne działania z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych

Nie realizowano

Poprawa warunków życiowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
a) Podniesienie standardu życia mieszkańców
przebywających w DPS

Domy Pomocy Społecznej w Gębicach, Trzciance i Wieleniu, PCPR w Trzciance, ROPS w Poznaniu.
 Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON dla 2 osób niepełnosprawnych do zakupu wózka inwalidzkiego
i protezy modularnej podudzia z tuleją udową w łącznej kwocie 6.600,00 zł.
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b) Podejmowanie działań zmierzających do
większej asymilacji mieszkańców DPS ze
społecznością lokalną
Cel operacyjny 1.2.

Projekt 1.2.1.

Realizacja projektu Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce, którego celem były działania związane
z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. W DPS w Gębicach, DPS w Trzciance i DPS w Wieleniu
wydatkowano na ww. cel środki unijne i budzetu państwa w łącznej kwocie 1.212.536,06 zł.

Ze względu na ogłoszony w całym kraju stan epidemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2 oraz licznymi ograniczeniami
i reżimem sanitarnym, który w szczególności dotyczył mieszkańców domów pomocy społecznej, zadnie to w 2020 roku
nie było realizowane.

TWORZENIE WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Efektywna ochrona, profesjonalne wsparcie i pomoc dzieciom w postaci stabilnego, solidnego i rodzinnego środowiska wychowawczego
a) Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka, placówkach opiekuńczowychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Informacja o organizacji na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego systemu pieczy zastępczej, w tym rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zawarta jest w pkt 6.5.3. oraz w pkt 6.5.4. Raportu.

b) W razie występujących potrzeb, pomoc
w organizowaniu terapii, poradnictwa, zajęć
warsztatowych o charakterze edukacyjnym
i profilaktycznym dzieciom umieszczonym
w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – w razie występujących potrzeb, na bieżąco zapewniano pomoc
w organizowaniu terapii, poradnictwa, zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dzieciom
umieszczonym w pieczy zastępczej.

c) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - dokonano okresowej oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej: dwa razy w roku - dzieci powyżej 3 roku życia oraz cztery razy w roku
- dzieci poniżej 3 roku życia.

d) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance na bieżąco zgłaszało do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną.

e) Współpraca z instytucjami zajmującymi
się pomocą dzieciom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
 Na bieżąco współpracowało ze środowiskiem lokalnym w obszarze pieczy zastępczej, w szczególności z ośrodkami
pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 W 2020 roku realizowano projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19,
dofinansowanego ze środków UE i BP w łącznej kwocie 230.686,00 zł. Zakupiono środki ochrony osobistej i sprzęt
komputerowy do nauki zdalnej, przeznaczony dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach projektu wsparciem objęto 318 osób.

f) Tworzenie rodzin zastępczych zawodowych,
w tym zawodowych specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
W 2020 roku nie utworzono nowych rodzin zastępczych zawodowych ani zawodowych specjalistycznych.

g) Działania w zakresie utrzymania i wzmacniania
więzi emocjonalnych między dziećmi,
przebywającymi w placówkach a ich rodzinami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
W zakresie utrzymania i wzmacniania więzi emocjonalnych między dziećmi, przebywającymi w placówkach a ich
rodzinami, na bieżąco organizowano zdalne spotkania i kontakty. Umożliwiano dzieciom kontakt pośredni z rodziną,
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telefoniczny lub poprzez portale społecznościowe.
Projekt 1.2.2.

Profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
a) Wspieranie osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą poprzez udzielanie pomocy
pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie
wychowania i edukacji dzieci ze strony
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili działania z zakresu wspierania osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą poprzez udzielanie pomocy pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie wychowania i edukacji dzieci.

b) W razie występujących potrzeb, pomoc
w uzyskaniu dostępu do specjalistów, w tym
pomocy psychologicznej, reedukacyjnej,
rehabilitacyjnej

W zależności od potrzeb, zadanie na bieżąco w trakcie roku realizowało PCPR i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

c) Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,
biorąc pod uwagę ich potrzeby

Ze względu na ogłoszony w całym kraju stan epidemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2 oraz licznymi ograniczeniami
i reżimem sanitarnym oraz bardzo ograniczony bepośredni dostęp do urzędów i instytucji szkolenia takie nie były
organizowane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - w ramach realizacji zadania w 2020 roku wypłacono:
 comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 137 dzieciiumieszczonychiwirodzinach w łącznej kwocie
1.533.426,48 zł,
d) Wypłata świadczeń przewidzianych ustawą
 4 jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w łacznej kwocie 4.774,40 zł,
 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 5 dzieci przyjmowanych do
rodzin zastępczych w łącznej wysokości 7.559,78 zł.
e) Udzielenie pomocy w doposażeniu mieszkań
rodzin zastępczych, a także wypłata
dodatkowych świadczeń na pokrycie kosztów
remontu, utrzymania lokalu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – w 2020 roku wypłacono środki finansowe na utrzymanie domu
jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na czynsz, opłaty z tytułu
najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy,
antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji
w łącznej kwocie 79.060,44 zł.

f) Zapewnienie pomocy prawnej osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – w ramach realizowanego projektu pn. Usługi społeczne dla
mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, dofinansowanego ze środków EFS, zapewniono rodzicom zastępczym
dzieci niepełnosprawnych dostęp do poradnictwa świadczonego przez prawników. Poradnictwo prawne osobom
sprawującym pieczę zastępczą świadczone było przez 2 prawników (adwokata i radcę prawnego), którzy udzielili
43 godzin porad indywidualnych.

g) Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy
wolontariuszy, a w razie potrzeb również

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zorganizowano pomoc wolontaryjną dla dzieci w pieczy zastępczej
w zakresie nauczania zdalnego.
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pomocy w postaci rodziny pomocowej
Projekt 1.2.3.

Organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do rodzinnych form pieczy zastępczej.
a) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
b) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
c) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
d) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i wydawanie świadectw ukończenia szkoleń oraz
opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W 2020 roku powyższe zadnia nie były realizowane z powodu braku kandydatów do pełnienia funkcji w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Projekt 1.2.4.

Wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze
a) Opracowywanie programów usamodzielnień
i nadzór nad ich realizacją

Pracownicy PCPR na bieżąco pomagali w opracowywaniu programów usamodzielnień i nadzorowali ich realizację.

b) Pełnienie funkcji opiekunów usamodzielnienia,
Pracownicy PCPR pomagali w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych programów usamodzielnienia oraz pełnili funkcję
pomoc w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych
opiekunów usamodzielnienia.
programów usamodzielnienia

Cel operacyjny
1.3.
Projekt 1.3.1.

c) Wspieranie osób usamodzielnianych w aktywnym
życiu społecznym, pomoc w kontynuowaniu nauki
oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek na bieżąco
uzyskiwały wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało
19 osób, które opuściły rodziny zastępcze na łączną kwotę 112.312,88 zł oraz 3 osób, które opuściły placówki
opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 14.500,07 zł.

d) Udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – Przyznano pomoc na usamodzielnienie dla 11 osób
opuszczających rodziny zastępcze na łączną kwotę 57.091,00 zł oraz dla 4 osób opuszczających placówkę opiekuńczowychowawczą w kwocie 27.756,00 zł. Pomocą na zagospodarowanie objęto 8 osób opuszczających rodziny zastępcze,
którym przyznano pomoc w łącznej kwocie 15.770,00 zł.

e) Pomoc w pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - dofinansowanie do wynajmu mieszkań otrzymało 6 osób, które
opuściły rodziny zastępcze w łącznej kwocie 37.000 zł oraz 2 osoby, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze
w łącznej kwocie 6.632 zł.

URUCHOMIENIE SYSTEMU POMOCY OFIAROM I SPRAWCOM PRZEMOCY W RODZINIE
Organizacja systemu poradnictwa dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
a) Poradnictwo psychologiczne

Nie realizowano.

b) Poradnictwo pedagogiczne

Nie realizowano.

c) Poradnictwo prawne

Nie realizowano.

d) Terapie dla ofiar i sprawców

Zadania nie realizowano z powodu braku wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie.
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Projekt 1.3.2.

e) Punkt interwencji kryzysowej w oparciu
o istniejące instytucje

Przy Ośrodkach Pomocy Społecznej we wszystkich gminach na terenie Powiatu działają punkty interwencji kryzysowej.

f) Świetlica terapeutyczna

W gminach na terenie Powiatu działają świetlice terapeutyczne.

g) Telefon zaufania

Korzystano z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka i bezpłatnego telefonu dla dzieci i młodzieży, o których
informowano na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej PCPR.

Organizacja miejsc pobytu dla ofiar przemocy
a) Utworzenie ośrodka wsparcia

Powiat nie utworzył ośrodka wsparcia. W przypadku potrzeby umieszczenia ofiary przemocy, korzystano ze
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile.

b) Organizacja hostelu

Powiat nie zorganizował hostelu. W gminach na terenie Powiatu funkcjonują mieszkania interwencyjne.

Cel operacyjny 1.4. REALIZACJA PRZEZ PCPR POZOSTAŁYCH ZADAŃ USTAWOWYCH
Projekt 1.4.1.

Zwiększenie potencjału kadr pomocy społecznej na terenie Powiatu

a) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy
społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - pracownicy podwyższyli swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo
w następujących szkoleniach:
 „Podstawy terapii ruchowej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu” - 1 osoba,
 „Zamknięcie roku 2019 praktyczne aspekty” - 1 osoba,
 „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2020” - 1 osoba,
 „Płatnik” - 1 osoba,
 „Szkolenie systemu obsługi wsparcia osób niepełnosprawnych” - 1 osoba,
 „Przemoc seksualna wobec dzieci” - 6 osób,
 „Menager ds. społecznych ” - 1 osoba,
 „Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi ” - 1 osoba,
 „Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i fundacji ze strony organu samorządu terytorialnego” - 1 os.
 „Jest bezpiecznie ” - 6 osób,
 „Realizacja i rozliczenie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2020” - 1 osoba,
 „Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka” - 1 osoba,
 „Obowiązki koordynatora dostępności w nawiązaniu do ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 1 osoba,
 „Nowa ustawa prawo zamówień publicznych” - 1 osoba,
 „Jak przygotować dokumenty dostępne cyfrowo ze szczególnym uwzględnieniem BIP” - 1 osoba,
 „Co zrobić z wybiórczością pokarmową u dzieci z zaburzeniami rozwoju” - 1 osoba,
 „Jak w praktyce efektywnie zarządzać czasem pracy” - 1 osoba,
 „Praca zdalna. Wyzwania z perspektywy Prawa Pracy i RODO” - 1 osoba,
 „Koordynator do spraw dostępności” - 1 osoba,
 „Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co pracownik musi wiedzieć” - 15 osób.

a) Doradztwo metodyczne dla kierowników
i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu Powiatu

W 2020 roku zadnie nie było realizowane.
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Projekt 1.4.2.

Cel operacyjny 2.1.

Realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

 Na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługiwał dodatek
wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci. Dodatek był wypłacany dla 117 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatkowano
dotację w łącznej kwocie 681.421,94 zł.
 Na każde umieszczone dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wieku do ukończenia 18 roku życia
przysługiwał dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci. Dodatek był wypłacany dla 21 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych. Wydatkowano dotację w łącznej kwocie 117.496,80 zł.
 Środki na realizację programu Dobry start wyniosły łącznie 32.100,00 zł - pomoc wypłacono dla 104 dzieci
w rodzinach zastępczych i 3 osób usamodzielnianych.
 Środki na realizację programu Dobry start wyniosły łącznie 7.800,00 zł - pomoc wypłacono dla 26 wychowanków
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU
Cel operacyjny 2.1. Porawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej na terenie Powiatu zawarty w niniejszej Strategii jest spójny z Celem Strategicznym 2. Zapewnienie rozwoju
kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości, Cel szczegółowy 2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki zdrowotnej Strategii Rozwoju
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-20”. Zakres realizowanych zadań został ujęty załączniku Nr 2 do Raportu dotyczącym realizacji w 2020 roku Strategii
Rozwoju Powiatu oraz w pkt 6.3. Ochrona Zdrowia niniejszego Raportu.

Cel operacyjny 2.2.
Cel operacyjny 2.3.

PROMOCJA ZDROWIA. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Cele operacyjne 2.2 Promocja Zdrowia i 2.3. Przeciwdziałanie Uzależnieniom zawarte w niniejszej Strategii są spójne z Celem strategicznym 2. Zapewnienie rozwoju kapitału
ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości, Cel szczegółowy 2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki zdrowotnej. Wymienione cele wynikają ze
Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-20”. Zakres realizowanych zadań został ujęty załączniku Nr 2 do Raportu dotyczącym realizacji
w 2020 roku Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-2020 oraz w pkt 5.9. Raportu dotyczącym realizacji Programu promocji zdrowia
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2020 rok.

Cel operacyjny 3.1.
Projekt 3.1.1.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zadnie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
a) Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

b) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
i instrumentów rynku pracy

Co roku opracowywany jest plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych zawierający pozyskane źródła
finansowania, planowaną liczbę osób do skierowania zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, symulacje kosztów
aktywizacji. W 2020 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości
3.901.012,95 zł., a na wypłatę zasiłków i świadczeń w wysokości 4.765.801,44 zł. W ramach posiadanych środków
zaktywizowano ogółem 545 osób bezrobotnych, z których 480 zostało skierowanych w 2020 roku.

c) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego

Realizacja tego celu następuje głównie poprzez usługi pośrednictwa pracy, które prowadzone są nieodpłatnie m.in.
zgodnie z zasadami dostępności usług, dobrowolności, równości. Poradnictwo zawodowe jest jedną z podstawowych
form świadczonych przez urząd pracy w celu ukierunkowania w poszukiwaniu pracy i zastosowania efektywnej formy
wsparcia. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. W 2020 roku z porad
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indywidualnych skorzystało 219 osób, z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 27 osób, z porad
grupowych skorzystało 9 osób, natomiast w grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 7 osób.

d) Realizowanie działań sieci EURES

Osobom zainteresowanym przekazywano ulotki, a na tablicach ogłoszeń wywieszano oferty pracy za granicą, na stronie
internetowej udostępniano informację dotyczacą EURES. W 2020 roku zorganizowano 8 kontaktów indywidualnych
z osobami bezrobotnymi na temat informacji ogólnych o EURES (6osób) oraz poszukiwania pracy w UE lub EFTA
(2 osoby).

e) Tworzenie specjalistycznych programów przy
współpracy jednostek samorządu terytorialnego
pracodawców i ich organizacji

Wspólnie z samorządami gmin dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji i korzystających ze świadczeń pomocy,
zorganizowano roboty publiczne i staże. W 2020 roku 23 osoby skierowano na roboty publiczne, a 158 osób objęto
aktywizacją w formie stażu.

f)

Projekt 3.1.2.

Projekt 3.1.3.

Umieszczanie informacji o współpracujących
z PUP pracodawcach na stronie internetowej
i publikacjach opracowywanych przez Urząd

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie umieszczane są wykazy jednostek, którym PUP
w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej.

Identyfikowanie potrzeb i trendów panujących na rynku pracy
a) Badanie potrzeb szkoleniowych wśród osób
zarejestrowanych w PUP

Osoby bezrobotne zgłaszają swoje potrzeby szkoleniowe i wpisują oczekiwaną od urzędu formę wsparcia
w kwestionariuszach zbieranych przez doradców zawodowych.

b) Diagnozowanie potrzeb pracodawców

Badanie sondażowe w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w zakresie planowanego zatrudnienia
pracowników w kolejnym roku. Ponadto zakłady pracy w kwestionariuszach do badania sondażowego popytu na pracę,
zgłaszają propozycje kierunków szkoleń, które pokrywają się z ich profilem produkcji czy usług. Potrzeby te są
odzwierciedleniem potrzeb w poszczególnych zawodach w jakich te zakłady zamierzają zatrudnić osoby w bieżącym roku
czy latach następnych.

c) Inicjowanie badań w zakresie diagnozowania
potrzeb lokalnego rynku pracy

jak wyżej

d) Prognozowanie kierunków rozwoju rynku pracy

jak wyżej

e) Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań,
w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz
dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy
PUP / pracodawcy

Sporządzanie półrocznego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu czarnkowskotrzcianeckiego, comiesięcznej analizy sytuacji na powiatowym rynku pracy w oparciu o zgłaszane oferty pracy, wyliczone
dane statystyczne dotyczące bezrobocia oraz dane statystyczne z WUP Poznań (stopa bezrobocia).

f)

Comiesięczne sporządzanie sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy zawierającego informacje o strukturze i bilansie
bezrobotnych, ofertach pracy, zwolnieniach grupowych, formach aktywizacji. Przygotowywano dla urzędów gmin analizy
statystyczne dotyczące danego regionu.

Prowadzenie statystyk dotyczących rynku pracy

Wspieranie dialogu społecznego i budowanie partnerstwa
a) Utrzymanie kontaktu z innymi powiatowymi
urzędami pracy

PUP w Czarnkowie współpracował z innymi urzędami pracy przekazując między sobą ofert pracy.
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b) Współdziałanie z innymi instytucjami
i podmiotami działającymi na lokalnym rynku
pracy (partnerstwo lokalne i działanie na rzecz
aktywizacji)
Projekt 3.1.4.

Współdziałano z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami w zakresie szkoleń pracowników i osób bezrobotnych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
a) Opracowywanie i realizacja projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych

W 2020 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi na realizację projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – 1.077.4307,76 zł,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.472.576,95 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości
3.901.012,95 zł, w tym:
 ustalone algorytmem FP – 673.128,24 zł,
b) Przygotowywanie lokalnych programów oraz
 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
wdrażanie programów regionalnych i krajowych
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - 1.077.4307,76 zł,
mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.472.576,95 zł,
 przyznane z rezerwy MRPiPS – dla osó zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – 195.000 zł,
 przyznane z rezerwy MRPiPS - na pomoc dla osób powracających z zagranicy – 200.000 zł,
 przyznane z rezerwy MRPiPS – dla bezrobotnych zamieszkujących na wsi – 125.000 zł.
Wydatki z powyższych tytułów wyniosły 3.866.619,06 zł co stanowi 99,1% planu finansowego.

c) Pozyskiwanie środków z „rezerwy” Ministra
Pracy i Polityki Społecznej

Projekt 3.1.5.

Programy, na które PUP w Czarnkowie otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra:
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi,
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych
opiekunów osób bezrobotnych,
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy,
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
Na realizację wskazanych 4 programów pozyskano środki w łącznej wysokości 678.000,00 zł. Aktywizacją objęto 48 osób
bezrobotnych należących do odpowiednich grup docelowych.

Promocja usług publicznych służb zatrudnienia
a) Opracowanie i wydanie ulotek informacyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP – poprzez rozpowszechnianie ulotek otrzymanych z MPRiPS.
b) Promocja działań PUP w lokalnych mediach - ważne wydarzenia i promocja działań publikowane są w lokalnej prasie i na stronach internetowych jednostek samorządu
terytorialnego.
c) Informowanie otoczenia instytucjonalnego o zadaniach realizowanych przez urząd - wszelkie działania są publikowane na stronie internetowej urzędu pracy, a także
przekazywane bezpośrednio w kontaktach z pracodawcami, instytucjami, osobami poszukującymi pracy.
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d) Promocja działalności PUP za pomocą strony internetowej – realizacja jak wyżej.
Cel operacyjny 3.2.
Projekt 3.2.1.

Projekt 3.2.2.

WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wspieranie samozatrudnienia, sektora MŚP i podmiotów ekonomii społecznej
a) Prowadzenie szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości dla bezrobotnych
i poszukujących pracy

Wewnętrzne szkolenia przez doradcę zawodowego skierowane do grupy osób zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej.

b) Promowanie idei ekonomii społecznej

Działania PUP i ośrodków pomocy społecznej na rzecz aktywizacji zawodowej wspólnych klientów.

c) Promowanie i realizacja zatrudnienia
wspieranego

Brak ofert pracodawców zainteresowanych tą formą zatrudnienia subsydiowanego.

d) Współpraca z samorządami lokalnymi
i przedsiębiorcami w zakresie pośrednictwa
pracy, szkoleń osób przewidzianych do
zatrudnienia w ramach nowych inwestycji
realizowanych przez przedsiębiorców

Realizowane są indywidualne szkolenia osób bezrobotnych, którzy mają zagwarantowaną pracę, a szkolenie odpowiada
potrzebom pracodawcy.

Współpraca z organizacjami przedsiębiorców
a) Współpraca z istniejącymi i nowopowstałymi
organizacjami przedsiębiorców

Projekt 3.2.3.

Cel operacyjny 3.3.
Projekt 3.3.1.

Współpraca w formie dialogu społecznego odbywa się z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, kółek
rolniczych na posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Dostosowanie oferty pośrednictwa pracy do potrzeb pracodawców
a) Informowanie pracodawców o zasadach
funkcjonowania pośrednictwa pracy w urzędzie

W bezpośrednich kontaktach pośrednicy pracy informują pracodawców o formach świadczenia usług pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego oraz poprzez stronę internetową PUP w Czarnkowie.

b) Zachęcanie pracodawców do korzystania
z pośrednictwa pracy

Zachęcanie pracodawców do korzystania z pośrednictwa pracy odbywa się poprzez promowanie subsydiowanego
zatrudnienia.

c) Organizowanie giełd i targów pracy

W sytuacji, gdy więcej kandydatów spełniało wymagania określone w zgłoszonej ofercie pracy, organizowane były giełdy
pracy. Każda forma usług pośrednictwa pracy uzgadniana była z pracodawcą. Z uwagi na przekształcenie się rynku pracy
z rynku pracodawcy na rynek pracownika, w którym to pracodawca ma problem z pozyskaniem osób do pracy, coraz
częściej następuje zatrudnianie cudzoziemców.

d) Prowadzenie zewnętrznego pośrednictwa pracy

Zadanie realizowano poprzez bezpośrednie wizyty w zakładach pracy.

e) Oferowanie i w miarę potrzeb wdrażanie
programów zwolnień monitorowanych

W miarę potrzeb, na terenie zakładu pracy odbywają się spotkania, celem których jest poinformowanie osób o formach
pomocy ze strony urzędu oraz objęcia tych osób monitoringiem.W 2020 roku nie było potrzeb wdrażania programu
zwolnień monitorowanych.

WSPIERANE ADAPTACJI OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY
Współpraca publicznych służb zatrudnienia z jednostkami oświatowymi
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Projekt 3.3.2.

a) Wydawanie opinii o nowych kierunkach
kształcenia

Nowe kierunki kształcenia opiniuje Powiatowa Rada Rynku Pracy w Czarnkowie bazując na analizie sytuacji lokalnego
rynku pracy, tj. danych statystycznych, liczbie absolwentów, zgłoszonych ofertach pracy. W 2020 roku nie opiniowano
nowych kierunków kształcenia.

b) Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną

W ramach usług poradnictwa zawodowego PUP w Czarnkowie kieruje bezrobotnego za jego zgodą do psychologa,
którego opinia ma wpływ na odpowiedni dobór stanowiska pracy. W 2020 roku żadna osoba nie wyraziła zgody na
korzystanie z tej formy pomocy.

Badanie potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku pracy
a) Prowadzenie analiz zawodów deficytowych
i nadwyżkowych

PUP prowadził półrocznie analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane statystyczne
zarejestrowanych osób bezrobotnych i ofert pracy.

b) Ankietowanie lokalnych pracodawców
w zakresie oceny kwalifikacji pracowników
i kandydatów do pracy

Badanie sondażowe przeprowadzane coroczne w zakładach pracy w miesiącu styczniu.

c) Sporządzanie raportu dotyczącego aktywności PUP coroczne sporządza sprawozdania z oceny sytuacji absolwentów szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
zawodowej absolwentów poszczególnych szkół zawierające dane o liczbie absolwentów zarejestrowanych w urzędzie, zaktywizowanych i podejmujących pracę.
Projekt 3.3.3.

Promocja kształcenia ustawicznego
a) Rozpowszechnianie informacji o możliwościach Plan szkoleń jest powszechnie dostępny na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej PUP Czarnków, a także
skorzystania z bezpłatnych szkoleń
przedstawiany bezpośrednio przez pośrednika pracy w kontaktach z osobą bezrobotną.

Cel operacyjny 3.4.
Projekt 3.4.1.

PRZECIWDZIAŁANIE I ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU WŚRÓD OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
Aktywizacja osób zagrożonych i wykluczonych społecznie
a) Realizacja programu PAI we współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej lub
podmiotami prowadzącymi działalność
statutową na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

PAI jest jedną z form aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem, który był realizowany przez PUP Czarnków w 2017
roku. Ze względu na sformalizowaną procedurę i niskie efekty tego programu w 2018 roku odstąpiono od jego realizacji.
Osoby zagrożone wykluczeniem aktywizowane są wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, gminami, organizacjami
pozarządowymi w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej (102 osoby) i prac społecznie użytecznych
(29 osób),a także w zewnętrznych programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) Reintegracja zawodowa poprzez samozatrudnienie i zatrudnienie wspierane - w 2020 roku zadanie nie było realizowane.
Projekt 3.4.2.

Pozyskiwanie środków na rzecz osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
a) Zdobywanie informacji o możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych

Informacje o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne pozyskiwane są głównie poprzez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wielkopolski Urzęd Wojewódzki w Poznaniu oraz Urząd
Marszałkowski w Poznaniu.

b) Przygotowanie i wdrażanie projektów

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie
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samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi
instytucjami statutowo zajmującymi się tą
problematyką
Projekt 3.4.3.

Projekt 3.4.4.

Powiatu samodzielnie realizują projekty pozakonkursowe, współdziałając na rzecz wspólnych klientów.

Promocja i wykorzystywanie dobrych praktyk
a) Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o
innowacyjnych projektach realizowanych dla
grup defaworyzownych

Informację o innowacyjnych projektach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszcza się bezzwłocznie na
stronie internetowej PUP Czarnków, tablicach ogłoszeń oraz informuje się bezpośrednio osoby kwalifikujące się do udziału
w projektach.

b) Rozpowszechnianie dobrych praktyk
wypracowanych przez urząd

Jedną z form dobrych praktyk dotyczących zwiększania i doskonalenia sposobów zatrudnienia jest przygotowywanie
Indywidualnego Planu Działania z osobą bezrobotną, który określa zadania dla bezrobotnego i zadania dla urzędu pracy
oraz realizowanie tego planu w jak najkrótszym czasie. Osoba bezrobotna precyzuje własne plany zawodowe a urząd
wspiera ich realizację. Kolejną dobrą praktyką jest działanie na rzecz utrzymania zatrudnienia w zakładach pracy
i finansowanie szkoleń pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy na aktywizację osób
bezrobotnych w trakcie realizacji są monitorowane, co ma na celu stosowanie działań uprzedzających w przypadku
zagrożeń utraty pracy. W zakładach pracy, w których następuje zwolnienie pracowników z przyczyn dotyczących zakładu,
organizowane są spotkania informacyjno-doradcze o usługach urzędu pracy.

Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie i marginalizowanymi
a) Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Coroczne sporządzanie planu szkoleń pracowników PUP w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie.

b) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe pracowników PUP doskonalone są poprzez udział w szkoleniach, samokształcenie, czy też lekturę
publikacji zamieszczanych przez MPRiPS, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

c) Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem – jak wyżej.
Projekt 3.4.5.

Cel operacyjny 3.5.
Projekt 3.5.1.

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób wykluczonych i marginalizowanych
a)

Wymiana informacji o formach pomocy świadczonych grupom defaworyzowanym - Pracownicy PUP i OPS współpracują na rzecz tego samego klienta opracowując
Indywidualny Plan Działania i kontrakt socjalny przyjęty do realizacji.

b)

Wymiana doświadczeń związanych z pracą z osobami marginalizowanymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym – realizacja jak wyżej.

c)

Wspólne organizowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji tej grupy – realizacja jak pkt 3.4.5. a).

d)

Pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji projektów – poprzez kontakt z nowopowstałymi firmami planującymi zatrudnienie.

STANDARYZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

a) Stałe wzmacnianie i doskonalenie systemu
usług rynku pracy zgodnie z normami

 Doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz pracodawcami, m.in. poprzez:
o upowszechnianie informacji, materiałów i specjalistycznych wydawnictw dla pośredników pracy, doradców
zawodowych lub pracowników pełniących funkcję doradcy klienta,
o monitorowanie użytkowania przez urzędy pracy i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Systemem Doradcy
Zawodowego (SDZ), w skład którego wchodzi Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) i Narzędzie do
badania kompetencji (NBK),
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o organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych i szkoleń dotyczących pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego.
 Wspieranie rozwoju systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez PSZ do pomocy świadczonej przez te
służby, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności wspomagających pośrednictwo pracy oraz poradnictwo
zawodowe dla osób bezrobotnych.
 Popularyzowanie i wspieranie rozwoju w PSZ nowoczesnych form i sposobów komunikacji z osobami korzystającymi
z pomocy urzędów pracy i pracodawcami.
b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników PUP

W 2020 roku w szkoleniach doskonalących obsługę lokalnego rynku pracy udział wzięło 39 pracowników. Z uwagi na stan
epidemii w całym kraju, szkolenia przeprowadzane były głównie w formie on-line.

c) Realizacja dla pracowników PUP szkoleń
z zakresu: zarządzania dokumentacją
urzędową, zmian do ustawy o promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, prawa pracy, prawa
zamówień publicznych

W organizowanych szkoleniach wzięli udział głównie pośrednicy pracy i doradcy zawodowi z tematyki:
 „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej”,
 „Obsługa nowych form wsparcia kierowanych do przedsiębiorców i pracodawców związanych ze zwalczaniem
skutków wystąpienia Covid-19 tarcza antykryzysowa”,
 „Covid-19 – grupowe rozliczanie pożyczek (umorzenia, spłaty) oraz przygotowanie danych o udzielonej pomocy
publicznej i wysyłka do SHRIMP dla wszystkich form z Tarczy Antykryzysowej”,
 „Postępowania w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych”,
 „Prawne i praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców w PUP w 2020r.”,
 „Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce”,
 „Jak przygotować dokumenty dostępne cyfrowo ze szczególnym uwzględnieniem BIP”,
 „Realizacja instrumentów rynku pracy – z uwzględnieniem wyników kontroli wojewody”.

d) Stałe doskonalenie umiejętności pracowników PUP w zakresie budowania sprawnych relacji z bezrobotnymi, wypalenia zawodowego, sprawnej obsługi klientów, radzenia
sobie ze stresem, umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, kształtowania pozytywnego wizerunku PUP i innych instytucji rynku pracy – realizacja jak wyżej.
Projekt 3.5.2.

Cel operacyjny 4.1
Projekty

Rozszerzenie współpracy z partnerami rynku pracy
a)

Organizacja lokalnych targów i giełd pracy – realizacja jak pkt 3.2.3 c)

b)

Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi w zakresie prowadzenie cyklicznych badań i diagnoz lokalnego rynku pracy – w 2020 roku zadanie nie było realizowane

c)

Współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami gospodarczymi w zakresie propagowania i ułatwiania procesu samozatrudnienia – w 2020 roku zdanie realizowano
poprzez współpracę z organizacjami działającymi na terenie Powiatu, tj. z Forum Gospodarczym Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Związek Pracodawców Prywatnych
Lewiatan, Cechem Rzemiosł Różnych w Trzciance, spotkania w ramach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Czarnkowie.

d)

Współpraca z lokalnymi i regionalnymi centrami kształcenia ustawicznego w zakresie propagowania i ułatwiania kształcenia przez całe życie – zadanie realizowano poprzez
opiniowanie kierunków kształcenia i ich zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy.

POPRAWA BAZY EDUKACYJNEJ
Na zadania remontowe i inwestycyjne oraz zakup materiałów do remontu w obiektach jednostek oświatowych wydatkowano w 2020 roku ogółem kwotę 4.052.476,18 zł, i są to
środki wyższe o ponad 816 tys. zł niż w roku 2019. Najważniejsze zadnia zrealizowane w minionym roku ujęte są w pkt 7.1.7 Raportu opisującym koszty utrzymania szkół –
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4.1.1 - 4.1.4

Cel operacyjny 4.2
Projekty
4.2.1-4.2.3

remonty i inwestycje (tabela str. 25). W 2020 roku kontynuowano największe zadanie w obszarze oświaty, rozpoczęte w roku 2019 jakim jest budowa sali sportowej wraz
z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego przy Liceum Ogólnkoształacącym w Czarnkowie. Na
zadanie to w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.574.723,79 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków prywatnego darczyńcy w kwocie 1.000.000 zł.
Pomimo stanu epidemii spowodowanej wirusem Sars-CoV-2, proces inwestycyjny nie został przewany, a w pozostałych szkołach i placówkach, na miarę możliwości finansowych
i obostrzeń sanitarnych, udało się przeprowadzić prace remontowe. Dodatkowo, z uwagi na zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym, szkoły i organy prowadzące otrzymały
możliwości prawne oraz wsparcie finansowe w zakresie doposażenia nauczycieli i uczniów w sprzęt niezbędny do pracy i nauki zdalnej. W drodze składanych wniosków, Powiat
pozyskał środki z ogólnopolskich rządowych programów dedykowanych na wsparcie i organizację edukacji zdalnej, w tym:
 w ramach programu „Zdalna Szkoła” – zakupiono 37 laptopów na kwotę 99.900 zł,
 w ramach programu „Aktywna tablica” – zakupiono środki infrastrukturalne w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla szkół na kwotę 85.565 zł, w tym
wkład własny – 17.113 zł,
 uzyskano wsparcie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla nauczycieli tzw. „500+” na łączną kwotę 179.993,92 zł, z którego skorzystało 320 nauczycieli.
Dodatkowo ze środków własnych dokonano zakupu wielu nowoczesnych urządzeń, w tym monitorów i tablic interaktywnych, laptopów, komputerów stacjonarnych oraz
projektorów wykorzystywanych do edukacji zdalnej. Szczegółowe informacje znajdują się w Raporcie w pkt. 6.2. Podobnie jak w latach poprzednich szkoły kontynuowały udział
w wielu programach i projektach z wykorzystaniem środków zewnętrznych, dzięki którym można było rozbudowywać i poprawiać bazę edukacyjną. Informacja o projektach
realizowanych przez Powiat i jego jednostki organizacyjne, w tym szkoły znajduje się w pkt 5.11. Raportu oraz w załączniku Nr 4 do Raportu.

ADAPTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY
We wszystkich szkołach przez kolejny rok funkcjonowało doradztwo zawodowe, które jako przedmiot weszło do podstawy programowej. Z uwagi na stan epidemii i związane
z nim obostrzenia sanitarne, a także przejście szkół na system edukacji zdalnej, celu tego nie udało się przeprowadzić w takim rozmiarze jak w latach poprzednich. Nadal jednak
w szkołach funkcjonują klasy patronackie takich firm jak Steico w Zespole Szkół w Czarnkowie, Thiule, Danex, Odlewnia Drawski, Victaulik – w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz
grupy patronackie z innymi podmiotami gospodarczymi. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przez kolejny rok wzięły udział m.in. w projekcie „Czas zawodowców BIS–
zawodowa Wielkopolska”. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie
relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze
dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. W ramach
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, nowe kierunki kształcenia opiniowane są przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Czarnkowie, w oparciu o analizę sytuacji lokalnego
rynku pracy, tj. danych statystycznych, liczby absolwentów, zgłoszonych ofertach pracy.
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Załącznik Nr 4

Projekty realizowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i jego jednostki organizacyjne w 2020 roku
(w tym projekty inwestycyjne i remontowe współfinansowane przez Powiat z innymi podmiotami)

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU

PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

WKŁAD WŁASNY
POWIATU

OKRES REALIZACJI

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA, UWAGI

PROJEKKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1.

2.

3.

4.

Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM
oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu
województwa

WRPO na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie: 2.1. Rozwój
elektronicznych usług publicznych

Scalenie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb
Przybychowo, gmina Połajewo,
powiat czarnkowsko-trzcianecki

PROW na lata 2014-2020,
Podziałanie: Wsparcie na inwestycje
związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa

93.882.351,00 zł
w tym udział środków UE:
79.799.998,34 zł

Dotacja celowa dla
Województwa
Wielkopolskiego,
środki finansowe
zabezpieczone zostały
w latach 2017- 2021
na łączną kwotę
601.953,54 zł.
Poniesione wydatki:
2017 – 0,00 zł
2018 – 46.010,18 zł
2019 – 215.149,36 zł
2020 – 32.831,74 zł
Razem: 293.991,28 zł

5.864.558,29 zł
w tym udział środków UE:
3.731.617,00 zł
ze środków EFRROW

2017-2021
(wydłużono okres realizacji
do roku 2021)

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ZZOZ w Czarnkowie,
Szpital Powiatowy w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu

I etap do grudnia 2022,
II etap do maja 2023

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
kontynuacja realizacji projektu

2017-2020

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
Powiat Wągrowiecki, Powiat Pilski,
Powiat Złotowski

wydatek w 2020 – 842.352 zł

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych powiatów: pilskiego,
czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego
i złotowskiego (projekt partnerski)

WRPO na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne, Działanie: 2.1 Rozwój
elektronicznych usług publicznych,
Poddziałanie: 2.1.2 Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrów publicznych.

6.765.40,01 zł
w tym udział środków UE:
5.750.879,00 zł

448.249,00 zł

Doświadczam siebie i świat. Zajęcia
matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne

WRPO na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Edukacja,

556 248,75 zł
w tym udział środków EFS:

udział powiatu
niefinansowy (rzeczowy)
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dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Specjalnych w Gębicach

Działanie 8.1 Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie
ogólne – projekty konkursowe

512 628,75 zł

o wartości: 43 620,00 zł,
w 2020 – 39.014,09 zł

projekt zakończony w 2020 roku

2018-2022

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu. Wsparcie techniczne
jednostek biorących udział w projekcie:
ZS Krzyż Wlkp., ZS Czarnków
ZS Trzcianka, ZST w Trzciance
MOS Biała, LO Trzcianka, LO Czarnków
ZSS w Gębice;
kontynuacja realizacji projektu

2015-2022

ZS Czarnków, ZS Trzcianka, ZS Krzyż Wlkp.,
ZST Trzcianka

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

WRPO na lata 2014-2020,
Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie
ogólne – Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020 – tryb
pozakonkursowy

Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska

WRPO na lata 2014-2020,
Działanie 8.3. wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Poddziałanie 8.3.3. (tryb
pozakonkursowy)

63.500.000 zł
w tym kwota dofinansowania
z UE (EFS-85%)
53.975.000 zł

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych uczniów i uczennic szkół
zawodowych powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego

WRPO na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Edukacja,
Działanie 8.3. wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Poddziałanie 8.3.1.
Kształcenie zawodowe młodzieży
(tryb pozakonkursowy)

1.303.107,65 zł
kwota dofinansowania EFS
1.167.169,64 zł
wydatek w 2020 - 166.240 zł

Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego (projekt partnerski)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3, Działanie 3. 1:
Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych

9.

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów
Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. – staże we
Włoszech)

Erasmus+

89.128 euro
wydatek w 2020 – 12.483 zł

2019-2021

10.

CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu
nauczycieli (WPF)

Erasmus+

38.317 zł
wydatek w 2020 – 729 zł

2018-2021

11.

Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość
zawodową

Erasmus+

381.037 zł
wydatek w 2020 – 134.214 zł

2019-2021

5.

6.

7.

8.

105.774.000,00 zł

148.320,00 zł

kontynuacja realizacji projektu

2020-2022

ZS Czarnków, ZS Trzcianka, ZST Trzcianka,
CKZ Czarnków
projekt rozpoczęty w 2020 roku

2019-2020

ZS w Krzyżu Wlkp. we współpracy z Gminą
Krzyż Wlkp.
projekt zrealizowany
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Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
kontynuacja realizacji projektu
Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu
Zespół Szkół w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu
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12.

13.

14.

Akademia kształcenia zawodowego – program
rozwoju uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.

Wysoka jakość kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance

Grant „Zdalna Szkoła”

WRPO na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Edukacja,
Działanie 8.3. wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Poddziałanie 8.3.1.
Kształcenie zawodowe młodzieży

863.117,50 zł
kwota dofinansowania
776.793,50 zł
wydatek w 2020 – 38.979 zł

2020-2022

WRPO na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Edukacja,
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie
zawodowe młodzieży
(tryb konkursowy)

803.516 zł
kwota dofinansowania
723.002 zł
wydatek w 2020 – 159.969 zł

2020-2022

Programu Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 w
ramach EFRR. Wsparcie z
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego Oś
Priorytetowa 1. Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu

99.000 zł

2020

230.686 zł w tym
środki z EFS – 194.422 zł
krajowa dotacja celowa –
36.264 zł

2020

1.212.536 zł
środki z EFS

15.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii Covid-19

POWER na lata 2014-2020 Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku
lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

16.

Grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne
w Wielkopolsce”

POWER na lata 2014-2020 Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku
lokalnym

Grant „Stop Covid-19. bezpieczne systemy
społeczne w Wielkopolsce”

POWER na lata 2014-2020 Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku
lokalnym

17.

18.

Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego

WRPO na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie
społeczne, Działanie 7.1. Aktywna
integracja, Poddziałanie 7.1.2
Aktywna integracja - projekty
konkursowe.

projekt rozpoczęty w 2020 roku

332.940 zł
Środki EFS

1 462 066,88 zł
w tym udział środków EFS:
1 388 963,53 zł
wydatek 2020 - 422.549,58 zł
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Usługi szkoleniowe M. Perzyński
w partnerstwie z Powiatem i Zespołem
Szkół w Krzyżu Wlkp.

26.690,87 zł

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
projekt rozpoczęty w 2020 roku

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
projekt zrealizowany

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2020

PCPR w Trzciance, Domy Pomocy
Społecznej w Gębicach, Trzciance
i Wieleniu
projekt zrealizowany

2020

PCPR,
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
w Trzciance i Krzyżu Wlkp.,
WTZ w Gębicach, Trzciance i Wieleniu
projekt zrealizowany

2018-2021

Projekt realizowany przez PCPR
w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu
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WRPO na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie
społeczne, Działanie 7.1. Aktywna
integracja, Poddziałanie 7.1.2
Aktywna integracja - projekty
konkursowe.

995 789,34 zł,
w tym udział środków EFS:
907 999,87 zł
wydatek 2020 - 391.832,29 zł

20.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)

POWER na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I Rynek pracy
otwarty dla wszystkich. Działanie
1.1. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego

7.211.649,31 zł
2019 – 1.267.428,43 zł
2020 - 2.563.583,28 zł
2021 – 1.893.610,56 zł
2022 – 1.487.027,53 zł

01.01.2019 - 31.12.2022

21.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie czarnkowskotrzcianeckim (V)

WRPO na lata 2014-2020
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i poszukujących
pracy (projekty pozakonkursowe
realizowane przez PSZ)

5.355.100,62 zł
2019 - 776 481,68 zł
2020 – 2.042.257,76 zł
2021 – 1.242.499,90 zł
2022 – 1.293.861,28 zł

01.01.2019 - 31.12.2022

19.

Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego (II)
(projekt partnerski)

2019-2021

Projekt rozpoczęty w 2019 roku
i realizowany przez PCPR w Trzciance
w partnerstwie z Fundacją im. Królowej
Polski św. Jadwigi w Puszczykowie
kontynuacja realizacji projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
kontynuacja realizacji projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
kontynuacja realizacji projektu

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH, W TYM PROJEKTY INWESTYCYJNE I REMONTOWE

22

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem
sanitarno-higienicznym z termomodernizacją
i remontem przyległego do niej budynku
dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym
w Czarnkowie

Inwestycja współfinansowana ze
środków prywatnego darczyńcy

7.500.000 zł
w tym darowizna:
1.000.000 zł

23.

Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana
Pawła II w Trzciance

Dotacja celowa z rezerwy ogólnej
budżetu państwa

1.310.299 zł
w tym:
budżet państwa 1.000.000 zł
gmina Trzcianka – 250.000 zł
środki powiatu - 60.299 zł

Instalacja tlenu medycznego w Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Dotacja z rezerwy celowej budżetu
państwa z przeznaczeniem na
finansowanie zadań związanych ze
zapobieganiem, przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką
oraz zwalczaniem skutków Covid-19

142.269,56 zł
w tym:
budżet państwa - 127.000 zł
środki szpitala - 15.269,56

Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020-2024
„Aktywna tablica”

85.565 zł
w tym:
budżet państwa – 68.452 zł
środki powiatu – 17.113 zł

24.

25.

Wydatki poniesione:
5.131.310,33 zł, w tym
2017 – 35.670 zł
2018 – 7.827 zł
2019 – 2.441.089,54 zł
2020 – 2.674.723,79 zł
w tym darowizna 1 mln zł

60.299 zł

2017 - 2021

2020

2020

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
i Szpital Powiatowy w Trzciance
projekt zrealizowany

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ZZOZ w Czarnkowie
projekt zrealizowany

17.113 zł

2020

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
LO w Czarnkowie, ZS w Czarnkowie, Zespół
Szkół Specjalnych w Gębicach oraz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Białej.
projekt zrealizowany
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26.

Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P
w m. Trzcianka (opracowanie dokumentacji)

Porozumienie z Gminą Trzcianka

95.940 zł
w tym udział gminy:
47.970 zł

47.970 zł

27.

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej 1321P w m. Dzierżązno
Wielkie

Porozumienie z Gminą Wieleń

158.465,88 zł
w tym udział gminy:
79.232 zł

79.233,88 zł

28.

Rozbudowa drogi - budowa ścieżki pieszorowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze
powiatowej nr 1323P
(opracowanie dokumentacji)

Porozumienie z Gminą Krzyż Wlkp.
oraz z Gminą Drawsko

179.580 zł
w tym udział gminy:
Krzyż Wlkp. – 44.895 zł
Drawsko – 44.895 zł

89.790 zł

29.

Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1326P w m. Zofiowo

Porozumienie z Gminą Czarnków

243.458,28 zł,
w tym udział gminy:
120.000 zł

123.458,28 zł

30.

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1346P w Śmieszkowie
ul. Polna

Porozumienie z Gminą Czarnków

287.926,30 zł
w tym udział gminy:
143.963,15 zł

143.963,15 zł

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

31.

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1343P w Śmieszkowie
ul. Wiejska

Porozumienie z Gminą Czarnków

198.792,66 zł,
w tym udział gminy:
99.396 zł

99.396,66 zł

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

32.

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo

Porozumienie z Gminą Lubasz

169.430,53 zł
w tym udział gminy:
50.000 zł

119.430,53 zł

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

33.

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1353P w Połajewie

Porozumienie z Gminą Połajewo

262.935,92 zł
w tym udział gminy:
140.889,92 zł

122.046 zł

34.

Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku
Wieleń Mężyk

Porozumienie z Gminą Wieleń

39.252,99 zł
w tym udział gminy:
19.626 zł

19.626,99 zł

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

35.

Naprawa drogi nr 1341P Gębice Wyszyny
remont cząstkowy na gorąco z frezowaniem
nawierzchni

Porozumienie z Nadleśnictwem
Sarbia

125.320 zł
w tym udział Nadleśnictwa
75.000 zł

50.320 zł

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany
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2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
projekt zrealizowany

