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1.

WSTĘP

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok, który stanowi
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w minionym roku i zawiera informacje dotyczące realizacji
zadań publicznych należących do kompetencji powiatu.
Obowiązek opracowania Raportu wynika z zapisów art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym. Ponieważ Rada Powiatu nie ustaliła szczegółowych wytycznych do jego opracowania,
dokument przygotowany został w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w powyższej ustawie. W Raporcie
ujęto informacje o działalności Zarządu Powiatu w 2021 roku, w szczególności realizacji polityk,
programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Raport przybliża działania podejmowane przez władze
powiatu na rzecz mieszkańców ze szczególnym podkreśleniem instrumentów wsparcia dla lokalnej
społeczności. Materiał daje możliwość ogólnego zapoznania się z zadaniami i funkcją powiatu oraz pozwala
wypracować spojrzenie na zaangażowanie władz powiatu w proces jego rozwoju.
Dokument jest punktem wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni powiatowi jak
i mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy
o samorządzie powiatowym. Ponadto dokument będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla
Zarządu Powiatu podczas sesji absolutoryjnej.
Podstawą przygotowania Raportu są sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały i komórki
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, jednostki organizacyjne powiatu, Komendę Powiatową Policji,
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz Powiatowego Lekarza Weterynaryjnej, ze stanem na koniec 2021 roku.
Raport nie zawiera informacji o budżecie obywatelskim, ponieważ Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
w latach 2018-2021 nie realizował takiego budżetu.

2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE.

2.1. Powierzchnia, ludność, finanse.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zajmuje powierzchnię 1806 km² i pod względem obszaru jest drugim
co do wielkości powiatem w Wielkopolsce. W roku 2021 granice powiatu nie zmieniły się. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców powiatu wynosiła
85.833 osób, co stanowiło 2,5% mieszkańców Województwa. Analiza danych statystycznych wskazuje,
że na przestrzeni lat 2018-2021 liczba mieszkańców naszego powiatu zmniejszyła się ogółem o 1.587 osób.
Wśród mieszkańców powiatu 50,3% stanowią kobiety, natomiast 49,7% stanowią mężczyźni. Ponad 54,7%
ludności zamieszkuje tereny wiejskie, a 45,3% to mieszkańcy miast. Gęstość zaludnienia powiatu wynosi
48 osób/km² i jest znacznie niższa od gęstości zaludnienia w kraju (122 osoby/km²) oraz w Województwie
Wielkopolskim (117 osób/km²).
Struktura administracyjna powiatu nie zmieniła się, w jego skład wchodzi 8 jednostek: 1 gmina miejska miasto Czarnków, 3 gminy miejsko-wiejskie - Trzcianka, Krzyż Wlkp. i Wieleń oraz 4 gminy wiejskie:
Czarnków, Lubasz, Połajewo i Drawsko.
Budżet powiatu na rok 2021 został określony uchwałą Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr XXIII/164/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok
i w trakcie roku był wielokrotnie zmieniany.
Należy podkreślić, że samorząd powiatowy nie posiada zbyt dużych dochodów własnych (13,98%),
a znaczącą część jego budżetu stanowią subwencje i dotacje pochodzące z budżetu państwa
z przeznaczeniem na ściśle określone zadania i tylko niespełna 17% stanowią wpływy z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wobec takiej konstrukcji dochodów, powiat dysponuje
niewielkimi środkami, które może przeznaczyć na inwestycje. Dlatego bardzo ważnym w procesie
opracowywania budżetu jest zaplanowanie środków finansowych nie tylko na realizację bieżących zadań
i funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych, ale także na zapewnienie możliwości ubiegania
się o fundusze zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych istotnych dla rozwoju powiatu.
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Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2021 roku wyniosły ogółem 123.365.014,33 zł (101,94%
planu) i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 5.866.490,20 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę
110.996.576,88 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 6.501.947,25 zł. Źródłem dochodów były:






subwencja ogólna z budżetu państwa – 53.234.652,00 zł (43,15% dochodów ogółem)
dotacje celowe i pomoc finansowa, w tym zewnętrzna – 23.376.183,11 zł (18,95% )
udziały w podatku dochodowym – 20.819.122,33 zł (16,88%)
dochody własne – 17.245.922,15 zł (13,98%)
środki inne, w tym otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z Funduszu Pracy,
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na uzupełnienie dochodów – 8.657.668,57 zł (7,02%).
Wydatki Powiatu w 2021 roku wyniosły ogółem 118.057.161,33 zł (96,65% planu), w tym:
 wydatki bieżące – 106.663.829,05 zł (90,34% wydatków ogółem)
 wydatki majątkowe – 11.393.332,28 zł (9,66% wydatków ogółem).
Nadwyżka budżetowa uzyskana w 2021 roku wyniosła 5.307.853,00 zł.
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 20.149.623 zł i był niższy o 1.551.349 zł
w stosunku do roku 2020.
Dokonane w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały, iż planowana na koniec 2021 r. kwota deficytu
wynosiła 1.127.356,68 zł. Jednak całkowite rozliczenie budżetu, w szczególności za sprawą dodatkowych
środków, zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, sprawiło, że ostatecznie zamknął się on
nadwyżką w wysokości 5.307.853 zł. Istotny wpływ na taką sytuację miały ponadplanowe dochody
uzyskane na poziomie 2.346.139,72 zł oraz niższa niż wstępnie zakładano realizacja wydatków o kwotę
4.089.069,96 zł. Należy podkreślić, że był to drugi z kolei rok, w którym powiat otrzymał dodatkowe
wsparcie finansowe na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz
środki na realizację działań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i innych funduszy
celowych.
W wyniku ostatecznego rozliczenia budżetu i sfinansowania rozchodów, powstały „wolne środki” w kwocie
3.754.481,00 zł, których ostateczna wartość po dodaniu środków z rozliczenia częściowo roku 2019 i roku
2020, a które w 2021 roku nie zostały zaangażowane, wynosi 20.034.193,60 zł. Ostatecznie według bilansu
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok, po uwzględnieniu wyniku na
operacjach niekasowych, Rada Powiatu w roku 2022 będzie dysponowała dodatkowym źródłem
finansowania zadań w kwocie 20.034.191,06 zł, które po zabezpieczeniu kontynuacji realizacji wieloletnich
przedsięwzięć i zadań wynikających z odrębnych ustaw, będzie można zaangażować na finansowanie
inwestycji lub innych pilnych potrzeb w zakresie wydatków bieżących.
Szczegółowa informacja z realizacji budżetu w 2021 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 Czarnkowsko-Trzcianeckiego za
2021 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. Głównymi obszarami spraw, jakimi zajmuje się powiat, są:
utrzymanie dróg powiatowych, organizacja edukacji ponadpodstawowej oraz szkolnictwa specjalnego,
a także pomoc rodzinie i zapewnienie opieki medycznej mieszkańcom powiatu. Te dziedziny działalności
wymagają największego zaangażowania środków finansowych. W zakresie ochrony środowiska
i budownictwa do zadań powiatu należy m.in. wydawanie pozwoleń na budowę, decyzji na emisję
zanieczyszczeń do powietrza, decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji na
wycinkę drzew na terenach będących własnością gminy, nadzór nad lasami prywatnymi. Do zadań
w obszarze geodezji należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, administracji geodezyjnokartograficznej oraz ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Zadania w zakresie komunikacji
obejmują m.in. wydawanie praw jazdy, rejestrację pojazdów, kontrolę stacji pojazdów, nadzór nad
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ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego. Obszar współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obejmuje, obok innych
zadań, działania w zakresie zarządzania kryzysowego i prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Ponadto
w obszarze sfery społecznej powiat wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji
lokalnego rynku pracy, pomocy osobom niepełnosprawnym, ochrony praw konsumenta i nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Zadania te realizowane są przez powiatowe jednostki organizacyjne, których ilość w 2021 roku nie uległa
zmianie. W miesiącu listopadzie 2021 r. Rada Powiatu podjęła decyzję o włączeniu Centrum Kształcenia
Zawodowego w Czarnkowie w skład Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Połączenie jednostek
nastąpi z nowym rokiem szkolnym, tj. z dniem 1 września 2022 r. Zadania powiatu w minionym roku
realizowane były przez następujące jednostki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie i jego Delegatura Wydziałów w Trzciance
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z filią w Trzciance i Wieleniu.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
Dom Pomocy Społecznej w Trzciance
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach
Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
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 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance
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
administracji zespolonej, nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod
zwierzchnictwem Starosty. W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim działają następujące służby, straże
i inspekcje:






Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
Powiatowy Inspektorat 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.
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3.

ORGANY POWIATU.

3.1. Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W 2021 roku Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pracowała w niezmienionym składzie, w liczbie
21 radnych, w tym: Przewodniczący Rady: Wiesław Maszewski; Wiceprzewodniczący Rady: Zbigniew
Maćkowiak i Zbigniew Paszko oraz pozostali radni w osobach: 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, Teterus Tadeusz, Tomaszewski Bogdan, Waśko Piotr.
Zgodnie ze Statutem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XI/71/2015,
Rada Powiatu ze swojego składu powołała następujące komisje stałe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rewizyjna
Skarg, Wniosków i Petycji
Budżetowo-Gospodarcza
Oświaty, Kultury i Sportu
Zdrowia i Spraw Społecznych
Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Pracami Komisji kierują
przewodniczący Komisji, powoływani i odwoływani przez Radę lub zastępcy przewodniczących Komisji,
wybrani przez członków danej Komisji
W 2021 roku odbyło się 11 sesji Rady Powiatu, na których podjęto 64 uchwały. Obrady Rady Powiatu były
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, natomiast protokoły z sesji,
uchwały Rady oraz nagrania obrad udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.2. Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W 2021 roku Zarząd Powiatu pracował również w niezmienionym składzie: Starosta - Feliks Łaszcz,
Wicestarosta - Sławomir Kryger, etatowy członek Zarządu – Włodzimierz Ignasiński oraz pozostali
członkowie Zarządu - Waldemar Pawłowski i Jan Pertek.
Głównymi dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie inwestycyjnym
była Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2021 rok.
Zarząd Powiatu w 2021 roku, jako organ wykonawczy, realizował uchwały Rady Powiatu i zadania
publiczne powiatu określone ustawami, a w szczególności zajmował się:
 realizacją uchwały budżetowej na rok 2021 oraz przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej powiatu,
 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 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,
 opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2022 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu w związku z zadaniami planowanymi do realizacji w kolejnym roku
budżetowym,
 zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu przez jednostki.
Posiedzenia Zarządu Powiatu odbywały się średnio raz w tygodniu. W 2021 roku Zarząd Powiatu odbył
52 posiedzenia, na których podjęto 144 uchwały w poniższych obszarach:
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finansów powiatu – 32 uchwały, w tym 16 dotyczących zmiany uchwały budżetowej,
gospodarowania mieniem powiatu i zgody na wycinkę drzew gruntów powiatowych - 43 uchwały,
edukacji – 7 uchwał,
udzielenia upoważnień, pełnomocnictw i powierzania stanowisk kierowniczych – 17 uchwał,
opiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych lub pozbawienia kategorii drogi
powiatowej – 10 uchwał,
 pozostałe 35 uchwał dotyczyło innych spraw, w tym m.in.: ogłaszania i rozstrzygania konkursów na
realizację zadań publicznych powiatu oraz udzielania w tym zakresie dotacji, powołania komisji
konkursowych, przeprowadzenia konsultacji społecznych, realizacji zamówień publicznych,
przekazania zbędnego sprzętu lub wyposażenia, zmian w regulaminach organizacyjnych, ustalenia
wynagrodzeń i nagród rocznych dla dyrektorów szpitali.
Protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały udostępniono 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 dotyczące w szczególności:
 szpitali, jednostek oświatowych, jednostek pomocy społecznej oraz Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego o sytuacji i podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19 na terenie powiatu,
 rocznych sprawozdań, raportów ekonomiczno-finansowych oraz bieżących informacji o sytuacji
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitalu Powiatowym w Trzciance
związanej z epidemią, szczepieniami przeciw Covid-19 oraz realizacją zadań inwestycyjnych,
 realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 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 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 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,
 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat,
 rekrutacji do szkół powiatowych, wyników matur i organizacji nowego roku szkolnego,
 działalności spółek wodnych na terenie powiatu oraz realizacji zadań merytorycznych przez
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i o działalności jednostki za miniony rok,
 Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,
 Powiatowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej i stanie sanitarnym powiatu
oraz przygotowaniu kąpielisk i obiektów turystycznych do sezonu letniego,
 Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego.
Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem Radzie Powiatu
w 2021 roku wielu innych ważnych materiałów, programów czy dokumentów strategicznych, w tym m.in.:
 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022,
 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance za 2020 rok,
 oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim,
 raportu oświatowego za rok szkolny 2020/2021,
 Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024,
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 Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2030,
 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku.
W 2021 roku działania Zarządu Powiatu nadal skupiały się na problemach związanych z trwającą epidemią
Covid-19 oraz zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania powiatowych jednostek
organizacyjnych, w szczególności szkół, szpitali i domów pomocy społecznej. Kontynuowano doposażenie
jednostek oraz mieszkańców w niezbędne środki ochrony osobistej, a także pomoc przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami epidemii. Prowadzono działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystania
dodatkowych środków, w tym zewnętrznych, na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jaki i
inwestycyjnych. Dbano o racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami w ramach przyjętego budżetu
powiatu. W minionym roku, w związku z utrzymującym się stanem epidemii, nadal obowiązywały reżimy
sanitarne w zakresie działań urzędów. Organizację pracy Urzędu dostosowywano do bieżącej sytuacji
epidemicznej na terenie kraju oraz obowiązujących w danym momencie nakazów, zakazów i ograniczeń.
Do niezbędnego minimum ograniczano bezpośredni kontakt z interesantami, wykorzystując w miarę
możliwości środki telekomunikacyjne, a gdy nie było to możliwe, telefonicznie lub internetowo umawiano
na wizytę, która przebiegała z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i obwiązujących
wymogów sanitarnych. W celu minimalizacji ryzyka zakażeń i rozprzestrzeniania się choroby, okresowo
pracownicy Urzędu wykonywali swoją pracę w systemie pracy zdalnej lub w systemie rotacyjno-zdalnym.
Z danych przedstawionych w Raporcie wynika, że mimo ograniczenia mobilności mieszkańców, ogólna
liczba spraw prowadzonych w 2021 roku nie różniła się znacznie od lat poprzednich.

4.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU.

W 2021 roku Zarząd Powiatu przygotował i przekazał Radzie Powiatu 64 projekty uchwał, które zostały
przez Radę uchwalone oraz przedstawił 10 sprawozdań z działalności pomiędzy sesjami.
Zgodnie z procedurą, wszystkie uchwały przekazano do oceny prawnej przez Wydział Kontroli Prawnej
i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast do oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Poznaniu przesłano 27 uchwał, a do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
przekazano 20 uchwał. Żadna z uchwał podjętych w 2021 roku nie została uchylona. Spośród wszystkich
uchwał 53 zostały całkowicie zrealizowane, w tym 22 dotyczące WPF i zmian do budżetu, natomiast
11 uchwał jest w trakcie realizacji i są to uchwały dotyczące:











programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024,
nowej strategii rozwoju powiatu na lata 2021-2030,
programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.,
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2022 rok,
stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na wyznaczonym parkingu
strzeżonym ustalonych na 2022 rok,
wydatków niewygasających z upływem roku 2021,
włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w skład Zespołu Szkół w Czarnkowie,
realizacji WPF i budżetu na 2022 rok,
planu pracy Rady na I półrocze 2022 roku.

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w 2021 roku i sposób ich
realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.

5.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.

W tej części omówiono zagadnienia związane z obszarami pozostającymi w korelacji z priorytetowymi
działaniami Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Głównym odniesieniem jest Strategia Rozwoju
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, która jako dokument planistyczny i strategiczny formułuje cele,
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w oparciu o które samorząd powiatowy realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju powiatu.
Strategia wskazuje indywidualne rozwiązania, odpowiednie do charakterystyki obszaru, wyzwania
i potrzeby, podkreśla wymiar zrównoważonego zarządzania rozwojem powiatu w oparciu o aspekt
społeczny, gospodarczy, infrastrukturalny, przestrzenny, a także środowiskowy. Efektem wdrażania działań
zaplanowanych do realizacji w ramach strategii powinien być przede wszystkim wzrost jakości życia
mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Działalność ta nie ogranicza się wyłącznie do
obowiązków realizowanych bezpośrednio przez władze, ale zgodnie z modelem współczesnego
zarządzania strategicznego, do sieci aktywnej współpracy partnerstw lokalnych.
Należy podkreślić, że w 2021 roku, podobnie jak w roku 2020, realizacja dokumentów strategicznych,
programów powiatowych i rządowych, a także planów i projektów, spotkała się z trudnościami
wynikającymi głównie z okoliczności związanych z nadal panującą epidemią, ograniczeniami
w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz zmniejszoną
aktywnością społeczną. Jednak pomimo tych trudności, nie odstąpiono całkowicie od realizacji celów
przyjętych w dokumentach strategicznych, dostosowując sposób ich wykonania do realnych możliwości.
Pozwoliło to na zachowanie ciągłości działań w trudnych warunkach związanych z licznymi ograniczeniami
społeczno-gospodarczymi w dobie pandemii Covid-19.

5.1. Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2030.
Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2030 jest nowym dokumentem
przygotowywanym i opracowanym w trakcie 2021 roku, który po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
przyjęty został uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/209/2021 w dniu 30 listopada 2021 r.
Strategię przygotowano we współpracy z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. W rezultacie
przeprowadzonych badań, wywiadów oraz konsultacji z szerokim gronem pracowników Starostwa
Powiatowego i podległych jednostek, radnych oraz przedstawicieli innych instytucji, sformułowano cele
strategiczne rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Bazują one na zidentyfikowanych wcześniej
uwarunkowaniach rozwojowych powiatu, a więc przede wszystkim posiadanych wewnętrznych atutach
i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także uwzględniają najistotniejsze wewnętrzne problemy
i zewnętrzne zagrożenia, i wytyczają główne kierunki dalszego rozwoju. Cele te bezpośrednio nawiązują do
zadań i kompetencji samorządu powiatowego i skupiają się na rzeczywistych możliwościach realizacyjnych
powiatu dla wyznaczonych projektów. Pomijają tym samym zadania zarezerwowane dla innych szczebli
samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.
W nowym dokumencie, jako nadal aktualne, pozostawiono dotychczasową wizję i misję rozwoju powiatu,
które brzmią:
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”.
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. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury drogowej powiatu.
 Cel II. Przygotowanie absolwentów szkół powiatowych do startu na rynku pracy.
 Cel III. Wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu.
 Cel IV. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
 Cel V. Skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu.
 Cel VI. Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
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Cel VII. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności powiatu.
Cel VIII. Sprawna organizacja i zarządzanie powiatem.

Realizacja celów strategicznych przyczyni się do rozwiązania różnorodnych, istotnych problemów
występujących na terenie powiatu, ale także wykorzystania jego atutów i szans pojawiających się
w zewnętrznym środowisku. Za ich realizację odpowiedzialne będą różne jednostki wchodzące w skład
struktury samorządu powiatowego.
Ponieważ nowy dokument został uchwalony pod koniec 2021 roku, realizacja celów i zadań przypadać
będzie głównie w kolejnych latach, w miarę posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.
W związku z powyższym do Raportu za 2021 rok, inaczej niż dotychczas, załączono „Analizę realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020” stanowiącą Załącznik Nr 2 do
niniejszego Raportu.

5.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
na lata 2014-2023.
Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie CzarnkowskoTrzcianeckim na lata 2014-2023, która przyjęta została uchwałą Nr XLII/310/2014 Rady Powiatu z dnia
27 maja 2014 roku. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy
osobom potrzebującym wsparcia w życiu społecznym i zawodowym, a także zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Wytycza ona również kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych warunków dla rozwoju
społeczności lokalnej zamieszkałej na terenie powiatu. Dokument zawiera cele i zadania lokalnej polityki
społecznej, które realizowane są za pośrednictwem szczegółowych programów i planów. Jednostką
organizacyjną zajmującą się zagadnieniami z zakresu polityki społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Dodatkowo zadania w zakresie polityki zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych realizuje
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. W 2021 roku działalność tych jednostek, jaki i działalność Domów
Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rodzin zastępczych w obszarach przypisanych im
zadań oraz realizacji 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 2021 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
2019-2021.
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.
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. Cele szczegółowe Programu, podobnie jak w latach
poprzednich tak i w 2021 roku realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w ramach
zadań ustawowo przypisanych, a szczegółowo opisanych w punkcie 6.5. niniejszego Raportu. Należy
podkreślić, że realizacja założeń ujętych w Programie była możliwa 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
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pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych; wspierano
w organizacji terapii i poradnictwa o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym; dokonywano
okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, współpracowano
na bieżąco z ośrodkami adopcyjnymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dla dzieci.


Cel 2: profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu przez nich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych - realizowano poprzez działania 5 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej i 1 pracownika socjalnego w zakresie wspierania zarówno dzieci jak i osób sprawujących
rodzinną pieczę zastępczą w udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej czy też
dostępu do innych specjalistów; poprzez wypłatę świadczeń ustawowo przewidzianych oraz innych,
dodatkowych świadczeń związanych np. z kosztami remontu lub utrzymania lokalu mieszkalnego albo
związanych ze zdarzeniami losowymi.

 Cel 3: organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie,
kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do tych form – w 2021 roku przeprowadzono nabór, szkolenie
i kwalifikację osób do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej. Zorganizowano szkolenie dla
13 kandydatów oraz wydano 11 osobom zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie
szkolenia.
 Cel 4: wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków
pieczy zastępczej – pracownicy PCPR na bieżąco pomagali w opracowywaniu indywidualnych
programów usamodzielnień, nadzorowali ich realizację, pełnili funkcję opiekunów usamodzielnienia,
osobom usamodzielniającym się udzielano pomocy finansowej w kontynuowaniu nauki, uzyskaniu
kwalifikacji zawodowych, pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia.
 Cel 5: wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej na rzecz
rozwoju pieczy zastępczej – w 2021 roku kontynuowano współpracę z dwoma Stowarzyszeniami, które
w imieniu powiatu prowadziły placówki opiekuńczo-wychowawcze w Trzciance i Krzyżu Wlkp. łącznie
na 29 miejsc. Na realizację zadania obu stowarzyszeniom udzielono dotacji w łącznej kwocie
1.274.597,27 zł.

5.4. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2025.
Kwestia przemocy w rodzinie od wielu lat uważana jest za istotny problem społeczny. Najczęściej osobami
doświadczającymi przemocy są kobiety, dzieci oraz osoby starsze. Problemem jest to, że ludzie niechętnie
przyznają się do przemocy, która jest wewnątrz rodziny. Jednakże jest to zjawisko coraz częściej ujawniane.
Występuje ono we wszystkich warunkach społeczno-ekonomicznych, we wszystkich grupach społecznych,
niezależnie od poziomu wykształcenia czy też sytuacji materialnej. Przemoc jest demonstracją siły i chęci
przejęcia kontroli nad drugą osobą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z wieloma
instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przede wszystkim z Gminnymi Ośrodkami
Pomocy Społecznej, Policją, szkołami, organizacjami pozarządowymi.
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.
Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenia skali tego zjawiska na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W 2021 roku realizowane były cele szczegółowe Programu poprzez następujące działania:
 Cel 1: zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców powiatu dotyczącej przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie oraz zmiany postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie,
upowszechniono ulotki i broszury Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie (Niebieska Linia, PCPR), ponadto
zorganizowano prelekcje promujące metody wychowawcze bez użycia przemocy, dla rodziców uczniów
szkół podstawowych (Policja).
 Cel 2: zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą
w rodzinie - nawiązano współpracę z organizacją pozarządową w celu uruchomienia lokalnego Punktu
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Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w którym osoby doświadczające przemocy mogą
uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną i materialną (PCPR); współdziałanie i wymiana
informacji pomiędzy służbami stosującymi procedurę Niebieskiej Karty (PCPR, OPS, Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej, Policja, Szkoły, Szpital) oraz zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc
w całodobowym ośrodku dla ofiar przemocy (PCPR, OPS).
 Cel 3: zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie –
nawiązano współpracę ze specjalistami i Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w celu stworzenia
programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy zmierzających do zaprzestania stosowania
przemocy w rodzinie; reagowanie przez właściwe służby na stosowanie przemocy w rodzinie poprzez
posiedzenia Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych stosujących procedury Niebieskiej Karty
(PCPR, OPS, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Policja, Szkoły, Szpital).
 Cel 4: zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli i podmiotów realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług wzmacnianie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez szkolenia dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych dotyczące
stosowania procedur Niebieskiej Karty, dialogu motywującego w pracy z osobami stosującymi przemoc
oraz z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie (PCPR, OPS, Szkoła, Policja).

5.5. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 przyjęty został uchwałą Nr XXXII/210/2021 Rady Powiatu
z dnia 30 listopada 2021 r.
Powyższy program jest z kolei szóstym już dokumentem stanowiącym kontynuację programu
poprzedniego, czyli Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024. Jest dokumentem strategicznym opracowanym w oparciu o „Wytyczne do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” przygotowanymi przez
Ministerstwo Środowiska. Nowy program jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, finansowanych w całości lub w części z budżetu
powiatu, a efektem jego realizacji ma być utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego
poprawa oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w powiecie. Znaczna część zadań ujętych
w Programie nie zależy bezpośrednio od organów powiatu lecz do innych jednostek administracyjnych,
w szczególności od gmin.
W 2021 roku do zadań realizowanych 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 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 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 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 2021 roku ujęto w opisie w zadań powiatu pkt 6.4. Drogi
Publiczne i załączniku Nr 4 do niniejszego Raportu;
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w obszarze: Gospodarowanie wodami, ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia poważnymi
awariami – podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 roku z budżetu powiatu udzielono dotacji na
łączną kwotę 40 tys. zł dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu głównie z przeznaczeniem
na konserwację 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 - wydawano zezwolenia na usunięcie drzew w przypadkach
uzasadnionych oraz dokonywano kontroli obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych ustalonych
w wydanych zezwoleniach; prowadzono sprawy związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa, na realizację których w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości
166.426 zł oraz przekazano 10 tys. szt. znaczników do numerowania drewna za kwotę 900,36 zł;
wykonano dokumentacje urządzeniowe dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa za łączną
kwotę 10.288,82 zł;



w obszarze: Edukacja ekologiczna – w związku prowadzoną Kampanią Antysmogową 2020 nawiązującą
do wejścia w życie od 1 maja 2018 r. uchwał antysmogowych na terenie całego województwa
wielkopolskiego, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych, w roku 2021 przesłano
materiały informacyjne w powyższym zakresie tj.: „Poradnik antysmogowy” oraz fiszkę „Wpływ
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie” do podległych placówek szkolnych. Jak co roku, w tym również
na 2021 rok, planowano zrealizować cykliczne konkursy i olimpiady podnoszące świadomość
ekologiczną mieszkańców naszego powiatu, poprzez współorganizację, objęcie patronatem czy też
wsparcie finansowe. Niestety jednak trwająca wciąż na przestrzeni całego roku epidemia Covid-19 oraz
związane z nią ograniczenia, uniemożliwiły ich zorganizowanie. Z tego też powodu coroczne
przedsięwzięcia typu: Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski,
„Konkurs Biologiczno-Chemiczny z elementami ekologii dla uczniów gimnazjum″, „Międzyszkolny
Przegląd Piosenki Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dzierzążnie Wielkim″, akcja „Drzewko za szkło″
oraz „Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej″ 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 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 CzarnkowskoTrzcianeckiego”, 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. Natomiast na terenie powiatu w 2021 roku program usuwania azbestu na swoim terenie
realizowały gminy: Trzcianka, Czarnków i Drawsko.

5.7. Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Odkrywanie i wspieranie talentów przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
i innowacyjności. Należy doceniać uzdolnioną młodzież, która realizując programy edukacyjne stanowić
będzie o sile intelektualnej naszego społeczeństwa. Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji
14

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok
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.
Celem programu jest ujawnienie, uaktywnienie i stymulowanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży
z terenu powiatu. Przyznawane w latach 2010-2021 stypendia przeznaczone są 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 finansowane są z budżetu powiatu do wysokości środków planowanych corocznie w uchwale
budżetowej. W 2021 roku stypendium otrzymało 146 uczniów osób na łączną kwotę 54.020 zł.

5.8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok przyjęty został uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2020 r.
Program współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok był kontynuacją współdziałania władz
samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego z lat ubiegłych, poprzez zapewnienie im warunków do działania i partnerskie włączenie się
w realizację zadań publicznych samorządu powiatowego. W Programie określono cele, zasady, przedmiot
i formy współpracy, a także priorytetowe zadania na 2021 rok. Zgodnie z Programem, współpraca
przybrała dwie formy: finansową i pozafinansową.
Współpraca finansowa opierała się na wspieraniu realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji.
Zlecanie zadań odbywało się głównie w drodze otwartego konkursu ofert oraz sporadycznie w trybie
pozakonkursowym. Kwota planowana w 2021 roku na wsparcie realizacji zadań wynosiła 87.000 zł. Na ich
realizację, w dniu 3 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert, zamieszczając ogłoszenie
na stronie internetowej powiatu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. W ogłoszeniu
wskazano rodzaj zadań i wysokość planowanych w następujących obszarach: wspieranie osób
niepełnosprawnych i starszych – 18.000 zł; ochrona i promocja zdrowia – 3.000 zł; upowszechnianie
i wspieranie sportu i kultury fizycznej – 45.000 zł; turystyka, krajoznawstwo i edukacja ekologiczna –
13.000 zł; bezpieczeństwo i porządek publiczny – 4.000 zł. Na konkurs wpłynęło łącznie 38 ofert. Po ich
weryfikacji pod względem formalnym, do oceny merytorycznej skierowano 30 ofert. 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 307/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
W 2021 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych w powiecie przez organizacje pozarządowe
w ramach otwartego konkursu ofert przyznano 25 dotacji o łącznej wartości 79.700 zł, co stanowiło
91,61 % budżetu przeznaczonego na ten cel. Ponadto Zarząd Powiatu przyznał dwie dotacje w trybie
pozakonkursowym na 4.500 zł. Ogółem w minionym roku przyznano 27 dotacji na łączną kwotę 84.200 zł
(96,79% budżetu przeznaczonego na ten cel). Spośród 27 umów dotacji, zrealizowanych zostało 26 zadań,
z czego 6 zadań zostało aneksowanych, a jedna umowa została rozwiązana z powodu braku możliwości
zrealizowania zadania w warunkach epidemii. Należy podkreślić, że sytuacja związana z epidemią Covid-19,
podobnie jak w 2020 roku, w znacznym stopniu utrudniała realizację zadań, przez co organizacje
niejednokrotnie musiały zmieniać formułę zaplanowanych zadań, dostosowując warunki realizacji do
obowiązujących w danym momencie ograniczeń i obostrzeń.
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.
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Na koniec 2021 roku, zgodnie z ewidencją stowarzyszeń zwykłych, w powiecie zarejestrowanych było
26 stowarzyszeń zwykłych. W minionym roku do ewidencji wpisano pięć nowych stowarzyszeń zwykłych:
Leśne Szczupaki w Trzciance, Z Uśmiechem przez Polskę w Romanowie Dolnym, PCT Fanklub Fiata 126p
i klasyków PRL w Lubaszu, Aktywne Morsy w Krzyżu Wlkp. oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Krwawi
Wojownicy w Czarnkowie. Natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym, w 2021 roku zarejestrowanych
zostało 11 nowych organizacji, w tym 4 fundacje i 7 stowarzyszeń.

5.9. Harmonogram Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2021 rok.
Harmonogram Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2021 rok przyjęty został
uchwałą Nr 313/2021 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 lutego 2021 roku i jest on
kontynuacją działań prowadzonych w roku poprzedzającym. W budżecie powiatu na realizację powyższych
działań zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł, w tym na zadania z zakresu programu polityki
zdrowotnej 11.700 zł, a na zwalczanie narkomanii 12.300 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w ponad
99%. Z uwagi na utrzymujący się w kraju stan epidemii, znaczną część działań przygotowano w formie
online. Realizacja programu przebiegła według przyjętego przez Zarząd harmonogramu. W zakresie polityki
zdrowotnej zrealizowano następujące działania:
 spotkanie uczniów i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych z psychologiem, psychoterapeutą,
które przeprowadzono w celu wsparcia i radzenia sobie z trudną sytuacją pandemii i izolacji
z powodu Covid-19,
 warsztaty z dietetykiem o tematyce zdrowego żywienia skierowane dla młodzieży,
 warsztaty online w ramach akcji „Rodzicielstwo Bliskości”,
 akcje wspierające ideę krwiodawstwa „Nie bądź żyła, oddaj krew”,
 cykl akcji informacyjnych „Bezpieczne piątki nad wodą”,
 poradnictwo i edukacja zdrowotna,
 podnoszenie świadomości w zakresie pierwszej pomocy – zakup apteczek pierwszej pomocy,
 materiały pomocnicze, smycze, breloki,
 szafki na artykuły higieniczne w ramach akcji „Różowa Skrzyneczka”,
 inne akcje edukacyjno-informacyjne.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano następujące zadania:
 warsztaty terapeutyczne online dla młodzieży - sesja motywacyjna „Zero Załamki” dla młodzieży
prowadząca do rozwoju oraz zmotywowania do radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i pokonywania przeciwności losu,
 warsztaty z młodzieżą dotyczące niepełnosprawności zmuszające do refleksji i zwrócenia uwagi
w stronę drugiego człowieka i jego potrzeb,
 Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV, AIDS i STD,
 akcje profilaktyczne i upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 materiały pomocnicze, serduszka antystresy, smycze.

5.10. Plan polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata 2020-2023.
Plan polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata 2020-2023 przyjęty został uchwałą
Nr 223/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 2 lipca 2020 roku.
Plan zawiera zestawienia powierzchni nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zasobu
powiatowego według stanu na dzień 1 lipca 2020 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 jednostkami gospodarującymi mieniem
Powiatu, innymi samorządami 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 2021 roku w ramach gospodarowania zasobem powiatowym zrealizowano m.in. następujące zadania:
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 przygotowano dokumentację i przyjęto na stan mienia powiatowego 2 działki pod drogi powiatowe
na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (drogi nr: 1322P, 1351P) oraz 1 działkę na
podstawie decyzji Burmistrza Trzcianki (droga nr 1315P),
 nabyto od osób fizycznych i prawnych 4 działki na podstawie decyzji Starosty o udzieleniu
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w obrębie miejscowości Drawsko oraz Trzcianka,
 nabyto nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego 1 działkę od osoby fizycznej w celu
uregulowania przebiegu drogi powiatowej nr 1333P (Walkowice),
 przekazano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie 24 działki wraz
z nawierzchniami dróg położonych w gminie Czarnków, Połajewo i Drawsko nabytych na podstawie
decyzji komunalizacyjnych oraz decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
(drogi nr: 1209P, 1349P, 1351P, 1345P, 1323P, 1326P, 1353P),
 wygaszono trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie do 3 działek
gruntowych położonych w Walkowicach gmina Czarnków w celu uregulowania stanu prawnego
części drogi powiatowej nr 1333P oraz na rzecz Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 19181919 w Krzyżu Wielkopolskim (działki oraz budynki i budowle) na podstawie decyzji Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
 przygotowano dokumentację dla 4 spraw związanych z wypłatą odszkodowania za grunty
wydzielone pod drogi powiatowe na mocy decyzji podziałowych oraz wypłacono odszkodowania
(4 działki),
 przekazano nieodpłatnie 1 działkę w zarząd Lasom Państwowym Nadleśnictwo Krucz położoną
w Sierakówku gmina Połajewo; wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Marszałka
Województwa Wielkopolskiego dla 5 działek,
 prowadzono 3 sprawy dotyczące przepadku na mocy wyroku sądu, pojazdów porzuconych przez ich
właścicieli na rzecz powiatu, które zakończone zostały wydaniem decyzji,
 dla 2 wnioskodawców wyrażono zgodę na posadowienie urządzeń w gruncie stanowiącym własność
powiatu,
 za zgodą Zarządu Powiatu prowadzono 38 spraw jednostek powiatowych dotyczących pobierania
czynszu, obniżki czynszu, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, oraz sprzedaż mienia ruchomego lub
nieodpłatnie przekazanie mienia likwidowanego,
 w oparciu o 3 wnioski wyrażono zgodę na wycinkę drzew oraz zgodę na sprzedaż pozyskanego
drewna,
 wyrażono zgodę na przedłużenie 11 umów dzierżawy oraz 2 wnioski na zawarcie nowych umów
dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w Szpitalu Powiatowym w Trzciance,
 zakończono 7 spraw dla nieruchomości poprzez podpisanie stosownych umów, zawarcie których
poprzedzone było procedurą uzyskania zgody Zarządu, na bieżąco prowadzono korespondencję
związaną z dzierżawą, najmem oraz użyczeniem nieruchomości powiatu,
 na bieżąco prowadzono zarządzanie nieruchomościami powiatowymi, sporządzając w tym zakresie
sprawozdania, zestawienia i inwentaryzacje.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartości mienia stanowiącego własność powiatu wynosiła: 404.197.230,35 zł
i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 13.706.605,02 zł. Na wartość tą składały się: nieruchomości
o łącznej wartości 327.339.870,49 zł, w tym:
 budynki i budowle o łącznej powierzchni 84.704,65 m² i o wartości: 312.359.135,20 zł,
 grunty o łącznej powierzchni 544,6867 ha i o wartości: 14.980.735,29 zł,
oraz środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wyposażenie i zbiory biblioteczne o łącznej wartości:
76.857.359,86 zł.
Szczegółowe informacje o zmianach w prawie własności nieruchomości z zasobu powiatowego zawarte
są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok.

17

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 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 tych osób w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji. Program, na podstawie okresowych badań potrzeb niepełnosprawnych, jest modyfikowany
i dostosowywany do ich oczekiwań. Wśród sygnalizowanych 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 zawodowych.
Podobnie jak w latach poprzednich Program finansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem w 2021 roku było również Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Trzciance. Pomoc finansową w ramach Programu otrzymało 85 osób na łączną kwotę
444.015,50 zł, w tym na pomoc:
 w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 4 osób – 37.650 zł,
 w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego dla
wózka ręcznego dla 7 osób – 48.119 zł,
 w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub skutera dla 5 osób – 10.000 zł,
 w uzyskaniu prawa jazdy dla 2 osób – 3.225 zł,
 w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 31 osób – 132.525 zł,
 w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego dla 1 osoby – 1.350 zł,
 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania
dla 2 osób - 4.000 zł,
 w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 3 osób – 17.700 zł,
 w zakupie protezy kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym dla 2 osób – 43.000 zł;
 w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 28 osób – 146.446,50 zł.
5.11.2.Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar F.
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. Celem programu w obszarze F jest zwiększenie dostępności
warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych
placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach
powiatów, gdzie te placówki funkcjonują.
W 2021 roku w ramach Programu zrealizowano 2 projekty udzielając wsparcia finansowego na łączną
kwotę 175.814,75 zł, w tym:
 43.151,35 zł - dla projektu „WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu
się” na dofinansowanie modernizacji lokalnej sieci komputerowej i internetu oraz oświetlenia,
a także zakupu poręczy i nakładek antypoślizgowych w korytarzu i przy biegu schodowym
w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach,
 132.663,40 zł – dla projektu „Stop barierom architektonicznym w WTZ Wieleń” na dofinansowanie
remontu klatki schodowej, renowację schodów oraz montaż windy i niezbędne roboty
towarzyszące w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu.

5.11.3 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III i Moduł IV.
Program uruchomiony został przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po raz
pierwszy w 2020 roku i był kontynuowany również w 2021 roku. W związku z wystąpieniem zagrożenia
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epidemicznego oraz stanu epidemii, w ramach Modułu III wprowadzona została możliwość uzyskania przez
osoby niepełnosprawne – mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, pomocy finansowej
przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów opieki w warunkach domowych. Adresatami pomocy mogli
być m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz podopieczni dziennych domów pomocy społecznej.
Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki
przyznawano świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. Na realizację tego programu w 2021 roku
powiat otrzymał z PFRON środki w łącznej kwocie 110.500 zł, z których wypłacono pomoc dla 105 osób
niepełnosprawnych. Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach Modułu IV osoby niepełnosprawne mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizowanie
aktywności w celu poprawy kondycji oraz zakup środków ochrony. W 2021 roku ze środków PFRON
uzyskano wsparcie w wysokości 100.000 zł dla 2 domów pomocy społecznej na zadania: „Pocovidowa
rehabilitacja, aktywizacja i integracja mieszkanek DPS w Trzciance oraz ich rodzin/opiekunów” - 50.000 zł
oraz „Strefa Fit dla Seniora” – DPS w Gębicach - 50.000 zł. W ramach projektów zakupiono wiaty, sprzęt do
siłowni zewnętrznych, zestawy mebli ogrodowych, namioty, parasole przeciwsłoneczne, grill, grzejniki
promiennikowe, plenerowe gry ruchowe i gry planszowe, które pomogą w długofalowym przeciwdziałaniu
negatywnym skutkom Covid-19.

5.11.4. Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało powyższy projekt, który rozpoczął się
od 1 listopada 2018 r. i trwał 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 o charakterze
towarzyszącym świadczonymi przez specjalistów takich jak: pedagog, logopeda, specjalista w zakresie
rehabilitacji lub fizjoterapeuta. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, który był nieodpłatnie wypożyczony
osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie. W ramach projektu realizowano wsparcie
doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych w zakresie tematyki dotyczącej
opieki nad osobą niepełnosprawną niesamodzielną, pierwszej pomocy medycznej, żywienia i pielęgnacji,
wykorzystania systemu komunikacji z dziećmi autystycznymi. Prowadzono również 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. Realizowane były także usługi PCPR, związane z bezpłatnym
dowozem uczestników projektu samochodem PCPR: do szpitali, na wizyty lekarskie, itp. W ramach
projektu PCPR dysponowało kwotą 1.462.066,88 zł, w tym dofinansowanie - 1.388.963,53 zł, wkład własny
– 73.103,35 zł. W 2021 roku na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 318.045,53 zł, w tym:
środki EFS - 304.450,61 zł oraz wkład własny - 13.594,92 zł.

5.11.5. Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (II).
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św.
Jadwigi w Puszczykowie kontynuowało powyższy projekt, który rozpoczął się od 1 września 2019 r. i trwał
do 31 grudnia 2021 r.
Celem głównym projektu było 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
zniepełnosprawności 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
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przebywających w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych. W ramach projektu zatrudniono
3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Działania asystentów były wspierane usługami
opiekuńczymi o charakterze towarzyszącym, świadczonymi przez specjalistyczną kadrę: pedagoga,
logopedę, specjalistę w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeutę. Ponadto realizowana była usługa teleopieki
(zakup 20 urządzeń monitorujących wraz z abonamentem: dyżur na sygnał SOS od podopiecznego oraz
2 razy dziennie telefon kontrolny, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, w razie potrzeby
zawiadomienie służb ratunkowych, członków rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej).
Zakupiono też sprzęt rehabilitacyjny, który był nieodpłatnie wypożyczony osobom niepełnosprawnym
uczestniczącym w projekcie. W ramach projektu odbywało się także wsparcie doradczo-szkoleniowe dla
opiekunów faktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
rodzinne).
W ramach projektu PCPR dysponowało kwotą 995.789,34 zł, w tym dofinansowanie - 907.999,87 zł i wkład
własny – 47.789,47 zł. W 2021 roku na realizację projektu wydatkowano środki w łącznej wysokości
445.497,63 zł, w tym: dotacja dla partnerskiej Fundacji w wysokości 136.875,48 zł, środki EFS - 264.134,15
zł oraz wkład własny - 44.488 zł.

5.11.6. Rządowy program „Za życiem”.
Program jest kontynuacją programu z lat poprzednich, a jego celem jest kompleksowe wsparcie dla kobiet
w ciąży i ich rodzin. W 2021 roku, tak jak w roku poprzednim, w Programie uczestniczyła tylko jedna szkoła,
tj. Zespół Szkół w Czarnkowie. Szkole, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki,
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.

5.11.7. Rządowy program „Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”.
W 2021 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów skorzystały 2 jednostki: Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach
oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Na realizację zadnia wydatkowano środki w łącznej
wysokości 28.895,34 zł.

5.11.8. 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 laptopów i monitorów interaktywnych. W 2021 roku z programu
skorzystały dwie 2 jednostki: Liceum Ogólnokształcące w Trzciance oraz Zespół Szkół Technicznych
w Trzciance. Na realizację zadania wydatkowano ogółem kwotę 35.000 zł, w tym środki z dotacji 28.000 zł.

5.11.9. Rządowy program „Laboratoria Przyszłości”.
Program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dzięki któremu szkoły podstawowe otrzymały
środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających uczniów w rozwoju umiejętności
związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką. W 2021 roku w Programie uczestniczyły dwie
szkoły, tj. Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Na
realizację zadnia wydatkowano ogółem kwotę 49.276,00 zł.

5.11.10. Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole.
Zadanie realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. W roku 2021 ze środków
pochodzących ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, na realizację zajęć
wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, skorzystało 78 nauczycieli z 9
jednostek oświatowych, w tym z 2 placówek niepublicznych dotowanych przez powiat, tj. zespołów szkół
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ponadpodstawowych. Na realizację zajęć w szkołach wydatkowano ogółem kwotę 80.201,26 zł.
Z pozostałych niewykorzystanych środków z programu, wspartych środkami własnymi dokonano zakupu
pomocy dydaktycznych, w tym 19 interaktywnych monitorów dotykowych, ogółem na kwotę 167.270 zł.

5.11.11. 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 opiekuńczowychowawczej, do ukończenia 18 roku życia, przysługiwał dodatek wychowawczy w wysokości
świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
W 2021 roku w ramach programu wypłacono łącznie kwotę 833.510,55 zł, w tym dodatek wychowawczy
dla 115 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 686.549,79 zł, pozostałe środki
w kwocie 146.960,76 zł przeznaczono na dodatki dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

5.11.12. Karta Polaka. Zadanie „Świadczenia pieniężne dla posiadaczy ważnej Karty Polaka osiedlających
się w Rzeczypospolitej Polskiej” jest realizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
Świadczenie pieniężne przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia wniosku o przyznanie
świadczenia. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje starosta, wskazany przez wojewodę w decyzji
przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium RP osoby
uprawnionej do świadczenia pieniężnego. W 2021 r. na powyższy cel wydatkowano kwotę 13.200 zł.
Zestawienie pozostałych projektów realizowanych w 2021 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.
Nadrzędnym celem działania służb, jednostek i straży jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz
osobom przebywającym, podróżującym i wypoczywającym na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka. Jego brak bądź
niedostateczne zaspokojenie nie pozwala na realizację innych, ważnych potrzeb i utrudnia działanie
jednostki, a także całego społeczeństwa. Obowiązkiem państwa jest jego zapewnienie między innymi
poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie
wszelkim zjawiskom niepożądanym. W tym celu istotnym jest stworzenie spójnego harmonogramu działań
podmiotów poruszających się w sferze przeciwdziałania zagrożeniom. Działania te wymagają szerokiego
współdziałania administracji rządowej, samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, straży, organizacji
społecznych i przyczyniają się do zrozumienia faktu, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne
bezpieczeństwo.
Zgodnie z ustawą, Starosta jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze
powiatu, kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagrożeń na podległym terenie. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zapobiegania
zagrożeniom Starosta realizuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej oraz jednostek
organizacyjnych powiatu. W tym celu działają również Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także Komisja ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem na
Drogach, której celem jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do
zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu.
Fundamentalnym dokumentem, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowymi
i zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego jest Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, na
bieżąco aktualizowany i uzgadniany z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie ich dotyczącym.
Zasadzają się na mim wszelkie działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa, zapobieganiu zagrożeniom
i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych. W 2021 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
zbierał się 2-krotnie. W posiedzeniach brali udział wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu. Podczas
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spotkań tematem przewodnim była ocena sytuacji epidemicznej oraz podejmowane działań przez
jednostki rządowe i samorządowe zmierzających do zminimalizowania jej skutków.
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.

6.1.1.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.
Ponieważ rok 2021 był kolejnym rokiem epidemii spowodowanej wirusem Covid-19, również w szeregach
Policji występowały przypadki absencji z powodu izolacji lub kwarantanny, jednak nie miało to żadnego
wpływu na właściwe planowanie służby i realizację zadań oraz zapewnienie ciągłości w służbie.
W 2021 roku na terenie powiatu stwierdzono 1666 czynów przestępczych i była to największa ilość
przestępstw na przestrzeni ostatnich pięciu lat (o 576 więcej w stosunku do roku 2020). Zauważyć jednak
należy, że w okresie tym nastąpił też znaczny wzrost wykrywalności, do poziomu 87,24% i był to jeden
z wyższych wskaźników od 5 lat. Z analizy zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu na przestrzeni lat 20172021 wnioskować należy, że w najbliższym czasie nie nastąpią istotne zmiany w sferze zagrożeń
przestępczością.
Zestawienie zdarzeń mających największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, odnotowanych na
terenie powiatu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie

2019

2020

2021

Wykrywalność
w 2021

Przestępstwa kryminalne

785

730

864

83,00%

Kradzieże z włamaniem
Kradzież i kradzież poprzez
włamanie do samochodu
Rozboje i wymuszenia

176

138

82

57,80%

5

3

5

60,00%

3

2

3

100,00%

Kradzież cudzej rzeczy

114

116

134

54,80%

Uszkodzenie rzeczy

38

44

58

62,10%

Przestępstwa narkotykowe

124

127

177

brak danych

Przestępstwa gospodarcze

166

138

594

89,75%

Podobnie jak w latach poprzednich, największe zagrożenia odnotowano w kategorii przestępstw
kryminalnych, kradzieży cudzej rzeczy, przestępstw gospodarczych oraz narkotykowych. W 2021 roku
w obszarze kradzieży z włamaniem – kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie,
zanotowano rekordowo niski poziom, gdzie w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek aż o 56
przestępstw. 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.
Nadal na wysokim poziomie utrzymują się przestępstwa narkotykowe, zwalczanie których jest jednym
z głównych priorytetów działania Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Przestępstwa te są
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skutecznie ujawniane, a zdecydowana większość ich sprawców jest pociągnięta do odpowiedzialności
karnej. W roku 2021 na terenie powiatu policjanci zabezpieczyli rekordową ilość narkotyków: 2899,5 g
marihuany, 1502,4 g amfetaminy, 123 tabletek ekstazy, 8,5 g kokainy oraz 17 krzaków konopi indyjskich.
W minionym roku odnotowano znaczny wzrost przestępstw gospodarczych o 456 zdarzeń więcej
w stosunku do roku 2020 oraz wzrost ich wykrywalności o 14,39%. Trudności w wykrywaniu tego typu
przestępstw spowodowane są głównie anonimowością sprawców (transakcje kupna-sprzedaży odbywają
się za pośrednictwem portali internetowych i wynikają z niewystarczającego zabezpieczenie
poszczególnych operacji przez administratorów stron.
Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w powiecie są działania prewencyjne, szczególnie
prowadzone bezpośrednio w terenie. W 2021 roku policjanci wykonali łącznie 10.604 służb zewnętrznych
o charakterze prewencyjnym, dodatkowo 2.941 służb wykonali policjanci pionu ruchu drogowego.
Nadal poważnym problemem jest bezpieczeństwo na drogach. W minionym roku zatrzymano 345
sprawców na gorącym uczynku (o 78 więcej), z których 26% stanowili nietrzeźwi kierujący (spadek o 59%).
Ogółem w 2021 roku funkcjonariusze pionu prewencji i pionu ruchu drogowego ujawnili łącznie 15.153
wykroczeń, nałożono 11.720 mandatów karnych, skierowano 520 wniosków o ukaranie, a wobec 2.913
sprawców zastosowano pouczenia. Wśród wykroczeń najwyższy wskaźnik dotyczył przekroczeń prędkości,
brak zapiętych pasów, nietrzeźwości kierowców oraz nieprawidłowości podczas wyprzedzania. W 2021
roku na terenie powiatu odnotowano 38 wypadków drogowych i 680 kolizji, w których zginęło 9 osób, a 42
zostały ranne. Wskaźniki te w stosunku do lat poprzednich utrzymują się na porównywalnym poziomie.
W 2021 roku wzrosła ilość sprawców czynów karalnych dokonywanych przez nieletnich, gdzie nieletni
stanowili 4,13% ogółu sprawców. Wciąż narastający charakter mają zjawiska spożywania przez młodzież
alkoholu i zażywania narkotyków, co w sposób istotny wpływa na zachowania pozbawione samokontroli
prowadzące do popełnienia czynów zabronionych i uciążliwych społecznie. Sytuacja taka zmusza do
włączenia w działania profilaktyczne na rzecz ograniczania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
samorząd terytorialny oraz lokalne media poprzez propagowanie wspólnych działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa, w tym zwalczania patologii i zjawisk kryminogennych.

Realizacja programów i działania profilaktyczno-prewencyjne.
Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu jest regularnie analizowany i monitorowany oraz nanoszony na
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do miejsc potencjalnie zagrożonych kierowane były patrole
zgodnie z zadaniami ujętymi w kartach odpraw i poleceniami odprawiających do służby. Informacje
o zaistniałych zdarzeniach na bieżąco publikowano na stronie internetowej czarnkowskiej Komendy,
fanpegu FB oraz w lokalnych mediach, jak również na stronach samorządów gmin i powiatu. Publikowane
informacje zawierały także porady mające na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie przestępstw oraz
zdarzeń społecznie niepożądanych i uciążliwych. W 2021 roku w ramach Mapy Zagrożeń przyjęto ogółem
789 zgłoszeń, z czego potwierdzonych zostało 104 (13,2%). Najczęściej występujące zgłoszenia dotyczyły
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (33,8%), przekroczenia dozwolonej prędkości (27,2%)
oraz nieprawidłowej infrastruktury drogowej (16,1%).
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 Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej wspólnie z dzielnicowymi oraz
rzecznikiem prasowym, w miarę możliwości, przeprowadzili spotkania oraz działania poświęcone zasadom
bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. W 2021 roku przeprowadzono 310 spotkań edukacyjnych
z młodzieżą oraz 274 spotkania z pedagogami, sporządzono 132 wystąpienia do sądów rodzinnych,
skierowano 21 zawiadomień do szkół i innych placówek oświaty i wychowania, 5 do służb zdrowia i opieki
społecznej oraz 9 do innych instytucji i organizacji. Podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowano
realizację zadań wynikających z poniższych rządowych programów profilaktycznych:

 Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka
Celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez realizację
celów szczegółowych związanych z bezpieczeństwem w miejscach publicznych z uwzględnieniem
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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. Tak jak w latach poprzednich, dzielnicowi
i 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 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. W okresie
jesienno-zimowym policjanci prowadzili kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne lub
nadużywające alkoholu (klatki schodowe, dworce komunikacyjne, opuszczone budynki, ogródki i altany
działkowe). Wspólnie z funkcjonariuszami straży leśnej i łowieckiej patrolowano kompleksy leśne w celu
eliminacji kradzieży drewna, nielegalnej wycinki choinek, czy przypadków kłusownictwa. Sporo miejsca
poświęcono seniorom i działkowcom uświadamiając ich o zagrożeniach związanych z oszustami „na
wnuczka” czy „na policjanta”. W okresie luty-marzec 2021 r. przeprowadzono powiatowe działania pn.
„Nie daj się nabrać na wnuczka i policjanta” organizując 19 spotkań z seniorami, w których uczestniczyło
147 osób. W minionym roku przeprowadzono liczne akcje prewencyjne, m.in.: działania w okresie
przedświątecznym i w okresie świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, „Bezpieczny Weekend Majowy”,
działania prewencyjno-porządkowe „Wiosna 2021”, „Bezpieczne Ferie 2021”, „Bezpieczne Wakacje 2021”
spotkania z dziećmi i młodzieżą w okresie przedwakacyjnym na temat bezpieczeństwa podczas podróży,
wypoczynku nad wodą, w ruchu drogowym, w internecie, przeciwdziałania mowie nienawiści, w tym na tle
różnic narodowościowych, etnicznych albo ze względu na bezwyznaniowość. Na bieżąco prowadzono też
cykliczne działania typu: „Prędkość”, „Pasy i foteliki”, „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Motocykl”, „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.



Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach tego programu w 2021 promowano prawidłowe wzorce życia rodzinnego, edukowano osoby
dotknięte przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej oraz podnoszono wiedzę pracowników szkół
na temat symptomów przemocy w rodzinie. Doskonalono również metody interwencji policji wobec
przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” oraz upowszechniano standardy pracy
interdyscyplinarnej na rzecz przeciwdziałania przemocy. W związku ze zmianą przepisów ustawy Kodeks
postępowania cywilnego, na podstawie których Policja otrzymała nowe uprawnienia w postaci możliwości
wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie,
przeprowadzono w tym zakresie szkolenia dla policjantów. W minionym roku sporządzono 172 formularze
Niebieskiej Karty, z czego 141 wszczynających procedurę, a 31 dotyczyło kolejnych przypadków przemocy
w rodzinie. W porównaniu z 2020 r., liczba założonych formularzy Niebieskiej Karty spadła o 2 przypadki.
Odnotowano 177 osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, z czego 153 to
kobiety, a 9 to mężczyźni. Nadal główną przyczyną tego zjawiska jest bezrobocie, problemy rodzinne oraz
wpływy środowiska, a sprawcami są głównie mężczyźni działający pod wpływem alkoholu. Spośród
odnotowanych przypadków przemocy w rodzinie, 80 z nich miało miejsce wśród mieszkańców miasta,
natomiast 92 wśród mieszkańców wsi. Ponieważ pośrednimi ofiarami tego zjawiska są dzieci, w każdym
przypadku gdy zachodziło podejrzenie o zagrożeniu dobra osób małoletnich, do sądu były przesyłane
informacje z prośbą o rozpatrzenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Realizując zadania wynikające
z Programu, policjanci na bieżąco współpracowali z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, sądem rodzinnym, kuratorami, powiatowym centrum pomocy
rodzinie, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, wychowawcami domów dziecka,
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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
przeciwdziałania. Dodatkowo na stronie internetowej KPP oraz w lokalnej prasie publikowano informacje
dotyczące instytucji pomocowych dla ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie. W minionym roku, po raz
kolejny policjanci przyłączyli się do akcji Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, a w okresie luty-kwiecień
2021 r. przeprowadzono działania pn. Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj.

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach programu policjanci prowadzili działania mające na celu ograniczanie podaży narkotyków oraz
zmniejszania korzyści z przestępczości narkotykowej. W ramach zahamowania wzrostu przestępczości tej
kategorii, policjanci podejmowali działania prewencyjne polegające na stałym kontrolowaniu miejsc i osób
mogących być pod wpływem środków psychotropowych lub w ich posiadaniu oraz mogących zajmować się
handlem narkotykami czy też dopalaczami. W ramach Projektu Wielkopolskiej Policji „Dopalacze niszczą
życie” przeprowadzono 18 spotkań dla młodzieży, w których wzięło udział 467 uczniów oraz 6 spotkań dla
pedagogów, w których udział wzięło 26 osób. Podejmowano także szereg działań prewencyjnych mających
na celu ujawnianie nieletnich posiadających przy sobie środki odurzające, rozprowadzających narkotyki
oraz nieletnich będących pod ich wpływem.

6.1.2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
W 2021 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
oraz ratownictwa oprócz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej realizowały
również 33 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 14 będących w strukturach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 19 jednostek typ „S” (wyposażone w samochód ratowniczogaśniczy). Dysponowane były do działań związanych ze zwalczaniem pożarów, zajmowały się
ratownictwem technicznym po zdarzeniach drogowych i na obszarach wodnych. Jednostki OSP stanowią
ważne ogniwo w ostrzeganiu ludności o istniejących zagrożeniach, prowadzą akcje informacyjnoprofilaktyczne, zabezpieczają imprezy organizowane na podległym terenie, przeprowadzają ewakuacje
ludzi i mienia.
W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
interweniowały podczas 1445 zdarzeń. Na interwencje składały się w 21,9% pożary (316 zdarzeń), w 74,9%
miejscowe zagrożenia (1082 zdarzeń) oraz w 3,2% alarmy fałszywe (47 wyjazdów). W porównaniu z rokiem
2020 nastąpił wzrost ilości interwencji o 19,9%. Najwięcej zdarzeń odnotowano w mieście i gminie
Trzcianka (432 interwencje) oraz w mieście i gminie Czarnków (łącznie 298). W pozostałych gminach
wynosiły: gmina Lubasz (158), gmina Wieleń (224), gmina Krzyż Wlkp. (154), gmina Drawsko (106),
natomiast najmniej w gminie Połajewo (73).

 Pożary.
W 2021 roku w ogólnej liczbie 1445 interwencji jednostek straży pożarnej, 316 zdarzeń stanowiły pożary
(21,9%). W stosunku do roku 2020 ilość ta wzrosła o 17 zdarzeń. W ogólnej liczbie pożarów odnotowano:
303 pożary małe, 11 pożarów średnich i 2 pożary duże. Niewielka ilość pożarów średnich i dużych świadczy
o znacznej skuteczności sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu, jednak niepokoi liczba
wszystkich odnotowanych zdarzeń pożarowych. Największą ilość pożarów odnotowano w mieście i gminie
Trzcianka (77) oraz razem w mieście i gminie Czarnków (68), natomiast najmniejsza ilość tych zdarzeń
miała miejsce w gminie Połajewo (12). Największą ilość pożarów zanotowano w miesiącu sierpniu.
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Pożary w 2021 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.
Gmina Lubasz
Gmina Drawsko
Miasto Czarnków
Gmina Połajewo

Razem

małe
74
53
41
38
37
26
23
11
303

Pożary
średnie
duże
1
2
2
0
3
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
11

2

b. duże
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Razem
77
55
44
39
39
26
24
12
316

W 2021 roku pożary najczęściej występowały w obiektach mieszkalnych (124 interwencje), w obiektach
innych (82), w rolnictwie i uprawach (44) oraz w lasach (23). Podobnie jak w latach ubiegłych, główną ich
przyczyną była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem (33,7%) oraz
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (30,7%). W 2021 roku w pożarach śmierć poniosła 1
osoba, a 2 osoby zostały ranne.
Z analiz statystycznych wynika, że począwszy od 2013 roku liczba pożarów sadzy w przewodach
kominowych jest znacząca. Wprawdzie ubiegły rok miał tendencję spadkową w porównaniu do roku 2020,
jednak w latach 2013-2021 odnotowano łącznie 642 pożary tej kategorii, z czego większość miała miejsce
w budynkach mieszkalnych i głównie w sezonie grzewczym, tj. w I i IV kwartale roku.
Z uwagi na duży stopień zalesienia powiatu (51,4%), znaczącym zagrożeniem są 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. Trudny teren i niedostateczny stan dróg dojazdowych,
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 dla tych obszarów,
a dodatkowo potęgują je turyści, zbieracze runa leśnego oraz wędkarze poruszający się po obszarach
leśnych. W 2021 roku odnotowano 23 pożary na terenach leśnych, w tym najwięcej, bo 15 w obrębie
Nadleśnictwa Krucz, po 2 w Nadleśnictwie Sarbia i w lasach gminnych oraz po 1 w lasach prywatnych
i Nadleśnictwach: Potrzebowice, Trzcianka oraz Zdrojowa Góra.

 Miejscowe zagrożenia.
W 2021 roku w całkowitej ilości 1445 interwencji Straży Pożarnej, doszło do 1082 miejscowych zagrożeń
(MZ), co stanowi niemal 75% wszystkich zdarzeń i w porównaniu do roku 2020 nastąpił ich wzrost o 24,6%
tj. o 266 zdarzeń. Największą grupę, bo 1011 zdarzeń (93,4%) stanowią zdarzenia lokalne, spośród których
największą ilość odnotowano na terenie miasta i gminy Trzcianka (341 interwencji) oraz razem na terenie
miasta i gminy Czarnków (220), natomiast najmniej w gminie Połajewo (61). Miejscowe zagrożenia
występowały najczęściej w obiektach mieszkalnych (446 interwencji), w innych obiektach jak: śmietniki,
garaże samochodowe, obiekty przyrody naturalnej, pobocza dróg, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi
i ulice, trawy, trawniki oraz inne nietypowe obiekty - 338 interwencji oraz z udziałem środków transportu
(153). Głównymi przyczynami miejscowych zagrożeń były: nietypowe zachowania się zwierząt, owadów
(371 zdarzeń), huragany, silne wiatry, tornada (215) oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu
środków transportu (121). W całej kategorii zdarzeń w 2021 roku zginęło 20 osób, a 97 było rannych,
w tym 11 dzieci.
W roku 2021 w działaniach ratowniczo-gaśniczych zaangażowanych było 2616 zastępów strażackich i 1069
strażaków PSP i OSP. Najczęstsze interwencje do zdarzeń wystąpiły w gminach Trzcianka i Czarnków
będących największymi aglomeracjami powiatu, a jednocześnie siedzibami jednostek JRG, których zastępy
wyjeżdżały do 716 zdarzeń, co stanowi wzrost o 41 zdarzeń w porównaniu z rokiem 2020. Do zdarzeń
wyjeżdżały także Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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Najczęściej do wyjazdów dysponowano jednostki OSP Wieleń (196 interwencji), OSP Krzyż Wlkp. (123),
OSP Lubasz (106) i OSP Drawsko (78), a także jednostki OSP nie należące do KSRG, które brały udział w 269
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 2021 roku uczestniczyły również w likwidacji 11 pożarów i 6 miejscowych zagrożeń na
obszarach powiatów sąsiednich: pilskiego, wałeckiego, chodzieskiego, strzelecko-drezdeneckiego,
obornickiego oraz szamotulskiego.

 Udział jednostek w zdarzeniach związanych z Covid-19.
Od 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 178 zdarzeniach, do których należało m.in. : dowóz żywości osobom przebywającym w izolacji
lub na kwarantannie (79), pomoc w dotarciu mieszkańcom powiatu do miejsca otrzymania szczepionki
(66), transport środków ochrony indywidualnej do jednostek biorących bezpośredni udział w zdarzeniach
podczas pandemii, transport butli z tlenem do lub z bazy tlenowej znajdującej się w JRG Trzcianka oraz
dystrybuowanie ulotek informacyjnych dotyczących pandemii (24).

 Działania profilaktyczno-prewencyjne.
Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie, kontynuując działania z lat poprzednich, również w 2021 roku
uczestniczyła w procesie profilaktyki przeciwpożarowej, celem dalszego rozwijania świadomości
mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 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. W 2021 roku kontynuowano ogólnopolskie kampanie edukacyjnoinformacyjne i projekty: „Czad i ogień – Obudź Czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa!”, ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstawania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz
zatrucia tlenkiem węgla. Ze względu na ograniczenia sanitarne, akcje profilaktyczne przebiegały
w ograniczonym zakresie.
W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
oraz przygotowywania do działań ratowniczych, w minionym roku przeprowadzono łącznie 55 czynności
kontrolno-rozpoznawczych w 170 obiektach, w tym: 21 związanych z odbiorem obiektów. Kontrole
prowadzono głównie w obiektach produkcyjnych i magazynowych, użyteczności publicznej, w lasach,
w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Kontrole
ujawniły 335 nieprawidłowości w 104 obiektach. Do najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości należało:
niewykonanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania kontroli stanu technicznego instalacji
użytkowych, brak konserwacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, niewłaściwy stan dróg
i wyjść ewakuacyjnych oraz nieprawidłowe magazynowanie materiałów. W 2021 roku Komendant
Powiatowy PSP wydał 21 stanowisk pokontrolnych, 12 opinii, 12 postanowień oraz 55 wezwań dotyczących
uzupełnienia podań jako żądań strony postępowania.

6.1.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku było działanie na rzecz
zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę
ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem
zdrowotnym wody oraz chemikaliami.
W roku 2021 r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie znajdowało
się 1593 obiektów, w tym 31 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Ponieważ miniony
rok by kolejnym, w którym nadzorowane obiekty funkcjonowały w czasie epidemii Covid-19, podczas
czynności kontrolnych szczególną uwagę zawracano na wdrożenie i przestrzeganie wytycznych
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opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Działania dotyczące
przestrzegania ustanowionych przepisów w zakresie przeciwdziałania Covid-19 oraz realizacji ograniczeń,
nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem epidemii w Polsce, były podejmowane przez
Państwową Inspekcję Sanitarną w obiektach obrotu i produkcji żywności, aptekach, zakładach żywienia
zbiorowego otwartego i zamkniętego, zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej, obiektach
handlowych, placówkach oświatowych i innych miejscach publicznych.
W 2021 r. przeprowadzono łącznie 20 834 kontroli, wizytacji oraz wywiadów epidemiologicznych, w tym
5927 wywiadów dotyczących zakażeń wirusem Sars-CoV-2 i 878 tzw. kontroli covidowych, sprawdzających
przestrzeganie wytycznych i przepisów w zakresie przeciwdziałania Covid-19 oraz realizacji ograniczeń
i zakazów w tym zakresie. W 2021 r. pobrano 500 prób do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
z czego 171 dotyczyło badań żywności, 215 badań wody, a 114 badań do celów sanitarnoepidemiologicznych. W przypadku niestosowania się zobowiązanych do przepisów prawnych, wydano 269
decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz 114 decyzji płatniczych. W wyniku
prowadzonych czynności nałożono 176 mandatów karnych na łączną kwotę 20.950 zł, w tym 150
mandatów na kwotę 16.100 zł za nieprzestrzeganie ograniczeń i zakazów w związku z epidemią.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że przedsiębiorcy w większości przypadków stosowali się do obostrzeń
i zaleceń, a we wszystkich skontrolowanych obiektach zachowany był wzmożony reżim sanitarny.
W minionym roku w PSSE w Czarnkowie nie zarejestrowano takich zachorowań jak: dur brzuszny, dury
rzekome, czerwonka, zatrucia pokarmowe enterotoksyną gronkowcową, toksyną botulinową, grzybami,
jersiniozą, WZW typu A. Nie zarejestrowano także przypadków choroby meningokokowej oraz
bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Natomiast odnotowano i zarejestrowano 10
przypadków zatrucia pokarmowego wywołanych przez pałeczki Salmonella; 82 przypadki biegunki, w tym
12 u dzieci do lat 2; 11 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego wywołanego przez rotawirusy;
20 przypadków przez norowirusy. Ponadto w 2021 roku zarejestrowano: 4 przypadki zachorowania na
gruźlicę, 2 przypadki nowo wykrytego zakażenia HIV, 1 przypadek zachorowania na płonicę, 1 na różę,
131 na ospę wietrzną, 8 na boreliozę, 1 przypadek zakażenia krwi posocznicą oraz 7951 przypadków
grypopochodnych. W 2021 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nie zarejestrowano zbiorowych
ognisk zatruć pokarmowych oraz nie odnotowano zatruć grzybami, natomiast zarejestrowano 5926
przypadków zakażeń Sars-CoV-2, w tym odnotowano 135 zgonów.
W sezonie letnim 2021 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, kąpielisko „Logo"
w Trzciance na jeziorze Długim, a także kąpielisko w Krzyżu Wlkp. na jeziorze Królewskim. W każdym z tych
kąpielisk, przed rozpoczęciem sezonu, w ramach kontroli urzędowej PIS, pobrano do badań próby wody,
natomiast organizatorzy kąpielisk, w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie sezonu prowadzili własne
badania wody. We wszystkich przypadkach woda spełniała wymagania mikrobiologiczne do kąpieli.
W czterech kąpieliskach woda była przydatna do kąpieli przez cały sezon: w Lubaszu na Jeziorze Dużym,
stara i nowa plaża w Trzciance na jeziorze Sarcze oraz kąpielisko w Krzyżu na jeziorze Królewskim.
Natomiast w kąpielisku Logo w Trzciance na jeziorze Długim, ze względu na zanieczyszczenie
mikrobiologiczne w dniach 8-12.07.2021 r. obowiązywał zakaz kąpieli. Pod nadzorem Inspektora
Sanitarnego znajdują się także dwa baseny kąpielowe: sezonowy basen OSiR w Czarnkowie oraz całoroczny
basen Zespołu Placówek Oświatowych w Gębicach. Ze względu na epidemię basen w Gębicach był
nieczynny przez cały rok 2021, natomiast basen w Czarnkowie został 2-krotnie skontrolowany, gdzie jakość
mikrobiologiczna wody nie budziła zastrzeżeń.
W ewidencji nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania znajduje się 127 obiektów.
W skontrolowanych placówkach łącznie uczyło się i przebywało 5480 dzieci w wieku żłobkowym,
przedszkolaków, uczniów oraz wychowanków. W ramach nadzoru nad tymi placówkami przeprowadzono
64 kontrole, podczas których nie odnotowano żadnych sytuacji kryzysowych prowadzących do
konieczności wyłączenia placówki z użytkowania. Jednocześnie we wszystkich skontrolowanych
placówkach stan sanitarno-higieniczny nie budził większych zastrzeżeń. Kolejny rok, który minął w okresie
epidemii pokazał, że dyrektorzy placówek oświatowych ściśle współpracowali z PSSE podczas nakładania
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kwarantann na osoby z bliskiego kontaktu, a obiekty przez nich zarządzane w miarę możliwości
dostosowane były do wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MEN i MZ.
W styczniu i lutym 2021 r. odbyły się akcje wymazowe nauczycieli szkół i przedszkoli w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, które przeprowadzono wspólnie z ZZOZ w Czarnkowie. Chęć wykonania badań
wykazało w styczniu 369 nauczycieli i pracowników administracyjno-gospodarczych, natomiast w lutym 64
nauczycieli szkół podstawowych oraz 10 nauczycieli przedszkoli. W jednej ze szkół powiatu, w związku
z dużą ilością zakażeń jesienią 2021 r. wśród dzieci i personelu, również przeprowadzono akcję wymazową
w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ponadto w roku 2021 wydano 79 opinii
zawieszających w części zajęcia edukacyjno-wychowawcze w placówkach oświatowych na czas odbycia
kwarantanny domowej przez dzieci i młodzież oraz jedną opinię zawieszającą zajęcia stacjonarne w całej
szkole. Opinia ta wydana została dla szkoły podstawowej liczącej 32 oddziały, w której kwarantanną objęto
23 oddziały, co stanowiło ponad połowę uczniów w szkole.
W kategorii zakładów żywnościowo-żywieniowych, w ciągu 2021 roku zewidencjonowano 851 obiekty,
w tym: 158 zakładów produkcji żywności, 395 obiektów obrotu żywnością, 297 obiektów żywienia
zbiorowego, 1 środek transportu żywności. Ponadto pod nadzorem znajdowały się: 1 zakład produkcji
wyrobów do kontaktu z żywnością, 21 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością,
6 miejsc obrotu produktami kosmetycznymi i 1 zakład produkcji i konfekcjonowania kosmetyków. Na
podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego, ocenie poddano 163 obiekty, z których 12 zakwalifikowano do
kategorii wysokiego ryzyka, w tym 3 wytwórnie lodów, 1 piekarnię, 1 inną wytwórnię żywności, 5 sklepów
spożywczych, 2 zakłady żywienia zbiorowego otwartego, w tym 1 zakład małej gastronomii.
W roku 2021 PPIS w Czarnkowie wydał ogółem 562 opinii sanitarnych, które dotyczyły szerokiego
spektrum tematyki ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska przyrodniczego. Podobnie jak w roku
poprzednim, tak i w 2021 zanotowano zdecydowany wzrost opinii w sprawie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, wzrost liczby wydanych postanowień dotyczących warunków zabudowy
terenu, uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko oraz uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych. Spadła natomiast liczba dokonanych dopuszczeń do użytkowania obiektów nowo
projektowanych i modernizowanych. Porównywalnie do 2020 r. kształtowała się liczba wydanych opinii
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Bezwzględny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nałożono na inwestycje
mogące mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, a w szczególności: budowli rolniczych
(chlewnie, obory, kurniki), rozbudowy nowych zakładów przemysłowych, rozbudowa Terminalu
Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Zachód, budowa bezobsługowej myjni samochodowej w okolicy
cmentarza i zabudowy mieszkaniowej, budowa obiektu stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w zupełnie nowej lokalizacji.
Podejmowane działania wynikające z zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego przynoszą
oczekiwane efekty. Systematycznie prowadzony nadzór nad obiektami pozwolił zaobserwować, że
poprawia się estetyka oraz wizerunek miejscowości, a także miejsc noclegowych oferowanych turystom.
Jakość świadczonych usług z roku na rok ulega poprawie, a obiekty są remontowane i modernizowane, co
przyczynia się do podnoszenia standardów świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia drobnych
nieprawidłowości, na bieżąco wydawano zalecenia w celu doprowadzenia obiektów do właściwego stanu
sanitarno-technicznego. Przeprowadzone kontrole stanu sanitarnego wykazały w większości obiektów
poprawę stanu sanitarnego i technicznego w porównaniu z poprzednimi latami. Zakłady pracy z roku na
rok wyposażane są w coraz nowsze maszyny i urządzenia, a pracodawcy z coraz większą świadomością
dbają o zdrowie zatrudnionych pracowników. Mimo tego, iż w wielu obszarach objętych nadzorem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej zauważa się znaczną poprawę, dużo zagadnień wymaga jeszcze zwrócenia
szczególnej uwagi. Należy położyć nacisk na dystrybucję oraz przechowywanie szczepionek w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia prowadzone są zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych
i gwarantują w dalszym ciągu zachowanie odporności zbiorowej. Zauważa się jednak wzmożoną działalność
przeciwników szczepień, w związku z powyższym istnieje potrzeba zintensyfikowania działań edukacyjnych
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dotyczących występowania i profilaktyki chorób zakaźnych. Istnieje również zauważalna potrzeba
przeprowadzania akcji edukacyjnych związanych z problematyką zdrowotną obejmujących szeroką grupę
wiekową mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

6.1.4. 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 2021 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 127 stad, tj. 2305 sztuk bydła w kierunku enzootycznej białaczki
oraz brucelozy i nie stwierdzono żadnych sztuk z dodatnim wynikiem badania serologicznego,
 wykonano badania w kierunku gruźlicy bydła – zbadano 224 stada, tj. 7048 sztuk, u których test
tuberkulinowy był ujemny,
 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.
 Realizowano założenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na lata
2021-2022. W minionym roku zbadano 366 stad, w których pobrano 8731 próbek krwi i nie
stwierdzono wyników dodatnich.
 Realizowano wieloletnie 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 2021 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 2021 roku
myśliwi w ramach odstrzału sanitarnego dzików odstrzelili 955 sztuk z 1442 zaplanowanych.
W związku ze stwierdzeniem we wrześniu 2020 r. na terenie powiatu obornickiego jednego ogniska
afrykańskiego pomoru świń u dzika, na obszarze naszego powiatu zostały wyznaczone dwa obszary:
ochronny – żółty i obszar z ograniczeniami – czerwony.
Obszar ochronny (żółty) - objął swoim zasięgiem: gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków,
część gminy Połajewo położoną na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, TarnówkoBoruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz
część gminy Wieleń położoną na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy
przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie.
Obszar z ograniczeniami (czerwony) - objął swoim zasięgiem: część gminy Połajewo położoną na
południe od drogi łączącej miejscowość Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo,
Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie.
Zgodnie z programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem ASF, Inspektorat
Weterynarii w Czarnkowie zakupił 4 chłodnie z przeznaczeniem na utworzenie w obszarze
chronionym i z ograniczeniami, punktów do przetrzymywania tusz. Jedna chłodnia została
umieszczona w Boruszynie gm. Połajewo (obszar czerwony – obecnie obszar objęty ograniczeniami
II - różowy). Pozostałe trzy chłodnie umieszczono w obszarze żółtym (obecnie jest to obszar objęty
ograniczeniami I – niebieski), tj. Gajewie gm. Czarnków, Nowych Dworach gm. Wieleń i Antoniewie
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gm. Lubasz. Powyższe obszary na terenie powiatu obowiązywały do 12 lipca 2021 roku. Z chwilą
opublikowania nowego rozporządzenia wykonawczego Komisji UE, na terenie powiatu wyznaczono
obszar objęty ograniczeniami I na terenie wszystkich gmin powiatu oraz obszar objęty
ograniczeniami II w granicach dotychczasowego obszaru czerwonego. Wyznaczenie na terenie
wszystkich gmin obszaru z ograniczeniami I spowodowało konieczność utworzenia 7 dodatkowych
punktów przetrzymywania tusz (PPT) i zakupu chłodni przez koła łowieckie. Warunkiem
wprowadzenia tuszy dzika do obrotu jest oddanie dzika do PPT, pobranie od niego próbki krwi
i przekazanie jej do badań w kierunku ASF w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.
Uzyskanie wyniku ujemnego pozwala uwolnić chłodnie i przekazać tusze dzików do wykorzystania
przez myśliwych. W 2021 roku Inspekcja Weterynaryjna nadzorowała 10 punktów przetrzymywania
tusz na obszarze z ograniczeniami I i 1 punktu na obszarze z ograniczeniami II.W punktach tych
pobrano 1373 próbki krwi do badań w kierunku wirusa ASF. Wszystkie wyniki były ujemne.
W związku z nowymi regulacjami ustanawiającymi szczególne środki zwalczania afrykańskiego
pomoru świń, gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej położone na obszarach
objętych ograniczeniami I i II, zostały zobowiązane do opracowania planu bezpieczeństwa
biologicznego i przestawienia go do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. W planie tym
należało przedstawić sposób zabezpieczenia gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się chorób
zakaźnych (ASF). Zarówno PIW w Czarnkowie jak i Główny Inspektorat opublikował na swoich
stronach internetowych materiały pomocnicze do opracowania powyższych planów. Również
pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego pomagali w ich opracowywaniu.
W 2021 roku urzędowi lekarze weterynarii wystawili 5022 świadectw zdrowia. Krew od świń do
badań w kierunku ASF była pobrana w 35 stadach zlokalizowanych na obszarze z ograniczeniami II
od 3734 sztuk świń.
Pomimo faktu, iż na terenie kraju w 2021 roku stwierdzono ogniska ptasiej grypy to Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki należał do powiatów wolnych od tej choroby. W celu monitorowania
terenu w kierunku HPAI, pobrano do badań 20 wymazów na fermie kaczek rzeźnych i 10 próbek krwi
na fermie kur hodowlanych - wszystkie wyniki były ujemne. W ramach monitoringu biernego wśród
ptaków dzikich, pobrano 2 próbki od padłych myszołowów, 1 od padłego orła i 2 od padłych kruków.
Wszystkie wyniki były ujemne.
 Prowadzono bieżący nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego.
W 2021 roku przeprowadzono 131 kontroli w 73 podmiotach. Pobrano i zbadano 248 próbek
w ramach realizacji programu monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach
i wydalinach, w ich tkankach lub narządach, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt. Zbadano 173 próbki 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
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.
Ponieważ rok 2021 był kolejnym rokiem trwania pandemii, w szkołach i placówkach oświatowych nadal
obowiązywały szczególne zasady ich funkcjonowania zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. Wraz z kolejną falą epidemii, na podstawie rozporządzenia MEiN,
począwszy od 22 marca aż do dnia 30 maja 2021 r. stacjonarne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze w szkołach oraz placówkach oświatowych, zostały po raz kolejny zawieszone. W okresie tym
wprowadzono obowiązek realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na
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odległość. Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, a także rodziców,
dyrektorzy jednostek we współpracy z nauczycielami decydowali o sposobie zorganizowana nauki zdalnej,
uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców, wybierając stosowne narzędzia i rozwiązania.
Głównym założeniem było to, aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci i młodzieży nie została
przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. W związku z tym, że miniony rok był drugim już
rokiem trwania epidemii, w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele możliwości zorganizowania procesu
kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość. Dzięki szybkim decyzjom
dyrektorów, nauczyciele mogli realizować programy nauczania i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi, wzbogacone o narzędzia multimedialne zakupione z końcem 2020 roku
we współpracy z organem prowadzącym, co było kontynuowane w roku 2021.
W tym trudnym dla wszystkich czasie, dyrektorzy szkół na bieżąco przekazywali do organu prowadzącego
informacje o panującej w jednostce sytuacji epidemiologicznej, o podejmowanych w tym czasie decyzjach
i zarządzeniach, o izolacji, kwarantannach czy też zwolnieniach lekarskich związanych z Covid-19 wśród
nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
Absolwenci szkół maturalnych przystąpili do egzaminów w reżimie sanitarnym, co wiązało się ze
szczególnymi wymaganiami organizacyjnymi i dość dużymi utrudnieniami. Wymagało to zupełnie nowego
podejścia do pracy realizowanej w okolicznościach innych niż zwykle. Przy egzaminach obowiązywały
szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez Ministra Edukacji i Nauki, Centralną Komisję
Egzaminacyjną oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W 2021 roku egzaminy maturalne i ósmoklasistów
zostały przeprowadzone wyłącznie w formie pisemnej oraz sprawdzały poziom opanowania wiadomości
i umiejętności określony w wymaganiach egzaminacyjnych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki w grudniu 2020 r. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony katalog wymagań
podstawy programowej, co znacznie zmniejszało zakres obowiązkowych wymagań uczniowskich
i przełożyło się na ich efekt końcowy.
W minionym roku egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zarówno
w sesji zimowej, jak i letniej odbyły się w zaplanowanych terminach. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. (Formuła 2012
i Formuła 2017) odbyły się w terminie od 21 czerwca do 8 lipca 2021 r. Natomiast egzaminy zawodowe
przeprowadzane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019
roku (Formuła 2019) w terminie głównym odbyły się w dniach 7-21 czerwca 2021 r., a w terminie
dodatkowym, od 23 czerwca do 2 lipca 2021 r.
Otwarcie szkół od 1 czerwca 2021 r. odbyło się z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, przy
spełnieniu wymogów wynikających ze szczegółowych wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki. Podobnie rzecz miała się od początku
nowego roku szkolnego 2021/2022, który z dniem 1 września rozpoczął się w trybie stacjonarnym. Powrót
do bezpośredniego nauczania powodował konieczność uwzględnienia wielu rozwiązań związanych
z odpowiednią organizacją nauki, w tym zapewnienie alternatywy w postaci możliwości organizacji zdalnej
edukacji, systemu zmianowego nauki, zmniejszenia liczebności klas. Wszystkie te działania miały na celu
zapewnienie uczniom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nadal obowiązywały zasady stosowania
dystansu społecznego, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i pomieszczeń dydaktycznych. Niestety, wraz
z kolejną falą epidemii, w dniach 20-31 grudnia 2021 r., zajęcia w szkołach zostały ponownie zawieszone.
Nieco odmiennie wyglądała sytuacja w jednostkach specjalnych, tj. w Zespole Szkół Specjalnych
w Gębicach oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej, gdzie w zależności od rozwoju sytuacji
związanej głównie z zachorowaniami uczniów, wychowanek czy nauczycieli, o organizacji i funkcjonowaniu
szkoły czy placówki, decydował jej dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Dyrektorzy
korzystali z takiej możliwości, każdorazowo uzyskując na to zgodę organu prowadzącego.
Obowiązek pracy stacjonarnej, wynikający z panującej sytuacji, 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 tym zakresie powiat otrzymał także wsparcie rzeczowe z zasobu
rezerw państwowych. W miejscach gdzie dochodziło do kontaktów z petentem, zamontowano panele
ochronne, a w sytuacjach szczególnego zagrożenia, 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, w tym
w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, programu „Aktywna tablica” oraz wsparcie na zakup
sprzętu do edukacji zdalnej ze środków w Programie „Dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów”.
Dodatkowo ze środków własnych dokonano zakupu wielu nowoczesnych urządzeń, w tym monitorów
i tablic interaktywnych, laptopów, komputerów stacjonarnych oraz projektorów wykorzystywanych do
edukacji zdalnej, co obrazują poniższe tabele.
Środki wydatkowane w 2021 r. na podniesienie jakości bazy dydaktycznej w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Jednostka

Dodatkowe
zajęcia
wspomagające
12 630,00 zł

Aktywna
tablica

LO Czarnków
LO Trzcianka

Pozostałe
zakupy w
jednostkach
33 130,00 zł

Razem w jednostce
45 760,00 zł

12 630,00 zł

18 010,00 zł

48 140,00 zł

ZS Czarnków

63 150,00 zł

24 330,17 zł

87 480,17 zł

ZS Trzcianka

23 530,00 zł

40 532,85 zł

64 062,85 zł

31 800,00 zł

9 513,99 zł

58 813,99 zł

23.530,00 zł

12 278,48 zł

35 808,48 zł

39 510,30 zł

58 786,30 zł

PPP Trzcianka

8 374,10 zł

8 374,10 zł

CKZ Czarnków

4 515,20 zł

4 515,20 zł

30 000,00 zł

12 630,00 zł

42 630,00 zł

49 276,00 zł

202 825,09 zł

454 371,09 zł

ZST Trzcianka

17 500,00 zł

Laboratoria
przyszłości

17 500,00 zł

ZS Krzyż Wlkp.
ZSS Gębice

19 276,00 zł

MOS Biała
Razem:

35 000,00 zł

167 270,00 zł

W celu podniesienia jakości bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych oraz możliwości realizacji
zadań, w tym związanych z pandemią, 2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 454.371 zł.
Ze środków własnych zakupiono wyposażenie dla szkół za kwotę 202.825,09 zł, natomiast ze źródeł
zewnętrznych pozyskano środki w wysokości 251.545,91 zł. Szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu
przedstawia poniższa tabela.
Wykaz sprzętu zakupionego przez jednostki oświatowe celem podniesienia jakości bazy dydaktycznej w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jednostka

Nazwa pomocy dydaktycznej (nazwa wydatku)

Liceum
Ogólnokształcące
Czarnków

notebook HP
monitor interaktywny Samsung 65 cali
monitor interaktywny AFE Pentap

Liceum
Ogólnokształcące
Trzcianka

tablet, dysk
laptop
tablet
monitor interaktywny AVTEK 75" TouchScreen 6 Connect
monitor interaktywny AVTEK TOUCHSCREEN 6 LITE
laptopy, komputer stacjonarny, drukarka

Liczba sztuk

Razem:

Razem:
Zespół Szkół
Czarnków

laptop
komputer
drukarka

4
3
1
8
1
10
1
1
2
6
21
2
6
2

Kwota wydatku
(ogółem)
10 780,00 zł
22 350,00 zł
12 630,00 zł
45 760,00 zł
698,00 zł
500,00 zł
439,00 zł
12 630,00 zł
17 500,00 zł
16 373,00 zł
48 140,00 zł
5 698,00 zł
11 769,32 zł
1 865,00 zł
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Jednostka

Nazwa pomocy dydaktycznej (nazwa wydatku)
dysk, pamięć do komputera
monitor interaktywny AVTEK 75" TouchScreen 6 Connect

Zespół Szkół
Trzcianka

Zespół Szkół
Technicznych
Trzcianka

Zespół Szkół
Krzyż Wlkp.

Zespół Szkół
Specjalnych
Gębice

PPP Trzcianka

Centrum Kształcenia
Zawodowego
Czarnków

Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii
Biała

Razem:
monitor interaktywny AVTEK 75" TouchScreen 6 Connect; AVTEK
75" XT TouchScreen 5 Lite
monitor interaktywny
czytniki e-book
tablet graficzny
słuchawki komputerowe
Razem:
komputery,
laptopy
monitor interaktywny
monitor interaktywny AVTEK 65" XT TouchScreen 6 Connect
serwer sieciowy wraz z oprogramowaniem
monitory
Razem:
monitor interaktywny AVTEC TOUCHSCREEN
drukarka Brother DCP-B7520DW - urządzenie wielofunkcyjne
wersja edukacyjna Comarch ERP Optima 1-30 st. oprogramowanie pracownia spedytorska
Tachospeed EDU wersja Multi - oprogramowanie pr. spedytorska
Razem:
stacja lutownicza z oprzyrządowaniem
drukarka 3D Creality
aparat fotograficzny z funkcją kamery wraz z oprzyrządowaniem
mikrokontrolery z kursem do Anduro
kolumna mobilna z mikrofonem
laminarka z oprzyrządowaniem
akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
Szlifierka stołowa
wypalarka do drewna
szafka narzędziowa
szafka z narzędziami do drewna
taboret specjalistyczny do pracowni
pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z kreatywności
monitory interaktywne Avtek 65 cali z OPS
Razem:
laptop
drukarka
zestaw narzędzi do badań
Razem:
laptop 15,6 Huawei
drukarka Smart Hp
projektor LED
Razem:
drukarka 3D wraz z akcesoriami
mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
lutownica /stacja lutownicza z gorącym powietrzem
oświetlenie do realizacji nagrań
mikrofon kierunkowy z akcesoriami
mikroport z akcesoriami
waga jubilerska/laboratoryjna
gimbal
gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami
mikroskop wraz z akcesoriami
monitor AVTEC 75"
Razem:
Ogółem:

18
5
33

Kwota wydatku
(ogółem)
4 997,85 zł
63 150,00 zł
87 480,17 zł

2

23 530,00 zł

2
18
1
24
47
2
3
1
4
1
2
13
2
1

22 250,00 zł
17 513,85 zł
289,00 zł
480,00 zł
64 062,85 zł
1 359,99 zł
7 949,99 zł
9 550,01 zł
31 800,00 zł
6 736,00 zł
1 418,00 zł
58 813,99 zł
23 530,00 zł
2 099,00 zł

1

223,86 zł

Liczba sztuk

6
10
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
8
35
4
61
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
210

9 955,62 zł
35 808,48 zł
267,00 zł
3 141,72 zł
3 833,00 zł
1 196,00 zł
2 237,00 zł
207,00 zł
1 599,00 zł
699,00 zł
239,00 zł
1 899,00 zł
1 083,28 zł
2 392,00 zł
483,00 zł
39 510,30 zł
58 786,30 zł
3 199,00 zł
1 126,00 zł
4 049,10 zł
8 374,10 zł
2 316,20 zł
800,00 zł
1 399,00 zł
4 515,20 zł
4 995,50 zł
499,90 zł
399,90 zł
229,90 zł
259,90 zł
699,90 zł
199,00 zł
2 199,00 zł
17 189,00 zł
3 328,00 zł
12 630,00 zł
42 630,00 zł
454 371,09 zł
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6.2.2. Szkoły i placówki oświatowe.
W 2021 roku działania Zarządu Powiatu w obszarze oświaty, niezmiennie w stosunku do poprzedniego
okresu, skierowane były na jej rozwój oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy
oraz walki z epidemią Covid-19. Zadania te realizowane były m.in. poprzez:
 podnoszenie jakości kształcenia,
 podnoszenie atrakcyjności procesu nauczania poprzez dostosowywanie bazy edukacyjnej
do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,
 udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych i unijnych służących rozwijaniu
zainteresowań uczniów oraz doskonalących ich kwalifikacje zawodowe.
W ramach tych działań, doposażano w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie przedmiotowe
i zawodowe, dokonywano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych wspierających i rozwijających edukację
online, przeprowadzano prace remontowe i inwestycyjne podnoszące jakość i standard obiektów
oświatowych. Nauczyciele mieli możliwość podnoszenia kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez
udział w szkoleniach i warsztatach w pełni finansowanych ze środków powiatowych. Natomiast uczniowie
mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez płatne staże zawodowe i praktyki
zawodowe realizowane u pracodawców. Niestety, w okresie epidemii większość planowanych praktyk
zagranicznych w ramach projektów zewnętrznych nie mogła być zrealizowana i została przełożona na rok
2022. Tylko jednej 20-osobowej grupie uczniów technikum z Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. udało się
w miesiącach listopad-grudzień wyjechać na praktyki zawodowe do Włoch.
W minionym roku, tak jak w latach poprzednich niezmiennie, działalność edukacyjną na poziomie
szkolnictwa ponadpodstawowego i specjalnego prowadziło w powiecie:
 13 placówek publicznych prowadzonych przez powiat, w tym: 2 licea ogólnokształcące, 5 zespołów
szkół, w których odbywa się kształcenie zawodowe w 4 technikach, 1 liceum ogólnokształcące dla
dorosłych, 3 branżowe szkoły I stopnia oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Powiat prowadził
również 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 3 inne placówki oświatowe, tj. młodzieżowy
ośrodek socjoterapii, młodzieżowy dom kultury oraz centrum kształcenia zawodowego;
 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.
6.2.3. Placówki publiczne prowadzone przez powiat to:
 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.
6.2.4. Nauczyciele.
W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, w ostatnich latach
szkolnych obserwujemy stabilizację liczby etatów nauczycielskich oraz liczby osób zatrudnionych
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w oświacie na stanowiskach nauczycielskich. Tylko rok 2019 z powodu podwójnego naboru do klas
pierwszych był rokiem wzrostu liczby etatów przy porównywalnej liczbie zatrudnionych nauczycieli.
Dodatkowe zadania z tego tytułu przydzielono nauczycielom z niepełnym wymiarem godzin lub
realizującym zajęcia w formie godzin ponadwymiarowych, stąd znaczny wzrost zatrudnienia nie nastąpił.
Działania te wynikają z polityki oświatowej powiatu i dłuższej perspektywy związanej z „zerowym”
naborem uczniów w roku 2024. Prognozuje się bowiem, że najbliższe dwa lata szkolne powinny przynieść
wzrost liczby etatów nauczycielskich, co wiąże się ze zwiększoną liczbą absolwentów klas ósmych w latach
szkolnych 2022/2023 (1400 uczniów) i 2023/2024 (1380 uczniów). W przypadku powiatu, stabilizowanie
liczby nauczycieli ma na celu zachowanie ich zatrudnienia w roku 2024, kiedy to edukację w szkołach
podstawowych ukończy tylko 292 absolwentów.
Miniony rok w zakresie zatrudnienia był porównywalny do roku 2020. W jednostkach oświatowych
zatrudnionych było ok. 330 nauczycieli na 291 etatach, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.
Ilość nauczycieli w latach 2019-2020
Stopień awansu
zawodowego
nauczyciela

POWIAT

bez stopnia

Rok 2019
na 30 września 2019 r.
Liczba
Łącznie etaty
nauczycieli
2
0,5

Rok 2020
na 30 września 2020 r.
Liczba
Łącznie etaty
nauczycieli
4
2,88

Rok 2021
na 30 września 2021 r.
Liczba
Łącznie etaty
nauczycieli
2
1,52

stażysta

18

15,0

13

9,65

13

10,02

kontraktowy

27

23,4

32

29,32

40

34,71

mianowany

62

55,8

52

46,42

54

47,72

221

197,3

227

202,45

222

197,80

330

292

328

290,72

331

291,77

dyplomowany

Razem

6.2.5. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół.
W roku 2021 w związku z trwającą nadal epidemią Covid-19, powołując się na zapisy Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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, Zarząd Powiatu przedłużył powierzenia stanowiska dla
6 aktualnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, w tym:
 dyrektorom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Czarnkowie, Trzciance i Krzyżu Wlkp. – na
okres 5 lat, tj. od 1 lipca 2021 do 31 lipca 2026 r.
 dyrektorom: Zespołu Szkół w Trzciance oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach – na okres 4 lat,
tj. od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2025 r., z uwagi na fakt, że obie dyrektorki otrzymały wcześniej,
w 2020 roku takie powierzenia na okres jednego roku szkolnego 2020/2021,
 dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej – na okres 3 lat, tj. od 1 września 2021 r.
do 31 sierpnia 2024 r.
W minionym roku, w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego, długoletniego dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, Pana Sławomira Żarczyńskiego, przeprowadzono na to
stanowisko konkurs, w wyniku którego nowym dyrektorem została Pani Agnieszka Adamczyk,
dyplomowany nauczyciel zatrudniony w tej szkole. Nowej dyrektor powierzono stanowisko na 5-letnią
kadencję, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
6.2.6. Liczba uczniów kształconych w szkołach według stanu na 30 września 2020 i 2021 roku.
W 2021 roku liczba uczniów kształconych w szkołach prowadzonych przez powiat ukształtowała się
na poziomie około 2900 uczniów uczących się w około 134 oddziałach. Najwięcej bo 1176 uczniów było
w 4 technikach w 47 oddziałach (dane z 30 września 2021r.), a następnie w szkołach branżowych I stopnia 683 uczniów w 134 oddziałach. Podobne liczby uczniów kształciły się w liceach ogólnokształcących
i wyniosły 651 uczniów w 27 oddziałach. W szkołach młodzieżowych, bez szkół specjalnych uczyło się
ogółem 2510 uczniów w 104 oddziałach. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 24. Ważnym
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elementem edukacji powiatowej jest szkolnictwo specjalne realizowane w dwóch jednostkach: Zespół
Szkół Specjalnych w Gębicach oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, gdzie w minionym roku
łącznie uczyło się 183 uczniów w 22 oddziałach. Odmienną specyfikę ma szkolnictwo dla dorosłych,
stanowiące jeszcze kilka lat temu istotny element powiatowego rynku edukacyjnego, na którym naukę
pobierało ponad 1000 słuchaczy. Dzisiaj jest ich tylko ok. 200 i to tylko w dwóch obszarach oferty
edukacyjnej, tj. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ok. 140 osób i w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych – 57 słuchaczy. Zjawisko zanikania kształcenia dorosłych w formach szkolnych jest powszechnym
w naszym kraju, gdyż ta forma wypierana jest przez inne, znacznie krótsze np. w formie kursów.
Szczegółowo zjawisko kształtowania się liczby uczniów w powiecie obrazują poniższe tabele.
Liczba uczniów ogółem w szkołach wg stanu na dzień 30 września 2020 i 2021roku
Typ szkoły
liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa szkoła I stopnia
liceum ogólnokształcące dla dorosłych
kwalifikacyjne kursy zawodowe
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
642
26
1225
48
667
30
109
3
134
3
101
12
29
4
28
2
18
1

2953

129

Rok szkolny 2021/2022
stan na 30.09.2021 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
651
27
1176
47
683
30
57
2
143
6
88
13
29
4
34
3
32
2

2893

134

Szkoły młodzieżowe
Rok szkolny 2020/2021
stan na 30.09.2020 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
642
26
1225
48
667
30

Typ szkoły
liceum ogólnokształcące
technikum
branżowa szkoła I stopnia

Razem:

2534

104

Rok szkolny 2021/2022
stan na 30.09.2021 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
651
27
1176
47
683
30

2510

104

Szkoły specjalne
Typ szkoły

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022

stan na 30.09.2020 r.

stan na 30.09.2021 r.

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

szkoła podstawowa specjalna

101

12

88

13

szkoła przysposabiająca do pracy

29

4

29

4

branżowa szkoła I stopnia specjalna

28

2

34

3

liceum ogólnokształcące specjalne

Razem:

18

1

32

2

176

19

183

22

Szkoły dla dorosłych
Rok szkolny 2020/2021
Typ szkoły
kwalifikacyjne kursy zawodowe
liceum ogólnokształcące dla dorosłych

stan na 30.09.2020 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
134
3
109
3

Razem:

243

6

Rok szkolny 2021/2022
stan na 30.09.2021 r.
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
143
6
57
2

200

8

6.2.7. Wyniki egzaminów zewnętrznych.
Do egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 podeszło w sesji majowej 367 absolwentów,
w tym 170 absolwentów liceum ogólnokształcącego oraz 197 absolwentów technikum. Maturę w miesiącu
maju zdały 274 osoby, w tym: 161 absolwentów liceum (94,71%) oraz 113 absolwentów technikum
(57,36%). Egzaminów, bez prawa do poprawki nie zdało 27 absolwentów technikum, pozostali,
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tj. 9 absolwentów liceum oraz 57 absolwentów technikum miała prawo do poprawki w miesiącu sierpniu.
Egzaminy sierpniowe zdało 35 z podchodzących 62 absolwentów, w tym 7 z 9 absolwentów liceum oraz
28 z 53 absolwentów technikum.
Ostatecznie egzamin maturalny we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat zdało 309
absolwentów (84,19% zdających). Zdawalność w powiecie po egzaminie poprawkowym była o 1 punkt
procentowy wyższa od wyniku w kraju (83%). Zdecydowanie wyższe od wyników krajowych i
wojewódzkich były wyniki osiągnięte przez absolwentów liceów ogólnokształcących, które wyniosły
98,82%, przy zdawalności w kraju na poziomie 87% i województwie wielkopolskim na poziomie 86%. W
przypadku szkół technikalnych, zdawalność na poziomie 71,57% była niższa od zdawalności w kraju (76%)
i w województwie (76%). Szczegółowe wyniki obrazują poniższe tabele.
 Matura 2020/2021 – informacje ogólne.

nie zdało

Absolwenci, którzy
mają prawo do egz.
poprawkowego

% zdawalność

podeszło

zdało

nie zdało

% zdawalność

podeszło

zdało

nie zdało

% zdawalność

Typ szkoły

ogółem

zdało

Nazwa szkoły

sesja poprawkowa

podeszło do
egzaminu

sesja majowa

97

93

4

4

95,88%

4

3

1

75,00%

97

96

5

95,05%

73

68

5

5

93,15%

5

4

1

80,00%

73

72

6

92,31%

134

79

55

40

58,96%

37

17

20

45,95%

134

96

75

56,14%

6

5

25,00%

4

3

1

75,00%

8

5

7

41,67%

ZS Czarnków

liceum
ogólnokształcące
liceum
ogólnokształcące
technikum

ZS Trzcianka

technikum

8

2

ZST Trzcianka

technikum

23

15

8

4

65,22%

4

3

1

75,00%

23

18

9

66,67%

ZS Krzyż Wlkp. technikum

32

17

15

8

53,13%

8

5

3

62,50%

32

22

18

55,00%

9
84
93

9
57
66

94,71%
57,36%
74,66%

9
53
62

7
28
35

2
25
27

77,78%
52,83%
56,45%

170
197
367

168
141
309

11
109
120

93,85%
56,40%
72,03%

LO Czarnków
LO Trzcianka

Razem LO 170 161
Razem Technikum 197 113
RAZEM SZKOŁY 367 274

 Egzamin Maturalny - zdawalność matur w kraju, województwie i powiecie (szkoły powiatowe,
gminne i niepubliczne)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

WSZYSTKIE SZKOŁY W POWIECIE

zdawalność

nie zdało

zdawalność

nie zdało

zdawalność

nie zdało

Razem szkoły

83%

17%

82%

18%

84%

16%

Razem LO

87%

13%

86%

14%

95%

5%

Razem technika

75%

25%

76%

24%

76%

24%

 Egzamin zawodowy.
Egzamin zawodowy jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który sprawdza poziom
opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 Sesja styczeń – luty 2021.
Zdawalność i liczbę uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w trzech
województwach i okręgu w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższa tabela.
Liczba
kwalifikacji

Liczba szkół

okręg

119

640

lubuskie

64

116

wielkopolskie

99

zachodniopomorskie

79

Województwo

Przystąpiło po raz
pierwszy
SESJA STYCZEŃ - LUTY

Zdało egzamin

Zdało egzamin [%]

14928

11388

76,3 %

3041

2231

73,4 %

349

7904

6258

79,2 %

175

3983

2899

72,8 %

38

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok
W okręgu do egzaminów po raz pierwszy przystąpiło 14928 uczniów w 119 kwalifikacjach, z czego egzamin
zdało 11388 osób, co stanowi 76,3 % przystępujących do egzaminu pierwszy raz. W województwie
wielkopolskim do egzaminów podeszło 7904 uczniów, z których egzamin zdało 6258 uczniów, co stanowiło
79,2 % ogółu zdających. W przypadku Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do egzaminów
w 29 kwalifikacjach podeszło 124 uczniów, egzamin zdało 99, co stanowiło 79,84% ogółu zdających.
Egzaminu nie zdało 25 uczniów (20,16%).
Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w szkołach
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Zespół Szkół w Czarnkowie

23

Liczba
przystępujących do
egzaminu po raz
pierwszy
57

Zespół Szkół w Trzciance

3

29

26

3

89,96 %

3

38

26

12

68,42 %

29

124

99

25

79,84 %

Liczba
potwierdzanych
kwalifikacji

Nazwa szkoły

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
Razem:



Liczba osób,
które zdały
egzamin

Liczba osób,
które nie zdały
egzaminu

Zdawalność
w szkole [%]

47

10

82,46 %

Sesja czerwiec – lipiec 2021.

Zdawalność i liczbę uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w trzech
województwach i okręgu w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższa tabela.
Liczba
kwalifikacji

Liczba szkół

okręg

74

310

lubuskie

38

wielkopolskie
zachodniopomorskie

Województwo

Przystąpiło po raz
pierwszy
SESJA CZERWIEC – LIPIEC

Zdało egzamin

Zdało egzamin [%]

10740

8425

78,4 %

53

2152

1738

80,8 %

65

178

6080

4721

77,6 %

37

79

2508

1966

78,4 %

W sesji letniej w okręgu do egzaminów po raz pierwszy przystąpiło 10740 uczniów w 74 kwalifikacjach,
z czego egzamin zdało 8425 osób, co stanowi 78,4 % przystępujących do egzaminu pierwszy raz.
W województwie wielkopolskim do egzaminów podeszło 6080 uczniów, z których egzamin zdało 4721
uczniów, co stanowiło 77,6 % ogółu zdających.
 Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego
w szkołach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku szkolnym 2020/2021.
W szkołach prowadzonych przez powiat do egzaminów podeszło 356 uczniów w 36 kwalifikacjach.
Egzamin zdało 236 co stanowiło 66,29% ogółu zdających. Egzaminu nie zdało 120 uczniów (33,71%),
którzy będą zdawać go ponownie w kolejnych edycjach. Najwyższa zdawalność była w Zespole Szkół
w Krzyżu Wlkp. i wynosiła 78,57%, natomiast najniższa w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
i wynosiła 61,19%. Szczegółowo zjawisko to obrazuje poniższa tabela.

21
4
7
4

Liczba
przystępujących
do egzaminu po
raz pierwszy
254
21
67
14

36

356

Liczba
potwierdzanych
kwalifikacji

Nazwa szkoły
Zespół Szkół w Czarnkowie
Zespół Szkół w Trzciance
Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
Razem:

Liczba osób,
które zdały
egzamin

Liczba osób,
które nie zdały
egzaminu

Zdawalność
w szkole [%]

168
16
41
11

86
5
26
3

66,14 %
76,19 %
61,19 %
78,57 %

236

120

66,29 %

 Losy absolwentów.
Szkoły prowadzone przez powiat, opuściło wraz z końcem roku szkolnego 2020/2021 – 567 absolwentów
szkół młodzieżowych i było to mniej niż w roku poprzednim o 43 osoby (rok poprzedni 610 absolwentów),
w tym:
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 licea ogólnokształcące – 171 (rok 2020 - 183)
 technika – 248 (rok 2020 - 261)
 branżowe szkoły I stopnia - 141
 szkołę przysposabiającą do pracy – 7 (rok 2020 - 7).
Losy absolwentów roku szkolnego 2020/2021 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

97

86

80

6

77

9

86

0

11

LO Trzcianka

liceum ogólnokształcące

74

56

52

4

54

2

56

0

0

171

142

132

10

131

11

142

0

11

143

36

14

22

25

11

30

6

88

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Razem:
ZS Czarnków

technikum
branżowa szkoła I stopnia

94

18

0

18

18

0

0

0

75

237

54

14

40

43

11

30

6

163

technikum

20

2

0

2

2

0

2

0

16

branżowa szkoła I stopnia

29

0

0

0

0

0

0

0

20

49

2

0

2

2

0

2

0

36

44

7

2

1

7

0

6

1

20

44

7

2

1

7

0

6

1

20

41

7

0

7

7

0

7

0

34

18

0

0

0

0

0

0

0

12

59

7

0

7

7

0

7

0

46

7

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Razem:
ZS Trzcianka

Razem:
ZST Trzcianka

technikum
Razem:

ZS Krzyż Wlkp.

technikum
branżowa szkoła I stopnia
Razem:

ZSS Gębice

Liczba
absolwentów,
którzy podjęli
dalszą pracę
po ukończeniu
nauki

szkoła przysposabiająca do
pracy
Razem:
Ogółem:

567

212

148

60

190

22

187

7

276

Razem licea

171

142

132

10

131

11

142

0

11

Razem technika

248

52

16

32

41

11

45

7

158

Razem szkoła branżowa

141

18

0

18

18

0

0

0

107

Razem szkoła przysposabiająca

7

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.8. Koszty utrzymania szkół.
 Wydatki i dochody oświatowe.
W roku 2021 realizacja zadań oświatowych kształtowała się w zakresie dochodów i wydatków
w następujący sposób:
Rok 2021

Dochody

Wydatki

1 091 289,71 zł

40 846 734,94 zł

691 537,26 zł

12 258 092,44 zł

Razem

1 782 826,97 zł

53 104 827,38 zł

subwencja oświatowa

44 442 244,00 zł

subwencja + dochody jednostek

46 225 070,97 zł

dział 801 oświata i wychowanie
dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza
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Rok 2021

Dochody

Wydatki

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

135 100,00 zł

rezerwa części oświatowej subwencji - dofinansowania w zakresie
doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach - środki dla LO
Czarnków na zakup wyposażenia nowo powstałej sali gimnastycznej oraz
pracowni języków obcych

50 000,00 zł

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 z
dnia 9 lutego 2021

165 591,00 zł

razem część oświatowa subwencji ogólnej

44 461 753,00 zł

Suma dochodów/wydatków

46 244 579,97 zł

Ostateczne wsparcie oświaty z budżetu powiatu

53 104 827,38 zł

6 860 247,41 zł

Z powyższego zestawienie wynika, iż powiat wsparł realizację zadań oświatowych środkami innymi niż
oświatowe na kwotę 6.860.247,41 zł, co stanowiło 12,92% ogółu wydatków poniesionych na
funkcjonowanie oświaty w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Ze środków tych przede wszystkim
zrealizowano:
 wydatki szkół i placówek powiatowych (w tym zadania inwestycyjne i remontowe) na kwotę
ogółem – 4.351.410,21 zł,
 budowa sali gimnastycznej przy LO Czarnków – 2.309.389,47 zł,
 dotacja dla szkół niepublicznych – 96.449,41 zł,
 porozumienia realizowane przez Wydział Edukacji – 36.356,41 zł,
 inne wydatki bieżące realizowane przez Wydział Edukacji – 34.545,92 zł,
 inne wydatki realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – 32.095,99 zł.


Dochody i koszty związane bezpośrednio z utrzymaniem szkół prowadzonych przez powiat.

W 2021 roku powiat przeznaczył na funkcjonowanie swoich szkół środki w kwocie 40.141.475,95 zł,
z uwzględnieniem projektów unijnych, dotacji, środków z MEiN oraz innych porozumień. Jeżeli środki
wydatkowane przez szkoły i placówki umniejszy się o projekty unijne, dotacje oraz środki z MEN, wówczas
koszty funkcjonowania szkół i placówek powiatowych wyniosły 39.033.287,18 zł.
 Dochody szkół i placówek.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki w roku 2021 na prowadzenie własnych szkół i placówek otrzymał
z budżetu państwa (na podstawie sprawozdawczości SIO z 30 września 2020 r.) kwotę subwencji
oświatowej w wysokości 34.233.841 zł, zwiększoną środkami na sfinansowanie zajęć wspomagających
uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej i języka regionalnego w kwocie 135.100 zł (w tym szkoły i placówki prowadzone przez powiat
108.150 zł) oraz dofinansowania w zakresie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych,
prowadzonych przez JST w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach w kwocie
50.000 zł. Otrzymane środki na jednostki oświatowe prowadzone przez powiat wyniosły 158.150 zł, co
dało w ostateczności kwotę 34.391.991 zł.
Subwencja otrzymana na szkoły i placówki prowadzone przez powiat stanowiła 77,32 % całości subwencji
otrzymanej przez powiat na realizację wszystkich zadań oświatowych (44.276.653 zł). Pozostałe 22,68%
stanowiła subwencja otrzymana na szkoły i placówki niepubliczne – 10.042.812 zł. W ramach środków na
poszczególne zadania realizowane przez jednostki powiatowe otrzymano:
 na licea ogólnokształcące – 4.712.191 zł,
 na zespoły szkół – 2.361.300 zł,
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 na pozostałe zadania realizowane przez placówki (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK
w Trzciance oraz MOS w Białej) – 7.160.350 zł.
Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej na poszczególne szkoły i placówki oświatowe przedstawia
poniższa tabela.

Liceum Ogólnokształcące Czarnków

Środki należne z
subwencji
2 515 542 zł

Liceum Ogólnokształcące Trzcianka

2 196 649 zł

Nazwa szkoły/placówki oświatowej

Razem Licea:
Zespół Szkół Czarnków

4 712 191 zł
9 940 211,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego Czarnków
Zespół Szkół Trzcianka

2 828 222,00 zł

Zespół Szkół Technicznych Trzcianka

3 350 974,00 zł

Zespół Szkół Krzyż Wlkp.

2 439 639,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Gębice

3 802 254,00 zł
Razem Zespoły Szkół:

22 361 300 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Czarnków
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Trzcianka

2 419 413,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krzyż Wlkp.
Młodzieżowy Dom Kultury z Halą Sportowo-Widowiskową w Trzciance
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Biała

4 740 937,00 zł
Razem placówki:

7 160 350 zł

Ogółem:

34 233 841 zł

Z powyższych środków wspartych dochodami wypracowanymi przez poszczególne jednostki oświatowe,
dotacjami otrzymanymi z innych jednostek samorządowych, zwiększeniem subwencji oświatowej
w związku z wnioskami składanymi do MEN, a przede wszystkim ze środków własnych powiatu, wydatki
jednostek zrealizowano na łączną kwotę 40.141.475,95 zł. Źródłem ich finansowania były:








subwencja oświatowa – 34.233.841,00 zł,
dochody wypracowane przez jednostki oświatowe – 951.624,26 zł,
środki na realizację porozumień z innymi JST – 316.418,68 zł,
dodatkowe zwiększenie subwencji oświatowej w trakcie roku – 158.150,00 zł,
dodatkowe środki z MEN i Kuratorium Oświaty na złożone wnioski – 124.031,80 zł,
środki na realizację projektów zewnętrznych (unijne, Erasmus) – 6.000 zł,
środki własne powiatu – 4.351.410,21 zł.

Powyższe wydatki nie obejmują innych zadań przypisanych bezpośrednio do organu prowadzącego,
a realizowanych na rzecz naszych szkół i placówek. Całość wsparcia dla jednostek oświatowych ze strony
powiatu ze środków własnych wyniosła: 6.860.247,41 zł, w tym bezpośrednio dla szkół prowadzonych
przez powiat – 4.351.410,21 zł.
Wydatki poniesione przez poszczególne szkoły i placówki w kluczowych obszarach planu finansowego
ukształtowały się w następujący sposób:
Wykonanie planu
Koszy osobowe
budżetu na koniec
pracowników
2021 r. ze środkami z oświaty z „13”, PPK
porozumień
i nagrodami

Pracownicy
zatrudnieni na
umowę zlecenie

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Zadania
remontowe i
inwestycyjne

Wydatki bieżące
(w tym wydatki
rzeczowe, ZFŚS,
stypendia i inne)

39 349 705,86 zł

32 651 575,72 zł

147 901,77 zł

375 598,64 zł

508 688,96 zł

5 665 940,77 zł

100,00%

82,98%

0,38%

0,95%

1,29%

14,40%
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Wynagrodzenia nauczycieli.

W 2021 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

Stażysta

8,31

450 686,56 zł

352 789,42 zł

97 897,14 zł

Kontraktowy

29,91

1 709 871,63 zł

1 409 464,48 zł

300 407,15 zł

Mianowany

44,52

2 928 805,11 zł

2 721 648,28 zł

207 156,83 zł

Dyplomowany

197,26

17 524 523,26 zł

15 408 886,00 zł

2 115 637,26 zł

280,00

22 613 886,56 zł

19 892 788,18 zł

2 721 098,38 zł

RAZEM



Doskonalenie nauczycieli.

Na realizację wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w budżecie powiatu na
2021 rok zaplanowano środki na poziomie 0,8% puli rocznych wynagrodzeń nauczycieli, co stanowiło
kwotę 135.070,00 zł. Wykorzystanie środków wyniosło 103.631,36 zł, natomiast niewykorzystana kwota
w wysokości 31.438,64 zł stanowi sumę środków niewykorzystanych przez wszystkie jednostki, na co
istotny wpływ miała trwająca w minionym roku epidemia Covid-19.
 Remonty i inwestycje.
Na zadania remontowe i inwestycyjne oraz zakup materiałów do remontu w jednostkach oświatowych
wydatkowano w 2021 roku ogółem kwotę: 2.935.278,10 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

ZS Trzcianka

remont
remont

ZST Trzcianka
remont
remont
remont
remont
ZSS Gębice

remont

Opis zakresu zadania
budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i remontem
przyległego budynku dydaktycznego oraz termomodernizacja
budynku głównego w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie
prace dekarskie, naprawa elementów dachu
Razem:
remont sal lekcyjnych
Razem:
remont dachu na budynku A
Razem:
remont posadzki w gabinecie pedagoga
Razem:
remont 2 sal lekcyjnych (gipsowanie, malowanie ścian,
wykonanie nowej podłogi oraz lamperii żywicznej)
remont sali komputerowej (gipsowanie, malowanie ścian,
wykonanie nowej podłogi)
wykonanie zabezpieczenia ogniomura styropianem,
uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie uzupełnionych
powierzchni farbą zewnętrzną na budynku szkoły
wykonanie ścian (przegrody), wstawienie nowych drzwi,
malowanie sali na warsztatach szkolnych
Razem:
wymiana oświetlenia na parterze
remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię
dydaktyczną oraz montaż opraw energooszczędnych LED na
I piętrze i klatkach schodowych w budynku szkoły

Wartość razem w zł

2.309 389,47
24.059,70
24.059,70
7.465,00
7.465,00
89.790,00
89.790,00
5.710,00
5.710,00
38.434,71
33.137,71
14.145,00
13.137,43
98.914,14
10.000,00
99.507,00

43

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok

Nazwa jednostki

MDK Trzcianka

Hala Sportowo
Widowiskowa

Rodzaj
przedsięwzięcia

remont

Opis zakresu zadania

Wartość razem w zł

Razem:
remont schodów zewnętrznych – zejście do kotłowni i wyjście
ewakuacyjne z sali teatralnej na podwórze

4.000,00
8.811,00

remont

malowanie 3 sal dydaktycznych

remont

naprawa kotła centralnego ogrzewania – wymiana pompy

remont
remont

Razem:
remont oświetlenie zewnętrznego i wewnętrznego nad płytą
główną
wymiana uszkodzonych naświetli dachowych

remont

malowanie szatni i łazienek

remont

Wymiana przyłącza wodociągowego – część I zadania

Razem:
MOS Biała

109.507,00

Razem:

3.169,00
15.980,00
3.800,00
8.460,00
13.900,00
26.160,00
51.266,40
51.266,40

6.2.9. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Zadania edukacji publicznej wykonywane są również przez 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
w Czarnkowie, Trzciance i Krzyżu Wlkp., które w roku szkolnym 2020/2021 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 99 placówek oświatowych, w tym 13 szkół
ponadpodstawowych, 30 przedszkoli, 49 szkół podstawowych oraz 9 innych placówek. Poradnie
zatrudniają łącznie pracowników pedagogicznych w wymiarze 19 etatów oraz pracowników administracji
i obsługi łącznie w wymiarze 5,1 etatu.
W roku szkolnym 2020/2021 do Poradni wpłynęło 1 281 wniosków o przeprowadzenie badań, udzielenie
porad czy prowadzenie terapii. Placówki wydały łącznie 484 opinii oraz 102 informacje o dzieciach objętych
pomocą. Wydano 270 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 937 osób oraz
spotkania grupowe w szkołach i przedszkolach skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli, których odbyło
się 67. W roku 2021 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 na bieżąco prowadziły badania psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne, porady dla rodziców oraz dla nauczycieli.
6.2.10. Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.
W roku szkolnym 2020/2021 (styczeń - sierpień 2021) w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance, w skład
którego wchodzi Hala Widowiskowo-Sportowa, zatrudnionych było 17 osób (w tym 8 nauczycieli oraz 9
pracowników administracji i obsługi) na 14,33 etatu, w tym 9 etatów stanowili pracownicy administracji
i obsługi, natomiast 5,33 etatu stanowili nauczyciele (w tym 1 etat/osoba przebywająca na dłuższym
urlopie bezpłatnym).
W ramach prowadzonych zajęć w placówce funkcjonowało 35 zespołów w 5 sekcjach: plastycznej - 11
zespołów, wokalno-instrumentalnej -12 zespołów, teatralnej - 3 zespoły, tanecznej - 4 zespoły i technicznej
- 5 zespołów. Na wszystkie zajęcia uczęszczało łącznie 415 uczestników, a prowadziło je 6 instruktorów.
Podobnie jak w latach poprzednich, placówka wyszła ze swoimi zajęcia poza gminę Trzcianka, obejmując
nimi teren prawie całego powiatu. Trwająca wciąż epidemia Covid-19 spowodowała znaczne ograniczenia
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lub zawieszenie działalności placówek kultury i bibliotek gminnych, w których zajęcia się odbywały,
w rezultacie czego zajęcia te zrealizowano w obiekcie placówki w Trzciance, która w całym 2021 roku
pracowała również w reżimie sanitarno-epidemiologicznym.
W roku szkolnym 2021/2022 (wrzesień – grudzień 2021) działalność placówki prowadzona była nadal
w reżimie sanitarnym. W obszarze działalności dydaktycznej, ilości zespołów realizujących zajęcia
zmniejszyła się do 33, zajęcia prowadzone były przez 7 instruktorów. Łączna liczba uczestników wynosiła
433. Zajęcia odbywały się w następujących sekcjach: plastyczna - 12 zespołów, wokalno-instrumentalna - 7
zespołów, teatralna - 3 zespoły, taneczna-6 zespołów oraz techniczna (modelarstwo) - 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 udział 123 uczestników i były to
zajęcia przygotowujące do matury z chemii, integracja sensoryczna, zajęcia fotograficzne, a także zajęcia
taneczne. Podczas okresów wolnych od zajęć, podobnie jak w latach poprzednich 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.
Jak co roku obie jednostki planowały w 2021 roku prowadzić 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), finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Jednak trwająca na przestrzeni całego 2021 roku epidemia Covid-19 spowodowała, że był to
kolejny, bardzo trudny rok w funkcjonowaniu obu placówek medycznych. Szpitale nadal zmuszone były
ograniczyć swoją działalność w zakresie świadczeń statutowych i planowych przyjęć pacjentów na oddziały
szpitalne, a skupić się głównie na zwalczaniu i przeciwdziałaniu epidemii Covid-19. W miarę rozwoju
i wzrostu zakażeń na terenie całego kraju, na szpitale nakładano obowiązek zabezpieczenia miejsc
obserwacyjnych dla osób z podejrzeniem choroby, a następnie zorganizowania łóżek i oddziałów
zakaźnych dla pacjentów chorych na Covid-19. Przez cały rok obie jednostki działały w rygorze
epidemicznym, którego obostrzenia ze względu na bieżącą sytuację epidemiczną, ulegały zaostrzeniu lub
złagodzeniu.
Szpital w Czarnkowie od jesieni 2020 roku podczas drugiej fali epidemii, decyzją Wojewody
Wielkopolskiego, w całości stał się szpitalem covidowym przeznaczonym tylko do leczenia pacjentów
chorych na Covid-19. W takim reżimie Szpital działał w okresie od stycznia do lipca oraz od października do
grudnia 2021 roku na podstawie decyzji administracyjnych wojewody, zobowiązujących zabezpieczenie 82
do 100 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 oraz do 10 łóżek
intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Wszystkie decyzje wydane w tym czasie podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Z powodu wskazania
Szpitala jako jednoimiennego, w okresach nasilenia choroby i kolejnych fal epidemii, do Szpitala
w Czarnkowie trafiali zakażeni pacjenci z różnych powiatów i województw. W tym okresie dla pozostałych
pacjentów, z zachowaniem rygorów sanitarnych, dostępne były poradnie specjalistyczne i izba przyjęć.
Natomiast w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r., ze względu na czasowe ograniczenie liczby łóżek
covidowych, Szpital mógł realizował wszystkie swoje statutowe świadczenia medyczne. Pomimo takich
ograniczeń, jednostce na przestrzeni całego roku udało się wykonać zakontraktowane świadczenia na
poziomie 44%.
W przypadku Szpitala w Trzciance głównym celem było zorganizowanie pracy części medycznej w taki
sposób, aby oprócz realizacji zadań związanych z walką z pandemią, zapewnione było wykonywanie
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świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów niezakażonych wirusem Sars-CoV-2 nie tylko z terenu całego
powiatu (Szpital w Czarnkowie był całkowicie covidowy) ale również i z powiatów ościennych, gdy inne
szpitale np. w Pile i Wałczu były częściowo lub całkowicie wyłączone z powodu chorób personelu. Dzięki
temu Szpital nie tylko wywiązał się z realizacji zadań nakładanych przez Wojewodę Wielkopolskiego
w zakresie walki z epidemią, ale również z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia na poziomie 105,34%. Narodowy Fundusz Zdrowia w celu
zachowania płynności finansowej podmiotów leczniczych, w 2021 r. utrzymał wartość kontraktu w zakresie
podstawowego systemu zabezpieczenia, natomiast w pozostałych zakresach zapłacił Szpitalowi wartość
świadczeń faktycznie wykonanych. Personel medyczny pracujący bezpośrednio przy pacjentach
zakażonych Sars-CoV-2 oraz personel medyczny realizujący świadczenia w zespołach ratownictwa
medycznego i w szpitalnym oddziale ratunkowym, otrzymał dodatkowe świadczenia pieniężne, co
skutkowało wyższymi kosztami wynagrodzeń.
W czerwcu 2021 roku obaj dyrektorzy Szpitali podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, przedstawili
roczne sprawozdania finansowe za 2020 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego. Na tej samej sesji przedstawiono również ocenę sytuacji ekonomicznofinansowej ZZOZ w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2020 rok, która sporządzona została
na podstawie raportów złożonych przez dyrektorów.
W przypadku Szpitala Powiatowego w Trzciance, zgodnie ze sprawozdaniem za 2020 rok, trzcianecki szpital
osiągnął zysk w wysokości 353 tys. zł, natomiast koszty amortyzacji wyniosły 1.259 tys. zł. Zaprezentowane
w raporcie jednostki wskaźniki potwierdziły bardzo dobrą i stabilną jej sytuację, co pozwoliło na dokonanie
pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.
Natomiast w przypadku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, zgodnie ze sprawozdaniem za
2020 rok, czarnkowski Szpital osiągnął zysk w wysokości 827 tys. zł, a koszty amortyzacji wyniosły 1.716
tys. zł. Analiza wskaźników w przedłożonym przez dyrektora raporcie wprawdzie potwierdziła niekorzystne
wartości w zakresie płynności finansowej i zadłużenia jednostki, jednak biorąc pod uwagę poprawę wyniku
finansowego i spłatę zobowiązań wymagalnych, pozwoliło to na dokonanie również ogólnej pozytywnej
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Czarnkowie.
Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok przedłożonymi w roku 2022, wyniki finansowe obu
Szpitali są dodatnie: w przypadku Szpitala w Czarnkowie jest to + 5.370 tys. zł, w przypadku Szpitala
w Trzciance jest to + 73 tys. zł.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zważając na konieczność ciągłej poprawy jakości świadczonych usług oraz
w związku z sytuacją epidemiczną w 2021 roku, w miarę swoich możliwości finansowych, wspierał
działania obu Szpitali służące zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. W 2021 roku ze
środków własnych powiatu, budżetu państwa jak i z budżetu gminy Krzyż Wlkp. obu jednostkom udzielono
dotacji celowej w łącznej kwocie 2.829.862,88 zł:
 dla ZZOZ w Czarnkowie - 879.592 zł, w tym: 719.592 zł - środki własne powiatu, 160.000 zł - środki
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu cyfrowego
aparatu RTG w kwocie 600.000 zł, sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej oraz zakup 2 aparatów
do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej z ozonatorem;
 dla Szpitala Powiatowego w Trzciance - 1.950.270,88 zł w tym: 1.358.693,76 zł – środki z budżetu
państwa, 431.654,18 zł – środki własne powiatu, 159.922,94 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19. Środki przeznaczono na doposażenie Szpitala, dofinansowanie ucyfrowienia aparatu
w Pracowni RTG w Krzyżu Wlkp. oraz zakup łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym
i szafkami przyłóżkowymi. Dodatkowo Szpitalowi przekazano środki w kwocie 35.000 zł pochodzące
z budżetu gminy Krzyż Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji
klatki piersiowej dla karetki w Pododdziale Ratownictwa Medycznego w Krzyżu Wlkp.

Obie jednostki kontynuowały swój udział w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa" — w IV kwartale 2021 roku spółka Szpitale
Wielkopolski Sp. z o.o. ogłosiła ostatnie przetargi na realizację nieprzeprowadzonych do tej pory
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elementów projektu. Ostateczny termin zakończenia programu i uruchomienia elektronicznej
dokumentacji medycznej w Szpitalach planuje się na koniec czerwca 2022 roku.
W 2021 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. Z powodu dużego
zaangażowania obu Szpitali w działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Covid-19, również w 2021 roku nie realizowano 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 2021 roku.
Lp.

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Nazwa

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

Podstawowe dane finansowe za 2021 rok wg stanu na 31.12.2021
1.

Przychody ogółem

62.570 tys. zł

47.990 tys. zł

2.

Koszty ogółem

56.256 tys. zł

47.918 tys. zł

3.

Amortyzacja

2.052 tys. zł

1.618 tys. zł

4.

Wynik finansowy

+ 5.370 tys. zł

+ 72 tys. zł

Zobowiązania

12.915.212,32 zł,
w tym:
 krótkoterminowe – 7.850.812,32 zł,
 długoterminowe – 5.064.399,97 z tytułu
pożyczki od Magellana,
 wymagalne – nie wystąpiły

7.041 tys. zł
w tym:
 krótkoterminowe: 5.936 tys. zł,
 długoterminowe: 1.105 tys. zł z tytułu
kredytu inwestycyjnego,
 wymagalne – nie wystąpiły

Należności

4.091.988,15 zł,
w tym wymagalne: 98.855,91 zł

3.461 tys. zł
w tym wymagalne: 206 tys. zł

Gospodarka mieniem

Wynajem pomieszczeń i powierzchni w
budynku Szpitala – przychody z tego tytułu w
2021 r. wyniosły 145 tys. zł.

Wynajem pomieszczeń w budynku
przychodni przy ul. Staszica na potrzeby
apteki, gabinetów lekarskich, poddasze na
mieszkanie – przychody z tego tytułu w
2021 r. wyniosły 306 tys. zł.

5.

6.

7.

Inne parametry działalności w 2021 roku
przyjęcia - 1 250
wypisy - 979
zgony - 271

przyjęcia: oddział zakaźny – 36
pozostałe oddziały - 231
wypisy – 253
zgony - 14

8.

Liczba hospitalizowanych
pacjentów w związku
z Covid-19

9.

Liczba wykonanych szczepień
przeciw Covid-19

58 850

18 717

10.

Liczba pacjentów ogółem,
którzy skorzystali z leczenia
w placówce

57 990

14 529

11.

Liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych

57 591

29 728

12.

Średni czas pobytu chorego

6,67 dni

6,91 dni

13.

Liczba urodzeń

-

677
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Lp.

Nazwa

14.

Liczba zgonów

15.

Najczęstsze powody zgonów

16.

17.

Problem, z jakimi mierzyła
się jednostka

Jakich zaplanowanych
działań nie udało się
zrealizować

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

318

276

Covid-19 wirus zidentyfikowany,
niewydolność serca, zatrzymanie krążenia

nowotwory układu oddechowego oraz
choroby układu krążenia

Funkcjonowanie placówki w warunkach
epidemii Covid-19 :
 natychmiastowa realizacja decyzji
wojewody o zwiększeniach liczby łóżek
covidowych
 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

Funkcjonowanie placówki w czasie
pandemii Covid-19:
 reorganizacja i dostosowanie jednostki
do decyzji wojewody i zaleceń NFZ
 czasowe wstrzymywanie planowych
przyjęć w oddziałach szpitalnych,
 okresowe ograniczanie planowych
zabiegów i przyjęć chorych oraz
odwiedzin pacjentów
 braki personelu medycznego
 trudne do spełnienia żądania płacowe
ratowników medycznych

Szpital realizując nałożone decyzją wojewody
obowiązki w zakresie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, miał
ograniczoną możliwość normalnego
funkcjonowania oraz podejmowania nowych
działań zmierzających do rozwoju jednostki

Brak kadry medycznej (pielęgniarek,
lekarzy, diagnostów laboratoryjnych,
ratowników medycznych oraz techników
RTG). Nie zrealizowano zakupu ambulansu
z uwagi na protest i roszczenia płacowe
ratowników medycznych

Inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury medycznej
W 2021 roku dokonano zakupu sprzętu
i aparatury medycznej oraz wykonano zadnia
inwestycyjne na łączną kwotę 3.618.446,39 zł,
w tym:
 rozbudowa instalacji tlenowej szpitala i
wymiana zbiornika na tlen – 49.087,52 zł
 zakup ambulansu typu C z wyposażeniem
- 499.988,67 zł
 aparat RTG stacjonarny – 1.360.710 zł
 aparat RTG z ramieniem C – 247.563 zł
 aparat USG kardiologiczny – 248.500 zł
 26 szt. łóżek, w tym 6 na OIOM – 523.195 zł
 14 szt. łóżek czterosekcyjnych – 120.808,80 zł
 8 szt. urządzeń do wysokoprzepływowej
terapii tlenem – 118.368 zł
 4 kardiomonitory kompaktowe – 82.944 zł
 14 pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi
– 82.350 zł
 10 szt. koncentratorów tlenu – 22.020 zł
 31 szt. lamp do dezynfekcji – 38.288,67 zł
 2 maceratory – 42.000 zł
 zestaw napędu do traumatologii – 48.777 zł
 30 szt. dozowników tlenu i nawilżaczem 14.580 zł
 dezynfektor – 6.150 zł
 sprzęt komputerowy – 41.589,82 zł
 2 aparaty EKG ze stolikiem – 6.540 zł
 opaski zaciskowe – 10.947 zł
 sprzęt rehabilitacyjny na oddział pokovidowy
– 28.162 zł
 spirometr – 8.640 zł
 2 łóżka-wózki do przewozu chorych - 5.890 zł

W 2021 roku dokonano inwestycyjnego
zakupu sprzętu i aparatury medycznej na
łączną kwotę 2.485.610,56 zł, z czego
2.060.226,53 zł pochodziło ze źródeł
zewnętrznych. Zakupiono m.in.:
 lampa do tomografu – 140.000 zł,
 aparat RTG – 899.520 zł,
 zestaw endoskopowy – 798.847,20 zł
 30 szt. łóżek z szafkami – 199.903,68 zł
 ucyfrowienia aparatu w pracowni RTG w
Krzyżu Wlkp. – 102.501 zł
 urządzenie do kompresji klatki
piersiowej – 59.454,65 zł
 2 stacje dokujące ze strzykawkowymi
pompami infuzyjnymi – 37.530 zł
 4 pompy infuzyjne – 10.530 zł
 4 wózki do przewozu chorych – 23.700 zł
 3 monitory płodu kardiotokograf
z analizą komputerową – 28.000 zł
 komora chłodnicza – 29.520 zł
 3 kardiomonitory – 8.980 zł
 videolaryngoskop – 6.000 zł
 6 wózków anestezjologicznych – 7.800 zł
 ogrzewacz noworodkowy – 7.560 zł
 laktator elektryczny – 8.462 zł
 2 detektory tętna płodu – 2.356 zł
 nosze – 10.000 zł
 optyka do zestawu
histeroskopii-retroskopii – 8.770 zł
 mobilny monitor pacjenta – 8.640 zł
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Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

 pulsoksymetry – 3.335 zł
 6 szt. reduktorów tlenu – 4.226 zł
W 2021 roku Szpital otrzymał sprzęt
i aparaturę medyczną w formie darowizny na
łączną kwotę – 2.360.779 zł, w tym od:
 Urzędu Wojewódzkiego – 2.049.779 zł
 Ministerstwa Zdrowia – 21.728,15 zł
 Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych –
195.00 zł
 Powiatu – 60.291 zł
 Miasta Czarnków – 21.000 zł
 Firmy Dora Metal – 6.300 zł
 Firmy Magovox z Poznania – 24.502 zł.

W 2021 roku Szpital otrzymał sprzęt
i aparaturę medyczną w formie darowizny
na łączną kwotę – 339.360,20 zł, w tym od:
 Urzędu Wojewódzkiego – 202.494,20 zł
 w ramach projektów UE – 80.199,85 zł
 Fundacji Na zdrowie – 34.938 zł
 Ministerstwa Zdrowia – 21.728,15 zł.

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Czarnkowie uczestniczyło w koordynacji i dystrybucji środków
ochrony indywidualnej do walki z Covid-19 w postaci maseczek, fartuchów, gogli, rękawiczek i płynów do
dezynfekcji pochodzących z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Środki te przekazano samorządom
gminnym, zakładom opieki zdrowotnej, domom pomocy społecznej oraz innym jednostkom i służbom.
Dodatkowo w minionym roku, realizując zadania ujęte w Narodowym Programie Szczepień przeciwko
Covid-19, na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, koordynując zadanie, Starosta w porozumieniu
ze Szpitalami i lokalnymi samorządami uruchomił 3 Punkty Szczepień Powszechnych, które zlokalizowane
zostały w następujących miejscach: w Czarnkowie na sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2;
w Trzciance na hali widowiskowo-sportowej oraz w mieście Krzyż Wlkp. w budynku na targowisku
miejskim. Dwa pierwsze z nich prowadzone były odpowiednio przez Szpital w Czarnkowie i Szpital
w Trzciance, natomiast trzeci przez Przychodnię Lekarską POZ Tomasz Grzeszczuk w Krzyżu Wlkp.
Na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Punktów przeznaczono środki w wysokości 49.440 zł,
w których kwotę 10.000 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, natomiast reszta pochodziła
z budżetu powiatu.

6.4. Drogi publiczne.
W oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych, zadania zarządcy dróg powiatowych na terenie
Powiatu, z upoważnienia Zarządu Powiatu, wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie jako
powiatowa jednostka organizacyjna. Obszar działania jednostki obejmuje 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.
Infrastruktura komunikacyjna pobudza rozwój lokalny i regionalny, umożliwia pokonywanie odległości
i kształtuje układy przestrzenne, zaspakaja popyt na usługi, kształtuje więzi społeczne, gospodarcze
i przestrzenne oraz prowadzi do integracji społecznej. Zasadniczym wyzwaniem dla samorządu
powiatowego, pozostającym w jego bezpośredniej gestii, jest dbałość o wysoką wewnętrzną dostępność
komunikacyjną powiatu. Dla jego funkcjonowania i rozwoju niezbędne są powiązania komunikacyjne, jak
np. drogi czy ścieżki rowerowe. Poza rozbudową, modernizacją i przebudową najważniejszych ciągów
komunikacyjnych do parametrów normatywnych, zadaniem jest budowa pozostałej infrastruktury
Działania bieżące, w 2021 roku w zakresie utrzymania koncentrowały się w głównej mierze na zapewnieniu
bieżącego utrzymania dróg tj. zarówno w zakresie remontu jezdni, chodników, napraw bieżących (remonty
cząstkowe, naprawy chodników, roboty w obrębie pasa drogowego, związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa, uzupełnianie wyrw w poboczach, remonty oznakowania), jak również związane z
normalną eksploatacją (sprzątanie pasów drogowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni przydrożnej,
podcinka i wycinka drzew i krzewów, czyszczenie rowów, przepustów, wpustów ulicznych itp.). Do zadań
utrzymaniowych należy również nadzór nad funkcjonowaniem przepraw promowych oraz bieżące
utrzymanie i remonty obiektów mostowych, a w sezonie zimowym działania skupiają się na usuwaniu
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śliskości dróg. Poza czynnościami utrzymaniowymi Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi powierzone do
wykonania zadania o charakterze inwestycyjnym.
W 2021 roku w celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, wykonaniem
remontów, utrzymaniem jednostki oraz wykonaniem zadań inwestycyjnych, Zarząd Dróg Powiatowych
dysponował budżetem w wysokości 8.801.691,41 zł, z czego wydatkowano 8.368.724,56 zł (95,08% planu).
W powyższej kwocie, ponad 55% stanowiły wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne), natomiast
niespełna 46% stanowiły wydatki bieżące, wśród których znalazły się wynagrodzenia i pochodne oraz
środki na prace remontowe (27,4%).
Wykonane w 2021 roku zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.490.891,69 zł ujęto w Załączniku Nr 4 do
niniejszego Raportu. Wśród nich są m.in.: przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny oraz
drogi nr 1346P w Prusinowie; opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 1342P w Hucie oraz na rozbudowę drogi nr 1331P Trzcianka-Biała; dokumentacja
projektowa i roboty budowlane przy budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w Krosinie;
prace przygotowawcze i roboty ziemne przy budowie ścieżki rowerowej przy drodze nr 1323P DrawskoKrzyż Wlkp.; opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg nr 1343P, 1353P i 1846P
Młynkowo-Tarnówko oraz na budowę chodnika przy drodze nr 1209P w Romanowie Dolnym; opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę mostów w ciągu dróg powiatowych nr 1337P w Mężyku
i nr 1323P w Łokaczu Wielkim na rzece Drawa oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań
poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Krzyżu Wlkp., w Białej
gm. Trzcianka, w Gębicach oraz w Młynkowie.
Podkreślić należy, że większość zadań związanych z budową chodników realizowano przy wsparciu
finansowym samorządów gminnych, na terenie których zadanie było prowadzone. Znaczący udział
finansowy na przebudowę drogi Gębice-Wyszyny wniósł partner zadania, tj. Lasy Państwowe
- Nadleśnictwo Sarbia, natomiast środki na przebudowę drogi w Prusinowie pozyskano z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19. Pomimo planowania, również w 2021 roku nie udało się w terminie opracować
dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w Czarnkowie, w związku z czym
zadanie to jako wydatek niewygasający przeniesiono do realizacji w roku 2022.
Ze środków własnych powiatu w 2021 roku zakupiono samochód dostawczy Peugeot Boxer DOKA rok
prod. 2020 na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie oraz kosiarkę bijakową rok prod. 2021 na
potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance. Łączna wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła 136.974 zł
W minionym roku poza zadaniami inwestycyjnymi, jednostka wykonała także szereg prac remontowych na
łączną wartość 1.025.074,97 zł, które obejmowały:


remont nawierzchni dróg i remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco z frezowaniem
nawierzchni na łączną wartość 628.643,41 zł,
 remonty chodników przyległych do dróg powiatowych w miejscowościach: Lubasz ul. Nowa,
Trzcianka ul. Łomnicka, Boruszyn, Krosinek, Stajkowo i Drawsko na łączną wartość 97.061,12 zł,
 III etap remontu drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk II etap, z udziałem
finansowym Gminy Wieleń,
 remont dwóch przepustów pod drogą powiatową nr 1846P Tarnówko-Boruszyn,
 awaryjna naprawa przepustu pod drogą nr 1846P w Połajewie ul. Winiary,
 remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1846P ul. Szamotulska w Połajewie,
 bieżące naprawy, remonty i konserwacja sprzętu, pojazdów oraz budynków jednostki na łączną
wartość 167.176,99 zł.
W 2021 roku jednostka pozyskała również dochody z tytułu opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie w nim urządzeń na łączną kwotę 597.322,07 zł.
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6.5. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna
oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.
Istotą polityki społecznej są działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu oraz włączenia społecznego
różnych grup zmarginalizowanych bądź potencjalnie zagrożonych marginalizacją. Kluczowym elementem
integrującej polityki społecznej jest rozwój systemowych form wsparcia na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin, dzieci i młodzieży. W ramach tych działań
koniecznym jest rozwijanie m.in. nowych elementów systemu pieczy zastępczej. Szeroki zakres działań
skierowany jest do 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.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance dysponowało środkami w wysokości
10.488.123 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
 bieżąca działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.105.744 zł;
 rodziny zastępcze – 3.698.395 zł;
 placówki opiekuńczo-wychowawcze – 736.477 zł;
 środki pozabudżetowe związane z obsługą środków PFRON – 87.426 zł;
 środki pozabudżetowe związane z obsługą programu Aktywny samorząd realizowanego ze
środków PFRON – 3.296 zł;
 środki pozabudżetowe związane z obsługą programu Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
realizowanego ze środków PFRON – 2.762 zł;
 środki na realizację projektu pn. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowskotrzcianeckiego (środki Unii Europejskiej w ramach EFS oraz wkład własny PCPR) – 318.046 zł;
 środki na realizację projektu pn. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowskotrzcianeckiego (II) (środki Unii Europejskiej w ramach EFS) – 308.622 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało również środkami pozabudżetowymi z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przeznaczono na realizację następujących zadań:
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rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.497.024 zł;
realizacja programu Aktywny samorząd – 444.016 zł;
realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III – 175.815 zł;
realizacja programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (Moduł III) – 110.500 zł.

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.
W 2021 r. na terenie owiatu działały 3 domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat:
 Dom Pomocy Społecznej w Gębicach dla 63 osób 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 Prowincja Św. Józefa
w Poznaniu. 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 2021 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powyższych domach wynosił:





DPS w Gębicach – 4.697,63 zł,
DPS w Trzciance – 4.824,43 zł,
DPS w Wieleniu – 4.364,21 zł,
ZDPS w Wieleniu – 3.13,46 zł.

W ubiegłym roku plany budżetów domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat wynosiły:
 DPS w Gębicach – 3.914.168,81 zł, w tym: dotacja – 986.187,22 zł, środki własne – 2.927.981,59 zł,
 DPS w Trzciance – 5.830.338,11 zł, w tym: dotacja – 2.113.270,76 zł, środki własne – 3.717.067,35 zł,
 DPS w Wieleniu – 3.931.088,84 zł, w tym: dotacja – 844.568,60 zł, środki własne – 3.086.530,24 zł.
Łącznie na ich funkcjonowanie zaplanowano kwotę 13.675.595,76 zł, z której wydatkowano 99,93%.
Natomiast budżet Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez podmiot
niepubliczny zaplanowano na kwotę 15.765.242,28 zł, w tym: dotacja – 2.200.078,11 zł, środki własne
- 13.565.164,17 zł. W trakcie roku Zespół Domów otrzymał także dodatkowe wsparcie z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19, więc ostatecznie przekazana dla Zespołu dotacja wyniosła 2.401.867,12 zł.
Zgodnie z ustawą pomocy społecznej, decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy 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 2021 roku w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wydano 81 decyzji o umieszczeniu osób w domu
pomocy społecznej, w tym: DPS w Gębicach – 4, DPS w Trzciance – 14, DPS w Wieleniu – 4 oraz ZDPS
w Wieleniu – 59. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, a współfinansuje go również pełnoletni
pensjonariusz posiadający swój dochód, jednak nie więcej niż 70% tego dochodu. W 2021 roku PCPR
wydało 24 decyzje o zmianie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.
Na koniec 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 537 osób; w całym 2021 roku
zmarło 57 osób, na koniec grudnia 2021 roku na przyjęcie do domów pomocy społecznej oczekiwało
9 osób, w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi i 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat zatrudnionych było
381 pracowników, wśród których najliczniejszą grupą byli pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego
269 osób, co stanowi 70,60% wszystkich zatrudnionych.
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Rok 2021 dla funkcjonowania domów pomocy społecznej był nadal bardzo trudnym i wymagającym
ogromnego zaangażowania ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju. Pomimo tego domy
nieprzerwanie prowadziły swoją działalność statutową w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom domów
jak i ich pracownikom, stosowano zasady i procedury mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
wirusa, przy zachowaniu standardu świadczonych usług.
W 2021 roku na zapobieganie i przeciwdziałanie Covid-19 w domach pomocy społecznej pozyskano
dodatkowe środki zewnętrzne w łącznej kwocie 559.261,14 zł, w tym m.in. środki w kwocie 73.328,80 zł
z grantu na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas Covid-1” w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków
EFS, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 148.954,21 zł oraz środki z PFRON w kwocie
100.000 zł w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, za które zrealizowano projekty: „Strefa Fit dla
Seniora” w DPS w Gębicach oraz „Pocovidowa rehabilitacja, aktywizacja i integracja mieszkanek DPS
w Trzciance oraz ich rodzin i opiekunów”.

6.5.3. Instytucjonalna piecza zastępcza – placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Jednym z zadań powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej. Zapewnienie opieki następuje poprzez umieszczenie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.
W 2021 roku na terenie powiatu działały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego,
które dysponowały 29 miejscami, w tym:



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. (14 miejsc),
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom w Trzciance (15 miejsc).

Na koniec grudnia 2021 r. w obu placówkach przebywało łącznie 29 dzieci, z czego 19 wychowanków
pochodziło z terenu innych powiatów.
W ubiegłym roku placówkę Przyjazny Dom w Trzciance z powodu usamodzielnienia się opuściło 3
wychowanków: 2 pochodzących z naszego powiatu i 1 pochodzących z terenu innego powiatu. W tym
samym okresie w placówce umieszczono 4 dzieci: 2 pochodzących z naszego powiatu oraz 2 z terenu
innych powiatów.
Placówkę Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. ze względu na usamodzielnienie się opuściło 2 wychowanków,
w tym: 1 pochodzący z naszego powiatu i 1 pochodzący z innego powiatu. Natomiast w tym samym okresie
w placówce umieszczono 2 dzieci: 1 pochodzące z naszego powiatu i 1 dziecko z innego powiatu.
W 2021 roku średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach wynosiły:
 Placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 3.884,20 zł,
 Placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 3.68,68 zł
Placówki w ubiegłym roku dysponowały budżetami w wysokości:
 Placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 640.745,72 zł,
 Placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 631.536,76 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka, ponosi wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i latach następnych - średnich miesięcznych
wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W 2021 roku łączna kwota dochodu powiatu z tytułu powyższych wydatków ponoszonych przez gminy
wyniosła ogółem 450.588,52 zł była o ponad 80 tys. zł wyższa iż w roku 2020.
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6.5.4. Rodziny zastępcze.
Rodziny zastępcze opiekują się i wychowują dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice
nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Intencją i założeniem pieczy zastępczej jest jej
tymczasowość – dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej.
Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką rodziców
zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletniości lub usamodzielnienia. Dlatego też organizowane jest
również wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze. Na mocy Zarządzenia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z 2011 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej zgodnie z wymogami ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowało 98 rodzin zastępczych
(o 2 mniej niż w 2020 roku), w których na podstawie postanowień sądu umieszczonych było 132 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:
 58 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 69 dzieci,
 34 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 43 dzieci,
 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 20 dzieci.
W 2021 roku rodzinną pieczę zastępczą tworzyły rodziny zastępcze zamieszkujące w gminach:
 Gmina Czarnków – 11 rodzin dla 17 dzieci,
 Miasto Czarnków – 12 rodzin dla 15 dzieci,
 Gmina Drawsko – 5 rodziny dla 5 dzieci,
 Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 13 rodzin dla 13 dzieci,
 Gmina Lubasz – 6 rodzin dla 8 dzieci,
 Gmina Połajewo – 6 rodzin dla 9 dzieci,
 Miasto i Gmina Trzcianka – 36 rodziny dla 51 dzieci,
 Miasto i Gmina Wieleń – 9 rodzin dla 14 dzieci.
Rodziny zastępcze, na ich wniosek, obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, przy
czym koordynator ten nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych. W minionym
roku rodziny zastępcze wspomagało 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 1 pracownik socjalny.
W rodzinach zastępczych, które zgłaszały wystąpienie trudności opiekuńczo-wychowawczych,
koordynatorzy sporządzili 132 plany pomocy dziecku i rodzinie. Z rodzinami prowadzone były działania
diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjne w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych, a także
konsultacyjne. Koordynatorzy dokonali 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 2021 roku na pokrycie kosztów utrzymania 132 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu, wydatkowano łącznie kwotę 1.494.365,48 zł i były to środki o ponad 39 tys. zł mniejsze
niż w 2020 roku. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 104 dzieci pochodzących z naszego powiatu
wyniosły 1.212.637,28 zł, natomiast na pokrycie kosztów utrzymania 28 dzieci pochodzących z innych
powiatów wydatkowano kwotę 281.728,20 zł, którą pozyskano od tych powiatów. Ponadto w minionym
roku wydatkowano środki na:




jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 12 dzieci
przyjmowanych do nowo powstałych rodzin zastępczych – 10.581,9 zł,
jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub
innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 9 rodzin - 9.452,25 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
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nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny, radiowy,
usługi telekomunikacyjne, czy koszty związane z ich eksploatacją – 86.920,87 zł,
 wynagrodzenia dla 9 zawodowych rodzin zastępczych – 298.756,22 zł,
 wynagrodzenia dla 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi
w rodzinach zastępczych zawodowych i przy wykonywaniu prac gospodarskich – 21.880,22 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce jego
zamieszkania, ponosi wydatki w takiej samej wysokości jak na dziecko umieszczone w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (pkt 6.5.3. Raportu). Z tego tytułu w 2021 roku do budżetu powiatu wpłynęły
środki w wysokości 491.183,42 zł.
W 2021 roku, tak jak w latach poprzednich, 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 2021 roku w PCPR wydano łącznie 97 decyzji regulujących odpłatność rodziców biologicznych za pobyt
ich dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym 81 decyzji o odstąpieniu od ustalenia
odpłatności ze względu na trudną sytuację materialno-bytową oraz 15 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 2021 roku osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 215.391,13 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
39.58,83 zł.
Powiat obowiązany był także ponosić koszty utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych
w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. W 2021 roku na terenie innych powiatów umieszczonych
było 29 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z tego
tytułu na rzecz innych powiatów z budżetu powiatu w 2021 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie
1.180.470,46 zł i były to środki o ponad 90 tys. zł wyższe niż w 2020 roku. Natomiast z tytułu umieszczenia
28 dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz 19 dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu, w 2021 roku powiat otrzymał środki w łącznej
kwocie 1.291.993,97 zł i były one wyższe o ponad 270 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.
Zawrócić należy uwagę na to, iż po opuszczeniu rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych, pieczy
zastępczej dzieci wspierane są w dalszym ciągu przez pracowników PCPR, zwłaszcza koordynatorów pieczy
zastępczej. Pomoc oraz wsparcie realizowane są w różnych formach i skupia się głównie w obszarze
pomocy w zakresie dalszego kontynuowania nauki, pomocy w procesie usamodzielnienia, uzyskania
odpowiednich warunków mieszkaniowych, socjalno-bytowych a także pomocy w zakresie podjęcia
zatrudnienia.

6.5.5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
W 2021 roku powyższe zadanie realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji
powiatu w kwocie 3.337.023 zł oraz w części ze środków własnych powiatu w kwocie 277.443 zł. Środki
PFRON przeznaczono na:
 finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2.278.080 zł,
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, które w 2021 r. otrzymało 41 osób
niepełnosprawnych w łącznej kwocie 184.148 zł,
 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które otrzymało
966 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 654.552 zł,
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 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 25 osób w łącznej kwocie 169.701 zł,
 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 14 osób w łącznej kwocie 40.302 zł,
 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 3 osób w łącznej kwocie 10.240 zł.
W 2021 roku na terenie powiatu funkcjonowały 3 warsztaty terapii zajęciowej, które otrzymały
dofinansowanie kosztów działalności w wysokości 2.531.201 zł, w tym: 2.278.080 zł ze środków PFRON
(90%) oraz 253.121 zł ze środków z budżetu powiatu (10%):
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Trzciance dla 30 uczestników. Zajęcia prowadzono w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego,
artystyczno-plastycznej, ceramicznej, multimedialno-społecznej, stolarskiej i rehabilitacji. W minionym
roku WTZ otrzymały środki w kwocie 723.200 zł, z tego 650.880 zł (90%) stanowiły środki PFRON,
a 72.320 zł pochodziło z budżetu powiatu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Trzciance dla 35 uczestników. Terapia odbywała się w 7 pracowniach: gospodarstwa
domowego, artystyczno-plastycznej, stolarni regionalnej, komputerowo-fotograficznej, krawieckotkackiej, aktywizacji zawodowej i gospodarczo-ogrodniczej. W 2021 roku WTZ otrzymały na środki na
funkcjonowanie w kwocie 843.734 zł, z tego 75.360 zł stanowiły środki PFRON, a 84.374 zł pochodziło
z budżetu powiatu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia w Trzciance dla 40 uczestników.
Zajęcia z rehabilitacji prowadzono w 8 pracowniach: rzemiosła, plastycznej, gospodarstwa domowego,
terapii pedagogicznej, komputerowo-fotograficznej, krawiecko-dziewiarskiej oraz ceramicznej
i rękodzieła artystycznego. W minionym roku WTZ otrzymały środki w kwocie 964.267 zł, z tego
867.840 zł stanowiły środki PFRON, a 96.427 zł pochodziło z budżetu powiatu.
Dodatkowo powiat dofinansował uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 1 osoby
niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie naszego powiatu, a uczestniczącej w zajęciach
organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pile. Dofinansowanie wyniosło 2.410,67 zł.
Ponadto w 2021 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, o stopniu
niepełnosprawności, wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w celu uzyskania
wskazań do ulg i uprawnień oraz wystawiania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
W roku 2021 do Pilskiego Zespołu wpłynęło ogółem 1707 wniosków od mieszkańców z terenu naszego
powiatu. 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 1638 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, spośród których 1399
dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
 221legitymacji dokumentujące niepełnosprawność, w tym 199 dla osób powyżej 16 roku życia,
 334 karty parkingowe.
Analiza danych wskazuje, że w 2021 roku, w porównaniu do roku 2020, nastąpił wzrost 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 247 orzeczenia więcej, niż w roku
2020. Wzrosła też o 32 liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i o 26 liczba
wydanych kart parkingowych.
W 2021 roku na realizację powyższych zadań powiat przekazał dotację w wysokości 45.000 zł.
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6.6. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Samorząd powiatowy działa bardzo aktywnie na rynku pracy i stara się stworzyć jak najlepsze warunki dla
rozwoju lokalnej gospodarki. Główne kierunki działań powiatu są skierowane na zwiększenie aktywności
zawodowej wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz na wspieranie przedsiębiorców
w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności firm. Działania jakie są podejmowane w tych zakresach
mają na celu aktywizację osób biernych zawodowo, wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy
i rozwoju kompetencji pracowników, współpracę z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia rynku pracy oraz
realizowanie programów aktywizacyjnych.
Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie jest samodzielną jednostka organizacyjną powiatu nieposiadającą
osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa. Obszarem działania PUP jest teren powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego. Urząd Pracy w Czarnkowie posiada swoje filie w Trzciance i w Wieleniu. Do
zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań publicznych powiatu z zakresu przeciwdziałania
bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
finansowanej ze środków PFRON.
W 2021 roku, w dalszym ciągu, w związku z trwającym w kraju stanem epidemii, działania prowadzone
przez powiatowe urzędy pracy były znacznie rozszerzone i obejmowały nowe instrumenty i rozwiązania
wprowadzone w 2020 roku, których celem było złagodzenie negatywnych skutków jakie stan epidemii
wywołał w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich firm. Należały do nich:
 jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej do wysokości 5.000 zł,
 dofinansowanie 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.
Rozwiązania z Tarczy Antykryzysowej były obligatoryjną formą wsparcia, jeżeli przedsiębiorca spełniał
warunki określone przepisami ustawy. Przedsiębiorcy także w 2021 roku starali się nie zwiększać
zatrudnienia i utrzymywać istniejące miejsca pracy, w efekcie czego mniej osób rejestrowało się jako osoby
bezrobotne, jak również mniej wyrejestrowało się do pracy.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie wydatkował łącznie kwotę 12,3 mln zł na ochronę
istniejących miejsc pracy i aktywizację lokalnego rynku pracy. Na ograniczenie skutków kryzysu
wywołanego epidemią Covid-19 udzielono pomocy w wysokości 5,6 mln zł, natomiast na program
aktywizacji osób bezrobotnych i rozwój kompetencji pracowników w zakładach pracy wydatkowano kwotę
6,7 mln zł.
W minionym roku na 7.265 przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie REGON, wnioski o pomoc
w ramach tarczy antykryzysowej złożyło 5.798 podmiotów na ochronę 8.849 miejsc pracy.
W latach 2020-2021 najwięcej wniosków 3.669 na łączną 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. Kolejnym wsparciem oferowanym przez Urząd Pracy było dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników. Dzięki Tarczy wsparcie
otrzymało 678 przedsiębiorców na łączną kwotę 3,7 mln zł. Natomiast o dofinansowanie kosztów
zatrudnienia pracowników, wnioski złożyło 419 zakładów na 3450 miejsc pracy na kwotę 10,7 mln zł.
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Od grudnia 2020 r. uruchomione zostały dotacje w wysokości 5 tys. zł dla przedsiębiorców określonych
branż poszkodowanych wskutek epidemii Covid-19: restauracje, turystyka, sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach odzieży, obuwia, itp. W okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 października 2021 r. dotację w ramach
tej pomocy uzyskało 172 przedsiębiorstw, a wypłacona kwota wsparcia wyniosła 846.692,66 zł. Natomiast
w kolejnym okresie od lutego do końca sierpnia 2021 r. przedsiębiorcy złożyli do PUP (niektórzy nawet
pięciokrotnie) 854 wnioski, na podstawie których wypłacono im 4,3 mln zł. W ramach dofinansowania
części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych wsparcia udzielono
6 podmiotom, w których ujęto 26 pracowników, na łączną kwotę 102.854,86 zł.
Efektem interwencji państwa na rynku pracy w powiecie, gdzie w latach 2020-2021 wydatkowano łącznie
37,9 mln zł, tj. 80,3% limitu, było utrzymanie bezrobocia na poziomie 1065 osób i był to spadek o 30,2%
(460) osób w stosunku do roku poprzedniego. W końcu grudnia 2021 r. stopa bezrobocia na terenie
powiatu wyniosła 3,4% (spadek o 1,4 punktu w odniesieniu do 2020 roku) – była to najniższa stopa w
podregionie pilskim, jednocześnie niższa od średniej krajowej wynoszącej 5,4% i wyższa od średniej stopy
w województwie wielkopolskim wynoszącej 3,1%. Warto podkreślić, że dynamika spadku stopy bezrobocia
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim była wyższa niż w kraju i Wielkopolsce.
W 2021 roku, w okresie epidemii, w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 2.660 osób, tj. o 503
(16%) osoby mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Na spadek poziomu bezrobocia miało wpływ
większe wyrejestrowanie osób bezrobotnych o 4% (113 osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowały się
1573 osoby, tj. mniej o 8,4% (145 osób) w stosunku do roku 2020. Dane te pokazują, że działania
przedsiębiorców skierowane były głównie na ochronę istniejących miejsc pracy, a także na zwiększanie
zatrudnienia, bowiem kierowane do nich od kwietnia 2020 roku wsparcie finansowe w ramach Tarczy,
pozwoliło na zahamowanie wzrostu poziomu bezrobocia na terenie powiatu.
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2021 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 5.706.445,02 zł, a na wypłatę zasiłków, świadczeń
integracyjnych i dodatków aktywizacyjnych w wysokości 4.871.596,11 zł. W ramach tych środków
zaktywizowano ogółem 722 osoby bezrobotne, w tym:





131 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej,
299 osób zatrudnionych zostało w ramach zatrudnienia subwencjonowanego (prace interwencyjne
- 220, bon zasiedleniowy - 17, roboty publiczne - 23, prace społecznie-użyteczne – 38, bon
zatrudnieniowy - 1),
225 osób zostało objętych formami wsparcia rozwoju zawodowego tj. skierowano na staż
zawodowy, szkolenia, przyznano bon szkoleniowy i skierowano na studia podyplomowe.

W 2021 roku aktywizacją objęto też 542 osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby do 30
roku życia (291 osób), osoby powyżej 50 roku życia (82 osoby), osoby długotrwale bezrobotne (136 osób)
oraz osoby niepełnosprawne (33 osoby), co stanowiło 81% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją.
W minionym roku w ramach Centrum Integracji Społecznej zatrudnieniem socjalnym objęto 44 osoby na
kwotę 293.231,10 zł, z tego w Fundacji Gębiczyn - 15 osób, a w CIS „Arka” w Wieleniu - 29.
Poza obsługą nowych instrumentów i rozwiązań, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na bieżąco
monitorował zwolnienia grupowe. W 2021 roku dwa zakłady pracy zgłosiły zwolnienie grupowe:

 Poczta Polska SA - 8 pracowników w okresie czerwiec – grudzień 2021, do końca grudnia


6 pracownikom wręczono wypowiedzenie umowy o pracę, z których 4 zarejestrowały się
w urzędzie pracy,
Henkel Polska Operations sp z o.o.(mieszalnia farb i tynków suchych) – 64 pracownikom w okresie
październik – grudzień 2021 wręczono wypowiedzenia umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

Na przestrzeni całego 2021 roku, do Urzędu Pracy zgłoszono 2132 ofert pracy, w tym 1574 ofert
niesubsydiowanych. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy była większa o 166 ofert (8,5%) w stosunku
do roku 2020. Największy regres w popycie na pracownika zanotowano w I półroczu 2020 roku, czyli na
początku epidemii, natomiast od czerwca 2020 r. obserwuje się tendencję obniżania poziomu bezrobocia.
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Podobnie jak w latach poprzednich, pracodawcy nadal zatrudniają do pracy cudzoziemców. W 2021 roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało zarejestrowanych 2551 oświadczeń o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi na zasadach uproszczonych oraz wydanych zostało 283 zezwoleń na pracę
sezonową, co łącznie daje liczbę 2834 (wzrost o 75% w stosunku do roku 2020). Pracodawcy najczęściej
wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy – 1764 oświadczeń, Gruzji – 592 oraz Mołdawii – 60
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 zawodową dostępne są za 2020 rok.
Średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w kraju wynosił 85,35%, efektywności kosztowej 11.970,80
zł. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2020 roku osiągnął wskaźniki korzystniejsze niż średnie w kraju
uzyskując wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 89,29%, a efektywności kosztowej – 10.336,86 zł. Był
to również jeden z najwyższych wskaźników zatrudnieniowych w regionie pilskim.

7.
7.1.

REALIZACJA ZADAŃ SAMORZĄDU PRZEZ WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO.
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 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.
W ramach przypisanych do Wydziału zadań, w 2021 roku:
 wprowadzono 7772 zmian danych w bazie ewidencji gruntów i budynków,
 zrealizowano 5234 wniosków o wydania dokumentów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
na podstawie których wydano 8425 wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz 1400 wypisów
i wyrysów,
 wprowadzono 1382 zmian w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 udzielono łącznie 202 informacji z operatu ewidencyjnego,
 sporządzono 32 dokumenty w celu sprostowania Ksiąg Wieczystych,
 przeprowadzono 112 narad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
na których rozpatrzono łącznie 136 wniosków o skoordynowanie projektowanych sieci,
 wszczęto 18 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydano 38 decyzji
klasyfikacyjnych,
 przyjęto zgłoszenia 2563 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2355
operatów geodezyjnych,
 zrealizowano 5112 wniosków o wydanie dokumentów z powiatowego zasobu,
 w ramach prowadzonego postępowania w sprawie scalenia i wymiany gruntów obrębu Przybychowo
w gminie Połajewo (obszar 886,4389 ha) w ramach PROW na lata 2014-2020, opracowano i
wyznaczono projekt scalenia gruntów poprzez okazanie granic w terenie nowego układu działek oraz
stabilizację nowych punktów granicznych kamieniami granicznymi, na podstawie decyzji Starosty
z dnia 20 sierpnia 2021 r. zatwierdzającej projekt scalenia,
 dokonano inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej oraz sporządzono projekt techniczny na
przeprowadzenie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla wschodniej części powiatu
w celu wdrożenia nowego układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NHW.
W 2021 roku usługi świadczone przez Wydział przyniosły dochód w kwocie 853.659 zł, który w odniesieniu
do roku 2020 był znacząco wyższy, bo o 225.494 zł.
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7.2. Gospodarka Nieruchomościami.
Gospodarka nieruchomościami to zespół określonych działań, podejmowanych przez organy administracji
publicznej, prowadzących do uzyskania prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych rodzajów
nieruchomości na obszarze objętym kompetencją czynności tych organów i pozostających w zgodzie
z właściwym aktem normatywnym. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki posiada zasób, który stanowią
nieruchomości, które: stały się własnością powiatu na podstawie przepisów ustawy o samorządzie
powiatowym, zostały nabyte w drodze umowy na własność lub użytkowanie wieczyste, zostały nabyte
w drodze wywłaszczenia na rzecz powiatu lub inne nieruchomości. Ponadto powiat realizuje zadania
związane między innymi z: gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa,
przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniem i aktualizacją opłat
związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem
wywłaszczonych nieruchomości, ustalaniem odszkodowań za nieruchomości z różnych tytułów, ochroną
i rekultywacją gruntów, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości itp.
Powyższe zadania realizuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu.
W roku 2021 prowadzono i zrealizowano zadania w następującym zakresie:
 dzierżawa i najem nieruchomości Skarbu Państwa – zakończono 2 sprawy związane z dzierżawą
nieruchomości poprzez podpisanie stosownych umów, zawarcie których poprzedzone było uzyskaniem
zgody wojewody; na bieżąco prowadzono korespondencję związaną z dzierżawą nieruchomości SP;
w związku ze sprzedażą nieruchomości wypowiedziano dwie umowy, po przeprowadzeniu
dochodzenia i uzyskaniu opinii innych organów, jedną sprawę zakończono odmową,
 sprzedaż nieruchomości SP – w 8 sprawach przeprowadzono procedurę uzyskania zgody wojewody na
sprzedaż nieruchomości, w tym w 4 sprawach procedurę przetargową. Podpisaniem aktu notarialnego
zakończono 5 spraw, natomiast w 1 sprawie nie doszło do sprzedaży nieruchomości, 2 sprawy nadal są
prowadzone. W powyższym zakresie prowadzono obszerną korespondencję z Urzędem Wojewódzkim
w Poznaniu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz nabywcami. W wyniku analizy
dokumentacji oraz przeprowadzeniu dochodzenia, jedną sprawę zakończono odmową. W minionym
roku Wydział prowadził nową i dość skomplikowaną sprawę sprzedaży 22 maszyn rolniczych przejętych
po zlikwidowanym Kółku Rolniczym w Chełście, gmina Drawsko;
 przekazanie nieruchomości SP na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – w 2 sprawach wszczęto
procedurę przekazania na cel szczególny na rzecz JST nieruchomości Skarbu Państwa (analiza wniosku,
weryfikacja w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wycena, uzyskanie zgody wojewody,
rokowania, umowa, akt notarialny). Podpisaniem umowy notarialnej zakończono 1 sprawę z roku
poprzedniego oraz w 1 sprawie wszczęto procedurę - przygotowano dokumentację i złożono wniosek
o uzyskanie zgody Wojewody Wielkopolskiego na darowiznę;
 ustanowienie służebności na gruntach SP - w 3 sprawach prowadzono procedurę ustanowienia
służebności na gruntach SP poprzez przygotowanie dokumentacji, sprawy zakończono podpisaniem
umowy notarialnej;
 wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie gruntu SP – zgodnie z procedurą prowadzono i zakończono
59 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 11
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);
 przeprowadzono 28 aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP oraz naliczono 16
opłat z tego tytułu; rozpatrzono 5 wniosków użytkowników wieczystych o rozłożenie na raty opłaty
rocznej oraz 2 wnioski o pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie art. 15ja
ustawy o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
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 dokonano naliczeń opłat z tytułu 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 21
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przygotowano 10 informacji
dotyczących wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie oraz 9 zaświadczeń potwierdzających
spłatę całości należności za jego dokonanie, rozpatrzono 1 wniosek o rozłożenie na raty opłaty za
przekształcenie;
 komunalizacja mienia SP - wprowadzono 2 decyzje komunalizacyjne Wojewody Wielkopolskiego
stwierdzające nabycie mienia na rzecz powiatu; nabycie 4 działek na podstawie decyzji
administracyjnych położonych na terenie gminy Drawsko oraz prowadzono procedurę wypłaty
odszkodowania;
 służebności gruntowe – wydano 3 zgody na wykreślenie wpisów dotyczących zakończenia prac
związanych z wymianą oraz scaleniem gruntów;
 ochrona gruntów rolnych i rekultywacja – po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających
wydano 269 postanowień uzgadniających w zakresie ochrony gruntów rolnych projektów decyzji
o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego; udzielono 240 odpowiedzi na wniosek
Wydziału Architektury i Budownictwa przed wydaniem pozwolenia na budowę o konieczności lub
braku uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej oraz 39 odpowiedzi w tym zakresie
na wniosek osób fizycznych i prawnych; przeprowadzono 6 postępowań administracyjnych
zakończonych decyzjami zezwalającymi na wyłączenie gruntów rolnych klasy III z produkcji rolniczej
z obowiązkiem lub bez obowiązku zdjęcia warstwy próchnicznej bez obowiązku uiszczania opłat z tego
tytułu; 8 postępowań zezwalających na wyłączenie gruntów klasy III pochodzenia mineralnego oraz
klasy IV-VI pochodzenia organicznego z obowiązkiem uiszczania opłat z tego tytułu oraz opłat
rocznych; 2 postępowania administracyjne z wizją w terenie zakończone decyzjami uznającymi za
zakończoną rekultywację gruntów terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym w Walkowicach
i Stobnie; w drodze decyzji ustalono kierunek rekultywacji gruntów po zakończeniu eksploatacji
kruszywa naturalnego w Jędrzejewie 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 7 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 129 działek SP w związku z powyższą ustawą, a informację dotyczącą 47 działek
przekazano do Wojewody Wielkopolskiego i do Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie;
prowadzono procedurę przekazania 3 działek SP do KZN na podstawie i w związku z ustawą o KRS;
 Wydział prowadził także zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w zasobie
powiatowym, zgodnie z Planem polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata
2020-2023, realizacja którego ujęta została w pkt 5.10 niniejszego Raportu.

7.3. 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. Wydział prowadził ścisłą współpracę ze
wszystkimi gminami powiatu w zakresie informacji przestrzennej oraz pomocy w przygotowywaniu
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prawidłowej dokumentacji inwestycji lokalnych, a także z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie
inwestycji drogowych.
W 2021 roku Wydział prowadził postępowania administracyjne, wydawał decyzje, opinie i zaświadczenia
w następujących sprawach:
 prowadzono 899 postępowań w sprawie pozwoleń na budowę i rozbiórkę, w wyniku których wydano
880 decyzji, w tym m.in.: 315 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 27 na
budowę budynków dwulokalowych, 4 pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych
zawierających 61 mieszkań;
 prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania 17 pozwoleń na budowę farm
fotowoltaicznych, wydano decyzje o pozwoleniu na budowę 12 obiektów handlowo-usługowych;
 dokonano 70 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 603 dzienniki budów, rozbiórki lub montażu;
 przekazano 1271 ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonych projektów
budowlanych oraz postanowień i zgłoszeń do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 prowadzono 650 postępowań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na budowę obiektów oraz
wykonywaniem robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
wnosząc 73 sprzeciwy lub obowiązek uzyskania pozwolenia oraz wydając 108 zaświadczeń o nie
wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia;
 prowadzono 21 postępowań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na rozbiórkę obiektów
budowlanych, 16 zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części oraz
37 postępowań związanych ze zgłoszeniem na budowę obiektów tymczasowych;
 prowadzono 10 spraw związanych z uzgadnianiem w zakresie zadań samorządowych projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 prowadzono postępowania i wydano 7 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla
dróg powiatowych i gminnych oraz zaopiniowano 11 rozwiązań projektowych dotyczących budowy
dróg w ramach specustawy drogowej w zakresie zadań samorządowych;
 wydano łącznie 77 zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
 udzielono odpowiedzi na 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz 25 informacji
o wydanych pozwoleniach na budowę zawierających informację o środowisku.
W związku ze zmianą Prawa budowlanego i cyfryzacją procesów inwestycyjno-budowlanych, w 2021 roku
wszystkie urzędowe wnioski i zgłoszenia w sprawach będących w kompetencji organu administracji
architektoniczno-budowlanej można było już składać online przez serwis e-Budownictwo prowadzony
przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Od lipca 2021 r. można było złożyć wniosek o pozwolenie na
budowę i zgłoszenie wraz z cyfrowym projektem budowlanym, co pozwala również na przedłożenie
w organie projektu w wersji elektronicznej. Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym z powodu epidemii
występowały utrudnienia w kontaktach inwestorów z urzędem. Dlatego też popularnością cieszyła się
możliwość składania wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej, zarówno przez platformę ePUAP jak
i przez e-Budownictwo. Warto też zauważyć, że trwający stan epidemii spowodował znaczący wzrost
zainteresowania możliwością budowy obiektów rekreacyjnych, tymczasowych oraz niewielkich budynków
mieszkalnych.

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
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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 2021-2024 z perspektywą do roku 2028, 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 2021 roku były to wpływy w kwocie 1.941,10 zł) oraz
od Zarządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
oraz składowanie odpadów (w 2021 roku były to środki w kwocie 120.976,51 zł).
W 2021 roku zrealizowano następujące zadania:
 opiniowano projekty planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 15 spraw;
 opiniowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2021-2024 z perspektywą do
roku 2027”;
 uzgodniono 2 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 prowadzono 5 spraw dotyczących pozwoleń zintegrowanych zakończonych decyzjami oraz 5 spraw
dotyczących pozwoleń na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza zakończonych decyzjami;
 przeprowadzono w 4 zakładach kontrole przestrzegania zgodności prowadzonej działalności
z uzyskanymi decyzją Starosty pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 prowadzono 33 sprawy związane ze zgłaszaniem instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
w tym przyjęto 30 zgłoszeń; 3 sprawy pozostawiono bez rozpoznania; przyjęto i dokonano analizy
20 wyników monitoringu w zakresie ochrony środowiska;
 prowadzono i na bieżąco uzupełniano publicznie dostępny wykaz danych z zakresu ochrony środowiska
za pomocą serwisu internetowego „EKOPORTAL″; w 2021 roku do serwisu wprowadzono ok. 400 kart;
koncesje i zezwolenia wprowadzane są również do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej;
 udzielono 6 odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji o środowisku oraz 1 informację będącą
informacją publiczną;
 w ramach nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zweryfikowano 20 uchwał w sprawie
m.in. udzielania absolutorium zarządowi, zatwierdzenia budżetu, wyboru zarządu i komisji rewizyjnej
spółki;
 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 75 postępowaniach prowadzonych przez Wody Polskie
w sprawie pozwoleń wodnoprawnych;
 z zakresu odpadów - prowadzono 7 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; 16 postępowań dotyczących zmian zezwoleń na
gospodarowanie odpadami, gdzie wydano 4 decyzje, pozostałe sprawy są w toku; prowadzono
2 postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów; wydano 13 decyzji
o wygaszeniu zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów; prowadzono 1 postępowanie
wyjaśniające dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków i ze względu na wystąpienie zdarzenia
częściowo na terenie zamkniętym, sprawę przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu; przygotowano i przekazano do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska informację na temat wydanych zezwoleń, pozwoleń i przeprowadzonych postępowań;
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 zgodnie z umową, ze środków pochodzących z ARiMR w Warszawie, przekazano na rzecz osób
fizycznych kwotę 276.608,91 zł tytułem wypłaty należnego ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych
założonych w 2002 i 2003 roku oraz wydano łącznie 10 decyzji związanych z tym zadaniem;
 podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 roku nadzór na nad gospodarką w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 6401 ha, przekazano w drodze
porozumień Nadleśnictwom: Trzcianka, Krucz, Potrzebowice, Sarbia i Krzyż Wlkp. Na ich realizację
przeznaczono 166.426 zł. W ramach współpracy przekazano także do Nadleśnictw 10 tys. szt.
znaczników do numerowania drewna;
 wydano 82 decyzje zatwierdzające zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji
stanu lasu (dla lasów nie ujętych w dokumentacji/zakupionych z innych grup rejestrowych np. SP lub
objętych nowo sporządzoną inwentaryzacją na lata 2021-2030, tj. dla obrębu: Goraj, Kamionka,
Klempicz, Komorzewo, Miasto Krzyż Wlkp., Miasto Wieleń, Moczydła, Pełcza, Tarnówko); zatwierdzono
3 uproszczone plany urządzania lasu, tj. Gębice, Dzierżążno Małe i Dzierżążno Wielkie sporządzone
w 2020 roku. Ponieważ RDOŚ w Poznaniu nie odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, zlecono sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla 8 obrębów położonych
na terenie obszarów Natura 2000, tj. Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice, Gajewo,
Zofiowo, Kuźnica Czarnkowska, Jędrzejewo, Dębogóra – w trakcie oczekiwania na dostarczenie
prognozy, podpisano umowę z firmą Taxus s.c. z Poznania na sporządzenie dokumentacji, która
utraciła ważność z końcem 2021, tj. dla 7 obrębów z terenu Gminy Lubasz, Połajewo (pow. ok. 225 ha wartość ok. 10.289 zł). Dokumentacja ta jest w trakcie zatwierdzania (wyłożenie w gminach,
wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o uzgodnienie). Ponadto wydano
7 wypisów z dokumentacji urządzeniowych; w drodze aneksu wprowadzono 4 zmiany do planów
urządzenia lasu i 1 odmowę zmiany; prowadzono 15 spraw dotyczących wykonywania zabiegów przez
właścicieli lasów;
 prowadzono 7 spraw związanych z wykroczeniami z zakresu gospodarki leśnej, w 2 przypadkach
sprawę za pośrednictwem organów ściągania skierowano do Sądu Rejonowego o ukaranie;
 wydano 1181 zaświadczeń na temat informacji o działkach ujętych w uproszczonych planach
urządzania lasu lub objętych decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, 8
postanowień odmawiających wydania zaświadczenia oraz 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia;
 wydano 295 kart wędkarskich, zarejestrowano 10 jednostek pływających w systemie Reja24;
 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 2021 roku koszty poniesione przez koła łowieckie
z tytułu dzierżawy wyniosły 61.928,78 zł. W minionym roku prowadzono także 1 sprawę dotyczącą
złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania;
 prowadzono 203 sprawy dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów gminnych
nieruchomości wydając 140 decyzji w tym zakresie; po dokonaniu kontroli wydano 22 decyzje
o umorzeniu należności z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów; prowadzono 4 postępowania,
w tym wydano 3 decyzje o usunięciu drzew w sąsiedztwie linii kolejowych;
 prowadzono 14 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 zatwierdzono 2 projekty robót oraz 2 dokumentacje dotyczące złóż
kopalin nieobjętych własnością górniczą, 5 projektów robót dotyczących ujęć wód podziemnych,
których zasoby nie przekraczają 50 m³/h; 3 projekty robót oraz 3 dokumentacje dotyczące badań
geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy lub
warunków posadowienia obiektów budowlanych; prowadzono 37 spraw dotyczących przyjmowania
kopii dowodów opłat eksploatacyjnych i informacji o wydobyciu kopalin oraz zweryfikowano 16
informacji o zmianach zasobów złoża; udzielono 32 informacje geologiczne zgromadzone
w powiatowym archiwum geologicznym, a także zaopiniowano 14 projektów planu miejscowego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych
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złóż kopalin i wód podziemnych, przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie nadzoru geologicznego oraz
nadzoru nad działalnością koncesjonowaną; prowadzono 3 sprawy dotyczące przyjmowania projektów
robót geologicznych podlegających zgłoszeniu; prowadzono 3 postępowania egzekucyjne, wydano
3 postanowienia o nałożeniu kary w celu przymuszenia za brak złożenia dodatku do dokumentacji po
wygaśnięciu koncesji oraz za niezłożenie informacji o zmianach zasobów złoża;
 ze względu na trwający nadal stan epidemii Covid-19, odwołano organizację Powiatowego Święta
Plonów w związku z czym nie prowadzono również działań związanych z wieloletnimi konkursami
„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 powiatowych i gminnych,
organizacji ruchu i jego zmian.
Tak jak w latach poprzednich, również w 2021 roku 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 2021 roku w sprawach ewidencji pojazdów wydano 26.387 decyzji administracyjnych oraz 1277
dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (praw jazdy, w tym międzynarodowych). Ponadto
do Wydziału, w innych sprawach przez niego prowadzonych, wpłynęło łącznie 7390 (o 861 więcej niż
w roku 2020) pism, wniosków i zapytań od osób indywidualnych, urzędów i instytucji, w tym: policji, sądu,
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, prokuratury, 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 1120 pism
wychodzących), w przypadku pozostałych pism i wniosków, dalsza ich obsługa była prowadzona w
systemie Pojazd i Kierowca.
W 2021 roku zrealizowano następujące zadania:
 wydano 24.900 decyzji o zarejestrowaniu pojazdów (o 4.425 więcej niż w 2020 roku), na stałe
wyrejestrowano 1487 pojazdów, a na czasowo 30, skreślono z ewidencji 4427 pojazdów
i potwierdzono ich dane;
 wydano 51.407 druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty
pojazdów, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne);
 wydano 10.097 tablic rejestracyjnych i 369 tablic tymczasowych, dokonano 5.326 zmian w ewidencji
pojazdów oraz dowodach rejestracyjnych oraz przyjęto 4.811 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
skierowano 18 pojazdów na dodatkowe badania techniczne, nabicie numerów identyfikacyjnych oraz
nadanie tabliczki znamionowej;
 wydano 2268 praw jazdy, w tym wtórniki z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu, wprowadzono
687 zakazów prowadzenia pojazdów na podstawie orzeczeń sądowych, wydano łącznie 946 decyzji:
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o cofnięciu, zatrzymaniu, skierowaniu na badania lekarskie, psychologiczne, kursy reedukacyjne oraz
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, przywrócono uprawnienia 48 kierowcom;
przekazano 213 akt kierowców do innych urzędów z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
przyjmując w tym czasie 78 akt ewidencyjnych kierowców przybyłych na teren naszego powiatu;
wydano 26 nowych zezwoleń i przedłużono 26 na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz
udostępniono 1701 profili kandydatów na kierowców (PKK);
na dzień 31 grudnia 2021 r. do Rejestru wpisanych było 13 Stacji Kontroli Pojazdów, w tym 6
podstawowych i 7 okręgowych; w minionym roku z udziałem przedstawicieli Transportowego Dozoru
Technicznego przeprowadzono kontrole wszystkich stacji w zakresie prawidłowości wykonywania
badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji;
na koniec grudnia 2021 roku do Rejestru wpisanych było 14 Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz
43 instruktorów. W minionym roku z Rejestru wykreślono 5 instruktorów z powodu niedostarczenia
zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. Wszyscy
przedsiębiorcy wpisani do rejestru objęci byli kontrolą w zakresie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami;
w zakresie transportu na dzień 31 grudnia 2021 r. do rejestru wpisanych było 170 przedsiębiorców
posiadających licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. W minionym roku
udzielono 4 zezwolenia na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie
drogowym w zakresie przewozu rzeczy i osób, a w 16 zezwoleniach dokonano zmian; wydano 10
zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz udzielono 52 zezwolenia
na przejazd pojazdem nienormatywnym; w trakcie roku w wydanych zezwoleniach dokonano 14
zmian. W 2021 roku łącznie wygaszono 19 zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na
potrzeby własne oraz wydano 5 decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu licencji na wykonywanie
transportu drogowego oraz zezwoleń na regularny przewóz osób; przeprowadzono także kontrole
u 30 przedsiębiorców;
w ramach zadań z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
wpłynęło 16 dyspozycji w tym zakresie;
w zakresie zarządzania ruchem na drogach oraz organizacji ruchu i jego zmian, zatwierdzono bądź
zaopiniowano łącznie 173 projekty w sprawie zmiany organizacji ruchu;
wszczęto 545 postępowań i wydano 299 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary za brak zgłoszenia
zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu w ustawowym terminie 30 dniowym;
na dzień 31 grudnia 2021 roku, na terenie powiatu zarejestrowanych było 107.648 pojazdów.

W 2021 roku dochody budżetu powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa
jazdy wyniosły 2.420.996,11 zł (118,1% planu) i były wyższe o ponad 232 tys. zł od dochodów uzyskanych
w 2020 roku.

7.6. Promocja Powiatu.
W 2021 roku działania na rzecz promocji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego prowadzone były przez
Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej, jednak ze względu na utrzymujący się stan epidemii, ich zakres
został znacznie okrojony. W minionym roku pracowano nad przygotowaniem nowego dokumentu Strategii
Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2030, który przyjęty został do realizacji
uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/209/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Przyjęcie nowego dokumentu
poprzedzone było Analizą realizacji Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2010-2020 oraz opracowaniem
Diagnozy stanu Powiatu. Te trzy dokumenty prezentowane i szeroko omówione zostały na wspólnym
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu w dniu 23 listopada 2021 r. oraz na sesji Rady Powiatu w dniu 30
listopada 2021 r. Nowa strategia Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030 dostępna jest na stronie
https://czarnkowsko-trzcianecki.pl/strategia-powiatu
W 2021 roku z zakresu promocji Wydział realizował następujące zadania:
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 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 Covid-19, większość wydarzeń została
odwołana, przeorganizowana, lub przeniesiona na inny termin;
 przy współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu powiat uczestniczył
w wydarzeniach promocyjnych, na których prezentowane były wydawnictwa drukowane WOT
zawierające informacje o atrakcjach naszego powiatu:
 publikacja WOT: Wielkopolska: kemping, karawaning, biwak – opis ośrodków znajdujących się na
terenie powiatu (Marina Czarnków i Ośrodek Wypoczynkowy GOK w Lubaszu). Wspomniano
również atrakcje znajdujące się w pobliżu m.in.: zabytkowy rynek i kościół św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie oraz punkt widokowy na Górze Krzyżowej, sanktuarium Królowej Rodzin i Pałac
w Lubaszu, zamek w Goraju, rezerwat Wilcze Błota;
 publikacja WOT: Szlaki kajakowe w Wielkopolsce. Informator dla początkujących – opis Drawy
i Noteci płynących przez teren powiatu wraz z wskazaniem miejsc noclegowych i wypożyczalni
kajaków. Publikacja została opracowana i wydana w roku 2021, jednak jej dystrybucja zaczęła się na
początku roku 2022;
 publikacja WOT: Agroturystyka. Od pomysłu do polubień. W artykule Dobre przykłady z Wielkopolski.
Ośmiomiesięczny sezon turystyczny na wsi? Da się to zrobić! –opisano sposób działania
gospodarstwa agroturystycznego Chata Miłkowska znajdującego się na terenie powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego. W artykule Dobre praktyki – Wielkopolska - relacja z wizyty studyjnej
opisano wyjazd studyjny pod nazwą Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach
agroturystyki i turystyki wiejskiej. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili m. in. gospodarstwo
agroturystyczne Dwór Dębogóra znajdujący się na terenie naszego powiatu;
 publikacja WOT: dodruk ulotki Weekend w Czarnkowie, Trzciance, Drawsku i okolicach.
 dystrybucja kart z atrakcjami powiatu na stojakach w wielkopolskich punktach informacji
turystycznej;
 dystrybucja kart 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, a specjalistyczne artykuły i raporty dostępne były na
stronie WOT w sekcji dla członków.
 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. Powiat posiada także własne logo turystyczne wraz z księgą znaku (CI),
które wielokrotnie wykorzystywane było również
w 2021roku do promocji turystycznej powiatu.

Realizowane w 2021 r. działania promocyjne identyfikacji wizualnej ukierunkowane były głównie na
promocję poprzez strony internetowe powiatu i miało na celu promowanie i upublicznianie cech
identyfikowalnych powiatu wśród mieszkańców i jednocześnie budowanie wizerunku i marki powiatu.
 Przygotowanie wydawnictw i publikacji drukowanych, gadżetów promocyjnych – kontynuowano
publikację oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez powiat na rok szkolny 2021/2022; wsparto
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wydanie lokalnych publikacji promocyjnych, zaktualizowano i zakupiono licencję map powiatu, jak co
roku opracowano kalendarze ścienne i podkłady biurowe, zamówiono koszulki, kubki termiczne, smycze
reklamowe, przygotowano projekty zaproszeń, listów i informacji online. Kształt i formę zakupionych
gadżetów określano stosownie do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
 Członkostwo w stowarzyszeniach turystycznych – Wydział współpracował ze stowarzyszeniami
działającymi w obszarze wspólnej promocji i rozwoju funkcji turystycznych oraz walorów
przyrodniczych i kulturowych obszaru powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich tak i w 2021 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.
 Współpraca z mediami, publikacja artykułów i treści promocyjnych – w 2021 roku prowadzono
współpracę z tygodnikiem Nadnoteckie Echa, miesięcznikiem Głos Czarnkowsko-Trzcianecki oraz
dwutygodnikiem Wasze Media publikując w nich materiały i treści informacyjno-promocyjne dotyczące
powiatu zadań przez niego realizowanych.
 Prowadzenie stron internetowych, portali społecznościowych i BIP – w 2021 roku tak jak i w latach
poprzednich Powiat prowadził dwie strony internetowe: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl wraz
z kanałem w serwisie YouTube oraz konto na Facebook /powiatczarnkowskotrzcianecki/ gdzie
zamieszczano bieżące informacje z życia powiatu. Ponadto do promocji potencjału przyrodniczego,
turystycznego i kulturowego prowadzony był odrębny portal www.tuodpoczniesz.pl . Wydział prowadził
i aktualizował Biuletyn Informacji Publicznej.

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 odbywało się głównie w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez. Ponieważ rok 2021 był
drugim z kolei rokiem bardzo trudnym z powodu trwającej epidemii Covid-19, Zarząd Powiatu podjął
decyzję o rezygnacji z tworzenia Powiatowego Kalendarza Imprez, a organizatorom wszelkich wydarzeń
gromadzących liczną rzeszę odbiorców, zalecano ich odwołanie do czasu uspokojenia się sytuacji
epidemicznej. W II półroczu 2021 r., gdy sytuacja zaczęła się poprawiać, wpłynął wniosek od MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. o wsparcie organizacji Konkursu Fotograficznego im. Mariana
Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł na zakup
nagród dla laureatów. Innych imprez nie zorganizowano, a panująca epidemia zmusiła organizatorów do
odwołania wielu zawodów i imprez sportowych.
Ponieważ powiat nie posiada własnej biblioteki powiatowej, zadanie to na podstawie stosownego
porozumienia, począwszy od 1 września 2000 r. realizuje Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im.
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, dla której każdego roku przekazywana jest na ten cel dotacja.
W ramach przyznanej dotacji, Biblioteka część środków (49,7%) przeznacza na wynagrodzenia i pochodne,
a pozostałe środki na zakup książek i literatury fachowej, nagród w konkursach, materiałów szkoleniowych
do pracy z dziećmi, organizację spotkań autorskich, zakup bonów do Empiku dla bibliotek na uzupełnienie
księgozbioru oraz inne usługi. Biblioteka co roku składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie rzeczowe
i finansowe z realizacji powierzonych zadań oraz plan działania na rzecz bibliotek w powiecie na kolejny
rok. W 2021 roku na realizację zadań biblioteki powiatowej 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. Co roku w budżecie powiatu tworzy się
rezerwę celową na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. Od roku 2015 rezerwa ta
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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 2021 roku kontynuowano wymianę okien w DPS w Wieleniu przeznaczając na ten cel środki
w wysokości 30.000 zł. W minionym roku jednostka otrzymała także wsparcie z budżetu województwa
wielkopolskiego w wysokości 8.976,31 zł. Aktualnie wymieniono już 44 okna, a do wymiany pozostało
jeszcze 21 okien. W lutym 2021 r. sfinalizowano umowę na wykonanie „Powiatowego Programu Opieki
nad Zabytkami dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024”, który przyjęty został do
realizacji uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/182/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

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
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.
W roku 2021 Rzecznik udzielił 711 porad, wyjaśnień i informacji w indywidualnych sprawach
konsumentów, 21 pisemnych odpowiedzi na zapytania i w 70 przypadkach występował z interwencją do
przedsiębiorców. 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, a także bezpodstawnej
odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń konsumenta.
W zgłaszanych przez konsumentów sprawach, w 42 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 pozostałe 28 spraw dotyczyło takich zagadnień jak:
rynek nieruchomości, bieżąca konserwacja, utrzymanie i naprawy domu, usługi ubezpieczeniowe,
finansowe, telekomunikacyjne, kurierskie, a także związane z turystyką i rekreacją. Najczęściej Rzecznik
występował z interwencją do przedsiębiorców w sprawach związanych reklamacją urządzeń gospodarstwa
domowego (26%), reklamacją odzieży i obuwia (16%) oraz reklamacją mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz i utrzymania domu (14%). W minionym roku wytaczanie powództw przed sądem nie było
konieczne, ponieważ podejmowane przez Rzecznika działania odnosiły pozytywny skutek na drodze
polubownej.
Realizując zadania w zakresie podnoszenia świadomości konsumenckiej, w 2021 roku Rzecznik planował
kontynuowanie akcji edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu. Niestety trwająca wciąż
epidemia Covid-19 uniemożliwiła bezpośrednie spotkania młodzieżą i z seniorami. Również w minionym
roku nie udało się przeprowadzić eliminacji powiatowych Wielkopolskiej Olimpiady z Wiedzy
Konsumenckiej. Kontynuowano natomiast publikację cotygodniowych artykułów w lokalnej prasie i
internecie m.in. w tygodniku Nadnoteckie Echa, na stronie internetowej powiatu, w Gazecie Szydłowskiej,
publikując łącznie 35 poradników. W 2021 roku kontynuowano współpracę z Krajową Radą Rzeczników
Konsumentów, w której Powiatowy Rzecznik reprezentuje rzeczników Województwa Wielkopolskiego.
Dużą pomocą dla rzeczników jest realizacja przez UOKiK złożonych zamówień na ulotki i materiały
informujące o prawach konsumentów oraz organizowanie szkoleń tematycznych w postaci e-spotkań
i webinariów, co przekłada się na zwiększenie praktycznych umiejętności, wyminę doświadczeń,
wypracowanie wspólnych stanowisk oraz praktyk działania.
Działalność Rzecznika nadal cieszy się popularnością wśród mieszkańców powiatu, o czym świadczy stała
liczba osób kontaktujących się z nim. Pomimo trwającej epidemii, konsumenci mogli zgłaszać swoje
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wnioski o poradę mailowo, telefonicznie, poprzez ePUAP lub na piśmie. Należy zauważyć, że w okresie
epidemii nie stwierdzono pojawienia się nowych kategorii spraw w zakresie udzielanego poradnictwa
konsumenckiego i informacji prawnej, a ilość porad, pomimo ograniczeń wynikających z epidemii,
utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Powyższe wskazuje na to, że kolejny rok działalność Rzecznika
w znaczący sposób przekłada się na wzrost stanu świadomości konsumenckiej.

7.9. Nieodpłatna Pomoc Prawna.
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W 20201 roku na terenie Powiatu czarnkowsko-Trzcianeckiego funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej w 4 lokalizacjach: Czarnków, Trzcianka, Krzyż Wlkp. i Połajewo. W Czarnkowie pomoc
prawna świadczona była naprzemiennie przez adwokatów i radców prawnych na podstawie porozumienia
z Okręgową Radą Adwokatów w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy.
W pozostałych punktach pomoc prawną świadczyły organizacje pożytku publicznego wyłonione
w otwartym konkursie ofert, tj. Fundacja Experto Pro Bono z siedzibą w Olsztynie oraz Fundacja Ochrony
Praw Konsumentów S&P z Poznania.
W minionym roku we wszystkich punktach na terenie powiatu udzielono łącznie 492 osobom
nieodpłatnych porad prawnych (165 radcowie i adwokaci, natomiast 327 wykonawcy z ramienia Fundacji).
W związku z panującą epidemią, w I półroczu porady świadczone były tylko i wyłącznie za pomocą środków
porozumiewania się na odległość (telefon, skype, komunikatory internetowe).
Najliczniejszą grupę korzystającą z pomocy prawnej stanowiły osoby w wieku 35-45 lat (23%) i w wieku 4555 lat (17,5%). Niezmiennie najczęściej z pomocy korzystały kobiety – 69%, w mniejszym stopniu mężczyźni
– 32%. Przeważająca grupa osób zamieszkiwała wieś – 37% oraz miasta 10-25 tys. mieszkańców - 34%.
Średni czas trwania jednej porady prawnej wynosił 30 minut. Spośród wszystkich dziedzin prawa
najczęściej korzystano z porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy i karnego. Dotyczyły one głównie kategorii: dziedziczenie i spadki, rozwody, postępowanie
alimentacyjne, zadłużenia i zobowiązania finansowe. Spośród korzystających z porad, 19 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 gminne i powiatowe strony internetowe
oraz BIP. Opracowano i opublikowano listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którą
wykorzystywano do wskazywania innych specjalistycznych jednostek służących mieszkańcom powiatu.
W ramach edukacji i pogłębienia świadomości prawnej, dokonano kolportażu poradnika prawnego
w ramach cyklu „Poznaj swoje prawa”; stworzono kampanię społeczną w formie filmiku multimedialnego
pn. „Skorzystaj z poradnictwa obywatelskiego” umieszonego na stronie internetowej powiatu i innych
serwisach internetowych, rozpowszechniono poradnik o podstawowych prawach konsumenta oraz
przeprowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne wśród uczniów szkół średnich.
W 2021 roku na realizację całego zadania wydatkowano środki w wysokości 196.890,76 zł pochodzące
z dotacji z budżetu państwa.

8.

PODSUMOWANIE

Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu w roku 2021. Uwzględnia również
inne informacje niezbędne do uzyskania pełnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego w minionym roku.
Rok 2021 był kolejnym, w którym samorządom wszystkich szczebli, przedsiębiorcom, firmom
i administracji przyszło pracować w warunkach epidemii, co w istotny sposób utrudniało realizację wielu
zadań, ale stawiało też przed nowymi wyzwaniami. Trwające ograniczenia sanitarne, nakazy i zakazy
w znaczący sposób zminimalizowały kontakty społeczne, co zmusiło wielu organizatorów spotkań czy
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innych wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystycznych do ich odwołania lub odłożenia na czas
po epidemii.
Pomimo tych trudności, działania samorządu w kluczowych obszarach nie zostały zahamowane. Większość
planowanych zadań, szczególnie tych inwestycyjnych i remontowych udało się zrealizować. Kontynuowane
były także ważne projekty społeczne, edukacyjne czy gospodarcze.
W efekcie racjonalnej polityki finansowej, pomimo nadal trwającej epidemii i powszechnego wzrostu
kosztów realizacji zadań, w 2021 roku powiat dysponował budżetem ponad 123 ml zł, co pozwoliło na
realizację nie tylko zadań bieżących, ale także wielu cennych projektów i inicjatyw, w tym związanych
z przeciwdziałaniem Covid-19 w różnych obszarach życia. Ich wykonanie w dużej mierze możliwe było
dzięki wsparciu środkami pozyskanymi 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, Policji i Straży Pożarnej.
Wśród najważniejszych zadań należy wymienić:


zakończenie budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym przy Liceum
Ogólnokształcącym w Czarnkowie,



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



przebudowa drogi powiatowej Gębice-Wyszyny z udziałem partnera Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia,



przebudowa drogi powiatowej w Prusinowie,



rozpoczęcia zadania budowy ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej
nr 1323P w partnerstwie z gminą Krzyż Wlkp. i Drawsko,



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



doposażenie Policji i Straży Pożarnej ze wsparciem finansowym samorządów gminnych,



doposażenie i remonty w szkołach, placówkach oświatowych oraz w domach pomocy społecznej,



kontynuacja projektu scalenie gruntów obiektu Przybychowo gmina Połajewo.

Przed nami bardzo dużo nowych zadań, wyzwań i planów. Część z nich będzie zapewne wymagała
weryfikacji i korekty po oszacowaniu społecznych i gospodarczych skutków pandemii, a przede wszystkim
toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny w Ukrainie i wywołanym przez nią kryzysem uchodźczym.
Pragnę po raz kolejny docenić trud i wysiłek włożony w realizację wszystkich zadań w minionym roku,
dziękując współpracownikom oraz całemu Zarządowi Powiatu za ich zaangażowanie, a także wszystkim,
którzy na co dzień poprzez pracę zawodową i społeczną angażują się w działania na rzecz społeczności
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a zwłaszcza radnym Rady Powiatu, pracownikom jednostek
i komórek organizacyjnych składam wyrazy uznania i podziękowania za twórczą współpracę.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
/-/ Feliks Łaszcz
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Załącznik Nr 1
Załącz nik Nr 1

Lp.

1

2

3*

Realizacja uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 roku

NUMER, DATA PODJĘCIA I PRZEDMIOT UCHWAŁY

STAN REALIZACJI

Uchwała Nr XXIII/163/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021-2036

ZREALIZOWANO – uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2021 – 2036, uchwała była
10 razy zmieniana w trakcie roku budżetowego. Dane wynikające z każdorazowej zmiany WPF wprowadzano
do systemu Besti@, informacje o zmianach wprowadzanych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęte
w załączniku pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF, przekazywano kierownikom powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz wydziałom Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Uchwała Nr XXIII/164/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały
budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO – uchwalono budżet powiatu na 2021 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.02.2021 r. pod poz. 1079. Uchwała była zmieniana
w trakcie roku budżetowego 26 razy, w tym 16 zmian dokonano uchwałą Zarządu Powiatu. Szczegółową
informację o realizacji uchwały budżetowej zawiera odrębny dokument pn. Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok, przedłożony do analizy i zatwierdzenia przez Radę
Powiatu tytułem udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uchwała Nr XXIV/165/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021-2036

ZREALIZOWANO – dane wynikające ze zmiany WPF wprowadzono do systemu Besti@, a 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
oraz przekazano do wiadomości kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych i wydziałom Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie.

Uchwała Nr XXIV/166/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO – dane wynikające ze zmiany budżetu wprowadzono do systemu Besti@ i do systemu
finansowo-księgowego, o wprowadzonych zmianach poinformowano kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych i wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 1.03.2021 r. pod poz. 1734.

5

Uchwała Nr XXIV/167/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu
jej rozliczenia

ZREALIZOWANO – na zasadach określonych w uchwale w 2021 roku, decyzją Zarządu Powiatu udzielono
10 spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej
kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 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 – uchwała Nr 337/2021 Zarządu Powiatu
z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
spółkom wodnym w roku 2021. Uchwała Rady Powiatu została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia
1.03.2021 r. pod poz. 1735.

6

Uchwała Nr XXV/168/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 roku

ZREALIZOWANO - dokonano podziału środków finansowych otrzymanych z PFRON w kwocie 3 497 024 zł
przeznaczonych na realizację w 2021 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 również w 2021 roku nie będą

4*
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przyznawane dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz na organizację
przedsięwzięć z zakresu 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 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i barier
technicznych. W związku z tym na rehabilitację społeczną przeznaczono 3 337 024 zł. W ramach rehabilitacji
zawodowej największe potrzeby osób niepełnosprawnych zgłaszane były w zakresie uzyskania środków na
podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej oraz na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i na
szkolenia osób niepełnosprawnych. W związku z tym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
przeznaczono 160.000 zł. Uchwała była zmieniana 3 razy w trakcie roku budżetowego, zadania realizowane
były na bieżąco, a wszystkie środki przyznane powiatowi zostały wykorzystane na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
7*

Uchwała Nr XXV/169/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2020-2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

8*

Uchwała Nr XXV/170/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO – jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13.04.2021 r. pod
poz. 3082.

9

Uchwała Nr XXV/171/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną

ZREALIZOWANO – wraz z podjęciem tej uchwały uchylono jednocześnie uchwałę Nr VI/35/2015 Rady
Powiatu z dnia 31 marca 2015 r., która obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Uchwałę skonsultowano
z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczenie jej projektu
w Biuletynie Informacji Publicznej, na powiatowej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie. Podmioty uprawnione nie wniosły żadnych uwag. Uchwałę opublikowano w Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13.04.2021 r. pod poz. 3083.

10

Uchwała Nr XXV/172/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia liczby członków i powołania Rady Społecznej działającej
przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance

ZREALIZOWANO – na wniosek Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmiany przedstawiciela Wojewody
w składzie Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance. Ponieważ do
pełnienia tej funkcji Wojewoda wyznaczył Pana Tomasza Tomczaka, więc zapisy uchwały dostosowano do
wskazanych zmian osobowych.

11

Uchwała Nr XXV/173/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia liczby członków i powołanie Rady Społecznej działającej przy
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ZREALIZOWANO – na wniosek Wojewody Wielkopolskiego dokonano zmiany przedstawiciela Wojewody
w składzie Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Ponieważ do
pełnienia tej funkcji Wojewoda wyznaczył Pana Tomasza Tomczaka, więc zapisy uchwały dostosowano do
wskazanych zmian osobowych.

12

Uchwała Nr XXVI/174/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
oceny zasobów pomocy społecznej

ZREALIZOWANO zgodnie z zapisami i wytycznymi art. 16a oraz art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Ocenę zasobów sporządzono w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
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i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Ocena obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich
rozkład ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
13*

Uchwała Nr XXVI/175/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO jak w pkt 3.

14*

Uchwała Nr XXVI/176/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 6.05.2021 r. pod
poz. 3717.

15

Uchwała Nr XXVI/177/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia liczby członków i powołania Rady Społecznej działającej
przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance

ZREALIZOWANO – na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzciance dokonano zmiany
przedstawiciela Gminy Trzcianka w składzie Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Jana
Pawła II w Trzciance. Ponieważ do pełnienia tej funkcji Rada Gminy wyznaczyła radną Wiolettę Szukajło,
zapisy uchwały dostosowano do wskazanych zmian osobowych.

16

Uchwała Nr XXVI/178/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia liczby członków i powołanie Rady Społecznej działającej
przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ZREALIZOWANO – na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzciance dokonano zmiany
przedstawiciela Gminy Trzcianka w składzie Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Czarnkowie. Ponieważ do pełnienia tej funkcji Rada Gminy wyznaczyła radną Wiolettę
Szukajło, zapisy uchwały dostosowano do wskazanych zmian osobowych.

17

Uchwała Nr XXVI/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych
placówek funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

ZREALIZOWANO – niniejszą regulacją zostały zmienione wzory załączników nr 2 i 4 przyjętych uchwałą
Nr XLI/311/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 maja 2018 r. Nowe wzory załączników
zostały uzupełnione o informacje dotyczące zawodów, w których kształceni są uczniowie poszczególnych
typów szkół ponadpodstawowych oraz o informację czy uczniowie ci są młodocianymi pracownikami
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy czy w szkole. Zmiana została podyktowana
uszczegółowieniem zapisów do wag zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021, w szczególności odnoszących się do uczniów kształcących
się w branżowych szkołach I stopnia. Uchwałę poddano konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej
projektu na stronie BIP powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w gablotach informacyjnych Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie oraz przesłanie do zainteresowanych podmiotów. Uchwała została
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5.05.2021 r. pod poz. 3687.

18*

Uchwała Nr XXVII/180/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

19*

Uchwała Nr XXVII/181/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO - jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.05.2021 r. pod
poz. 4319.

20

Uchwała Nr XXVII/182/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia
„Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021-2024”.

W TRAKCIE REALIZACJI – w ramach realizacji Programu, w 2021 roku w miarę możliwości finansowych,
kontynuowano bieżącą konserwację i prace remontowe przy obiektach zabytkowych stanowiących własność
powiatu, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina 9
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w Wieleniu; dokonano naprawy i wymiany opierzenia i rynien poziomych i pionowych na budynku głównym
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, wykonano bieżące prace remontowo-modernizacyjne w jego
wnętrzu; przeprowadzono bieżące prace zabezpieczające przy pałacu w Białej obejmujące: uszczelnienie
pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich i rynien, zabezpieczenie drewnianych stropów,
podłóg, ścian facjatek na poddaszu oraz schodów poprzez usuniecie zdegradowanych elementów
i uzupełnienie nowymi, zabezpieczenie odpadających detali architektonicznych na elewacjach i odspajających
się ścianek facjat z dekoracją architektoniczną, oczyszczenie terenu przy obiekcie z samosiewów, przy
wszystkich tych pracach współpracowano z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W trakcie roku
promowano i udostępniano informację o zabytkach na stronach internetowych powiatu: www.czarnkowskotrzcianecki.pl i www.tuodpoczniesz.pl. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia
28.05.2021 r. pod poz. 4320.

21

Uchwała Nr XXVII/183/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIII/327/2018 Rady Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego z dnia 25
września 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 POWER Rozwój 2014-2020

ZREALIZOWANO - zmiana dotyczyła modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, polegającej na
dostosowaniu limitu Funduszu Pracy na 2021 r., wprowadzeniu do projektu kwoty przeznaczonej w 2021 r.
na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19 w ramach PO WER oraz
uaktualnieniu budżetu projektu i kwoty przeznaczonej w roku 2020 na działania zapobiegające skutkom
pandemii. Zgodnie ze zmianą kwota przeznaczona na realizację projektu ogółem wynosi: 7 247 278,22 zł,
w tym: w roku 2019- 1.267.427,94 zł, w roku 2020 – 2.455.758,19 zł, w roku 2021 – 2.037.064,56 zł, w roku
2022 – 1.487.027,53 zł. W powyższym zakresie zawarto z WUP w Poznaniu stosowny aneks do umowy
o dofinansowanie projektu oraz dalszej jego realizacji. W ramach środków na 2021 rok zrealizowano
zaplanowane zadania, a cały projekt ma zakończyć się w 2022 roku..

22

Uchwała Nr XXVIII/184/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im.
Jana Pawła II w Trzciance za 2020 rok

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

Uchwała Nr XXVIII/185/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance
za 2020 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 2020 i zawierał: analizę
sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata
obrotowe tj. 2021-2023 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 2020 wyniosła 58
punktów, co stanowi 82,85% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i stanowi poziom
porównywalny do roku ubiegłego. Tak ukształtowane wskaźniki obrazują ogólną sytuację jednostki jako dobą
i pozwalają na dokonanie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Uchwała wraz z oceną
dokonaną przez Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi jednostki.

23

24

Uchwała Nr XXVIII/186/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie za 2020 rok

ZREALIZOWANO - zatwierdzone sprawozdanie finansowe jednostka złożyła do Krajowej Administracji
Skarbowej w Poznaniu.
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25

Uchwała Nr XXVIII/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie za
2020 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 2020 i zawierał: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok,
prognozę sytuacji na kolejne trzy lata obrotowe tj. 2020-2023 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 2020 wyniosła 32 punkty, co stanowi 45,71% maksymalnej liczby
punktów możliwych do uzyskania i stanowi wzrost o 14 punktów procentowych w stosunku do roku
poprzedniego. Tak ukształtowane wskaźniki, obrazują niekorzystne wartości w zakresie płynności finansowej
i zadłużenia jednostki, jednak biorąc pod uwagę poprawę wyniku finansowego i spłatę zobowiązań
wymagalnych, pozwalają na dokonanie ogólnej pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ
w Czarnkowie. Uchwała wraz z oceną dokonaną przez Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi
jednostki.

26

Uchwała Nr XXVIII/188/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wotum zaufania

ZREALIZOWANO – Rada Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za 2020 rok, udzieliła w dniu
30 czerwca 2021 roku wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

27

Uchwała Nr XXVIII/189/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu za 2020 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za
2020 rok

ZREALIZOWANO - Zarząd Powiatu przekazał Radnym Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za
2020 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 2020 rok, łączny bilans
jednostek budżetowych za 2020 rok, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok oraz
rachunek zysków i strat jednostki - sprawozdanie łączne jednostek za 2020 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
2020 r.

28

Uchwała Nr XXVIII/190/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2020 rok

ZREALIZOWANO - Rada Powiatu bezwzględną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

29*

Uchwała Nr XXVIII/191/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

30*

Uchwała Nr XXVIII/192/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.07.2021 r. pod
poz. 5722.

31

Uchwała Nr XXVIII/193/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie planu pracy
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz plan pracy Komisji Stałych Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na II półrocze 2021 r.

ZREALIZOWANO

32*

Uchwała Nr XXIX/194/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.
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33*

Uchwała Nr XXIX/195/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 27.07.2021 r. pod
poz. 6069.

34

Uchwała Nr XXX/196/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie udzielenia
Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium
Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu
komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno–
Wągrowiec”

ZREALIZOWANO – w dniu 30 września 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem
Czarnkowsko-Trzcianeckim zawarto umowę nr DT/V/179/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji pod nazwą Wstępne
Studium Planistyczno-prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ dla projektu liniowego pn.
„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno–
Wągrowiec”, regulującą wysokość dotacji celowej przeznaczonej na współfinansowanie opracowania oraz
zasady jej rozliczania. Dotacja została w umownym terminie rozliczona.

35*

Uchwała Nr XXX/197/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

36*

Uchwała Nr XXX/198/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1.10.2021 r. pod
poz. 7242.

Uchwała Nr XXX/199/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia
zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwalifikacji wojskowej
w 2021 r.

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 2021 roku. Kwalifikacja przeprowadzona była w dniach od 1 października do 18 listopada
2021 r., a Powiatowa Komisja Lekarska działała w Trzciance oraz w Czarnkowie. Z powodu odwołania
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku ze względu na epidemię, kwalifikacji poddano młodzież z dwóch
roczników, tj. 2001 i 2002. W trakcie kwalifikacji Komisja przebadała 771 mężczyzn, w tym 353 z rocznika
podstawowego 2002 oraz 417 osób z roczników starszych i jednego ochotnika z rocznika 2003. Na badania
dodatkowe do lekarzy specjalistów (głównie okulista) skierowano 16 osób. Stawiennictwo rocznika
podstawowego wyniosło 85,26%, a głównym powodem nie stawienia się do kwalifikacji było przebywanie
poza granicami kraju, nie przebywanie w miejscu zameldowania, zgłaszanie kwarantanny, izolacji lub innych
chorób. Na przeprowadzenie kwalifikacji otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101.440
zł, z czego wydatkowano 81.213,31 zł, środki niewykorzystane w kwocie 20.226,69 zwrócono.

Uchwała Nr XXX/200/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia
30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

ZREALIZOWANO – na wniosek Rady Gminy Lubasz poparty opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Nadleśnictwa Krucz, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Polskiego
Związku Wędkarskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu wprowadzono całkowity zakazu używania
jednostek motorowych na Jeziorze Dużym w Lubaszu w celu zlikwidowania uciążliwości związanych
z nadmiernym hałasem oraz zapewnieniem wypoczynku w warunkach niezbędnego komfortu akustycznego
na przylegającym do jeziora terenie, który zgodnie z MPZP przeznaczony jest na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Uchwałę przekazano Radzie Gminy Lubasz do realizacji. Uchwała została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1.10.2021 r. pod poz. 7243.
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Uchwała Nr XXX/201/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko –
trzcianeckim (V)” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014-2020

ZREALIZOWANO – zmiany do uchwały konieczne były ze względu na aneks do umowy o dofinansowanie
projektu, w którym dokonano zwiększenia budżetu projektu i zaktualizowania go w poszczególnych latach
oraz wydłużono terminu jego realizacji do dnia 31.12.2022 r. W związku z tym wartość projektu zwiększona
została do kwoty 5.370.615,09 zł, w tym: w roku 2019 – 775.593,28 zł, w roku 2020 – 2.036.924,35 zł, w roku
2021 – 1.264.236,18 zł, w roku 2022 – 1.293.861,28 zł. Powyższe zmiany ujęte zostały w stosownym aneksie
do umowy.

40

Uchwała Nr XXX/202/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/168/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

ZREALIZOWANO – na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonano przesunięć w środkach przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej poprzez zmniejszenie o 35.000 zł środków na podjęcie
działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną oraz o 3.000 zł na szkolenia dla tych osób,
przeznaczając je na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 33.200 zł
oraz na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikom niepełnosprawnym w pracy –
4.800 zł. Powyższe zmiany podyktowane były realnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

41

Uchwała Nr XXX/203/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność starosty czarnkowsko-trzcianeckiego

ZREALIZOWANO - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu uznała skargę
za bezzasadną, a Skarżący został poinformowany o sposobie rozpatrzenia skargi.

42

Uchwała Nr XXXI/204/2021 z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXV/168/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca
2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

ZREALIZOWANO - po dokonaniu kolejnej 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 oraz likwidacji barier technicznych. W związku
z tym podjęto decyzję o pomniejszeniu limitu środków przeznaczonych na likwidację barier
architektonicznych o kwotę 23.102 zł i przeznaczeniu ich na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

43*

Uchwała Nr XXXI/205/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036.

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

44*

Uchwała Nr XXXI/206/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 02.11.2021 r. pod
poz. 7998.

Uchwała Nr XXXI/207/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego 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 2022 rok”

W TRAKCIE REALIZACJI – uchwała dotyczy roku 2022. Projekt Programu poddany został konsultacjom
społecznym poprzez opublikowanie na stronie internetowej powiatu i w BIP oraz przyjmowaniu opinii i uwag.
Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu: 1) wspierania osób niepełnosprawnych
i starszych oraz promocji zdrowia; 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki
i krajoznawstwa; 3) kultury i sztuki; 4) edukacji ekologicznej; 5) porządku i bezpieczeństwa publicznego
zaplanowano środki w wysokości 87.000 zł. Zarząd Powiatu ogłosił dnia18 listopada 2021 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 45 ofert, z czego 44 oferty
w terminie zgodnym z treścią ogłoszenia. W wyniku oceny formalnej, ze względu na braki w dokumentach
i wpływ po terminie, odrzucono 7 ofert, pozostałe 38 ofert poddano ocenie merytorycznej. Dwie oferty nie
uzyskały minimum pozytywnej oceny merytorycznej tj. 133 punktów (60%) na 225 pkt możliwych do
uzyskania, w związku z czym ostatecznie Komisja zarekomendowała do wsparcia finansowego 36 ofert na
łączną kwotę 87.000 zł. Na zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych oraz promocji
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zdrowia Komisja zaproponowała dotację dla 12 ofert na łączną kwotę 21.000 zł; na zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa – dla 16 ofert na łączną kwotę
48.000 zł; na zadania z zakresu wspierania kultury i sztuki – dla 3 ofert na łączna kwotę 7.000 zł; na zadania
z zakresu edukacji ekologicznej – dla 3 ofert na łączną kwotę 7.000 zł oraz na zadnia z zakresu porządku
i bezpieczeństwa publicznego – dla 2 ofert na łączną kwotę 4.000 zł. Zarząd, w oparciu o opinię wypracowaną
przez Komisję Konkursową, zatwierdził wybór ofert i udzielił wsparcia finansowego organizacjom
pozarządowym na ich realizację. Wyniki konkursu opublikowane zostały w BIP powiatu w zakładce
<<organizacje pozarządowe>> oraz w wykazie uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Realizacja zadań
odbywać się będzie do końca roku 2022.
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Uchwała Nr XXXI/208/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za
rok obrotowy 2021 i 2022 samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej , dla których podmiotem tworzącym jest powiat czarnkowskotrzcianecki

ZREALIZOWANO – w wyniku przeprowadzonego postępowania, uwzględniając spełnienie wymogów
formalnych oraz oferowaną cenę, w październiku 2021 r. zaproponowano Radzie Powiatu wybór firmy
Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu do przeprowadzenia badania
rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie oraz Szpitala
Powiatowego w Trzciance za rok obrotowy 2021 i 2022. Dyrektorzy obu szpitali podpisali z wybraną firmą
umowy na okres 2 lat, a wybrana firma przeprowadzi badanie sprawozdania w 2022 roku za rok 2021 i będzie
je badała także w 2023 za rok obrotowy 2022.

Uchwała Nr XXXII/209/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2030

W TRAKCIE REALIZACJI – w związku z upływem czasu obowiązywania poprzedniego dokumentu, opracowana
i przygotowana została nowa Strategia na lata 2021-2030. Strategię przygotowano we współpracy z Fundacją
„Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. W rezultacie przeprowadzonych badań, wywiadów oraz konsultacji
z szerokim gronem pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek, radnych oraz
przedstawicieli innych instytucji, sformułowano cele strategiczne rozwoju powiatu czarnkowskotrzcianeckiego. Bazują one na zidentyfikowanych wcześniej uwarunkowaniach rozwojowych powiatu, a więc
przede wszystkim posiadanych wewnętrznych atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także
uwzględniają najistotniejsze wewnętrzne problemy i zewnętrzne zagrożenia, i wytyczają główne kierunki
dalszego rozwoju. Cele te bezpośrednio nawiązują do zadań i kompetencji samorządu powiatowego i skupiają
się na rzeczywistych możliwościach realizacyjnych powiatu dla wyznaczonych projektów. Pomijają tym
samym zadania zarezerwowane dla innych szczebli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.
Strategiczne cele rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego są następujące: 1) poprawa stanu i rozwój
infrastruktury drogowej powiatu, 2) przygotowanie absolwentów szkół powiatowych do startu na rynku
pracy, 3) wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu, 4) poprawa stanu zdrowia
mieszkańców, 5) skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, 6) zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa
publicznego na terenie powiatu, 7) rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności
powiatu, 8) sprawna organizacja i zarządzanie powiatem. Realizacja celów strategicznych przyczyni się do
rozwiązania różnorodnych, istotnych problemów, występujących na terenie powiatu, ale także wykorzystania
jego atutów i szans, pojawiających się w zewnętrznym środowisku. Za ich realizację odpowiedzialne będą
różne jednostki, wchodzące w skład struktury samorządu powiatowego. Ujęte w Strategii cele i zadania będą
realizowane w kolejnych latach, w miarę posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.
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Uchwała Nr XXXII/210/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028

W TRAKCIE REALIZACJI - program jest kontynuacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska na lata
2017-2020 z perspektywą do roku 2024”. Wykonanie projektu dokumentu wymagało sporządzenia „Prognozy
oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
Przy opracowywaniu dokumentów zapewniono możliwość udziału społeczeństwa poprzez umieszczenie
projektów na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz możliwość wnoszenia
uwagi i wniosków do projektu programu. Projekt programu oraz prognozy zaopiniowane zostały przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Program stanowi
element ciągłości i trwałości w długofalowych działaniach władz powiatowych na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju.
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Uchwała Nr XXXII/211/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXV/168/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca
2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

ZREALIZOWANO - po dokonaniu kolejnej diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej ustalono, że nadal największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W związku z tym podjęto decyzję
o zwiększeniu o kwotę 15.598 zł limitu na powyższe cele i pomniejszeniu o taką sama kwotę limitu środków
przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika.
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Uchwała Nr XXXII/212/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

51*

Uchwała Nr XXXII/213/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 08.12.2021 r. pod
poz. 9618.
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Uchwała Nr XXXII/214/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie włączenia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie w skład Zespołu Szkół im.
Józefa Nojego w Czarnkowie

W TRAKCIE REALIZACJI – z chwilą podjęcia uchwały, rozpoczęto działania administracyjno-organizacyjne
związane z włączeniem od dnia 1 września 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie w skład
Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Główne działania przypadną na I półrocze 2022 roku.

53

Uchwała Nr XXXII/215/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Walkowice, gmina Czarnków

ZREALIZOWANO – decyzją Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2021 roku z dniem 1 października wygaszono
prawo trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie dla działki 71/4
o pow. 0,2843 ha (fragment drogi powiatowej nr 1333P) stanowiącej własność Powiatu. Aktem notarialnym
z dnia 29.12.2021 dokonano zamiany gruntów z osobą fizyczną bez konieczności dopłat wynikających
z różnicy wartości gruntów.
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Uchwała Nr XXXII/216/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na
wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku

W TRAKCIE REALIZACJI - uchwała ma zastosowanie do roku 2022. 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 07.12.2021 poz. 9493.
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Uchwała Nr XXXII/217/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego w 2022 roku

W TRAKCIE REALIZACJI - na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu określiła rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2022. 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 swoich opiniach 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 10.12.2021 r. pod poz. 9713 i ma ona zastosowanie do 2022 roku. Harmonogram pracy aptek
opublikowany został w BIP i jest ogólnie dostępny dla mieszkańców powiatu.

Uchwała Nr XXXII/218/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych

ZREALIZOWANO – zaproponowane w uchwale wysokości diet dla radnych z uwzględnieniem pełnionych
przez nich funkcji nie przekraczają maksymalnej wysokości diety dla radnych powiatu, określonej w nowym
rozporządzeniu Rady Ministrów, które weszło w życie z dniem 1.11.2021 r. Nowe wysokości diet dla radnych
naszego powiatu ustalone zostały od 1 listopada 2021 i po raz pierwszy wypłacone w grudniu 2021 r.
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Uchwała Nr XXXII/219/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZREALIZOWANO – nowe wynagrodzenie dla Starosty ustalone zostało do dnia 1 listopada 2021 r. zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o pracownikach samorządowych i nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i nie przekracza w okresie
miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
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Uchwała Nr XXXIII/220/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2022 – 2036

W TRAKCIE REALIZACJI – uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2022.
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Uchwała Nr XXXIII/221/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały
budżetowej powiatu na 2022 rok

W TRAKCIE REALIZACJI – uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2022 i została opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.01.2022 r. pod poz. 480.
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Uchwała Nr XXXIII/222/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata
2021 – 2036

ZREALIZOWANO - jak w pkt 3.

61*

Uchwała Nr XXXIII/223/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej powiatu na 2021 r.

ZREALIZOWANO - jak w pkt 4; uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.01.2022 r. pod
poz. 481.

56
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Uchwała Nr XXXIII/224/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

W TRAKCIE REALIZACJI – jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 wykazane zostały
3 zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 1209 ul. Gdańska w Czarnkowie, którego realizatorem jest ZDP –
termin realizacji do 30.04.2022; podział geodezyjny wraz ze stabilizacją na gruncie działki położonej
w Pęckowie gm. Drawsko, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – termin realizacji
do 30.04.2022 r. oraz zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w KP PSP Czarnków, którego realizatorem
jest Komenda Powiatowa – termin realizacji do 28.02.2022 – zadanie zostało wykonane. Wydłużenie okresu
wydatkowania środków spowodowany był panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19,
a także ograniczeniami w działalności firm i instytucji, co znacznie wydłużyło okres dostawy urządzeń
i sprzętu, a także terminy uzyskania niezbędnych dokumentów.

63

Uchwała Nr XXXIII/225/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie nadania
statutu Młodzieżowej Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZREALIZOWANO - zmiana przepisów ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzonych zapisami art. 5
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy
o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
20 kwietnia 2021 r. spowodowała, że działająca od wielu lat na terenie powiatu organizacja młodzieżowa
zwana Radą Młodzieży Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego „MOST”, stała się z mocy prawa Młodzieżową
Radą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w rozumieniu znowelizowanej ustawy o samorządzie
powiatowym, a statut tej organizacji dostosowany został do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.01.2022 r. pod poz. 482

64

Uchwała Nr XXXIII/226/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz planu pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu na I półrocze 2022 roku.

W TRAKCIE REALIZACJI

62

* wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021–2036 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2021 rok dokonane w trakcie roku 2021,
znajdują szczegółowe odzwierciedlenie w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok, stanowiącym odrębny dokument przedłożony do analizy
i zatwierdzenia przez Radę Powiatu tytułem udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
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Załącznik Nr 2
Załącz nik Nr 2

9.

Analiza realizacji Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2011-2020

Realizacja przedsięwzięć strategicznych w latach 2011-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020 została przyjęta uchwałą
Nr XLVII/325/2010 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 26 października 2010 r.
Podstawowe założenia tego dokumentu były następujące:
Strategia jest projekcją przyszłości wyrażonej w wizji i celach, do urzeczywistnienia których samorząd
powiatowy, w partnerstwie z innymi podmiotami, będzie dążył podejmując określone sposoby działania,
wyznaczone w misji i scenariuszu realizacyjnym Strategii oraz dokonując przekształceń obecnego stanu
w oczekiwany. Można więc powiedzieć, że Strategia jest ukierunkowanym procesem społecznym, którego
celem jest rozwój samorządowej jednostki terytorialnej powiatu. Jest też narzędziem sprawnego
zarządzania. Zarządzania zmianami jakie mają nastąpić w procesie realizacji Strategii. Zakres Strategii
określają ustawowe kompetencje powiatu i możliwości oddziaływania na inne podmioty. Jest ona
realizowana przez samorząd powiatowy i jego partnerów dla powiatu. Nie obejmuje spraw, na które
władze powiatu i strategiczni partnerzy nie mają wpływu. Uzgodniona podczas konsultacji
przeprowadzonych w roku 2010 i 2011, wizja Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego brzmi następująco:
„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 przyrodniczokrajobrazowych, a przez to zapewniający pracę oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańcom”.
Celem głównym Strategii, jakkolwiek najbardziej ogólnym i perspektywicznym, jest dążenie samorządu do
osiągnięcia stanu powiatu zdefiniowanego w społecznie wykreowanej wizji jego rozwoju. Celami ściśle
powiązanymi z celem głównym są cele strategiczne i szczegółowe, zwane też operacyjnymi. Cele
strategiczne powinny być osiągnięte w czasie objętym Strategią, tj. w ciągu 10 lat, przyczyniając się do
spełnienia, w możliwie największym stopniu, postulatów wizji. Zidentyfikowano następujące Cele
strategiczne i operacyjne/szczegółowe oraz działania strategiczne służące ich realizacji:
Cel strategiczny 1 - Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się
gospodarki
Dostosowanie infrastruktury drogowej, poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz sieci informatycznej,
a także zachowanie unikalnego środowiska naturalnego i materialnych zabytków kultury, racjonalne
wykorzystywanie tych zasobów dla potrzeb społecznych, to w ocenach mieszkańców powiatu najpilniejsze
potrzeby i najważniejsze postulaty kierowane do jego władz. Niniejszy cel strategiczny będzie osiągany
wskutek realizacji celów szczegółowych (operacyjnych) 1.1, 1.2, 1.3:
Cel 1.1. Poprawianie stanu infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz całego systemu
komunikacyjnego
Cel 1.2. Zachowanie i ulepszenie dziedzictwa natury i kultury.
Cel 1.3. Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej.
Cel strategiczny 2 - Zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości
Efektywna edukacja i kwalifikacje, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc ludziom starszym
i poszkodowanym przez los, stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego
i szerokiej aktywności społecznej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego to
kluczowe wyznaczniki rozwoju lokalnej społeczności, jej potencjału i jakości. Cel będzie osiągnięty poprzez
realizację celów operacyjnych 2.1. i 2.2., 2.3., 2.4.,2.5.:
Cel 2.1. Poprawienie infrastruktury edukacyjnej i systemu kształcenia dla lepszego powiązania
z rynkiem pracy i potrzebami absolwentów szkół.
Cel 2.2. Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki zdrowotnej.
Cel 2.3. Stworzenie warunków do rozwoju aktywnego życia społecznego, kulturalnego i sportowo rekreacyjnego.
Cel 2.4. Przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ludzi i rodzin poszkodowanych przez los.
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Cel 2.5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Cel strategiczny 3 - Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości i aktywizowanie
lokalnego rynku pracy
Wspieranie lokalnego rynku pracy poprzez utrzymanie równowagi pomiędzy popytem na pracę a jej
podażą, promowanie przedsiębiorczości i zwiększenie mobilności społecznej oraz dostępności do miejsc
pracy, szczególnie mieszkańców wsi, to nie mniej ważne czynniki wpływające na społeczno-ekonomiczne
poczucie komfortu mieszkańców Powiatu. Cele pośrednie, zwane też szczegółowymi lub operacyjnymi,
oznaczono numerami: 3.1., 3.2., 3.3.:
Cel 3.1. Tworzenie miejsc pracy poprzez promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Cel 3.2. Równoważenie rynku pracy.
Cel 3.3. Doskonalenie działalności służb publicznych obsługujących rynek pracy dla podniesienia
efektywności instytucjonalnej tej obsługi.
Cel strategiczny 4 - Promocja powiatu i jego potencjałów
Bogactwo zasobów Powiatu i atrakcyjność jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych wymagają
upowszechniania i propagowania tak, aby powiat stał się rozpoznawalny i wyróżniający się spośród innych
poprzez swoje przewagi konkurencyjne. Przy ograniczonych środkach finansowych i możliwościach
zarządczych wobec innych podmiotów, promowanie powiatu, jego zasobów, przyjaznych dla środowiska
inwestycji, produktów i usług oraz społecznych wartości jest - obok koordynacji działań i transferu
informacji - jednym z narzędzi wspomagania tego rozwoju. Cel będzie osiągany poprzez realizację celów
szczegółowych 4.1. i 4.2.:
Cel 4.1. Budowanie wizerunku i marki powiatu - czynienie go rozpoznawalnym.
Cel 4.2. Promowanie działalności prowadzonej w oparciu o zasoby powiatu.
Strategia Rozwoju przyjęta w roku 2010 nie posiadała szczegółowo rozpisanych zadań realizacyjnych,
jednak uwzględniała ogólnie sformułowane „Działania i przedsięwzięcia strategiczne (rozwojowe)”, przy
pomocy których zamierzano osiągnąć cele operacyjne/szczegółowe. Były to najczęściej działania „ciągłe”,
np. związane z poprawą infrastruktury drogowej, walką z bezrobociem, poprawą poziomu nauczania
w szkołach ponadpodstawowych, czy stałą promocją powiatu.
Raport o Stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za rok 2018, 2019 oraz za rok 2020 oraz dodatkowa
analiza realizacji Strategii wskazały, iż corocznie w ramach każdego celu operacyjnego były realizowane
różnorodne przedsięwzięcia, mające doprowadzić do realizacji celów strategicznych oraz przyczynić się do
rozwoju powiatu.
Przez minionych 10 lat zrealizowano bardzo wiele projektów „miękkich” (nieinwestycyjnych), zarówno
należących wprost do ustawowych zadań własnych powiatu, jak też często wykraczających poza
podstawowe zadania ustawowe. Dotyczyło to przede wszystkim rynku pracy, kultury, sportu i rekreacji
oraz promocji powiatu. Wielokierunkowe wsparcie było też kierowane do mieszkańców powiatu,
będących w trudnej sytuacji życiowej.
Natomiast najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, zrealizowane w ostatnich 10 latach to:
I. Drogi
1. Przebudowa dróg - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1209P Walkowice-Czarnków,
w miejscowości Walkowice (realizacja 2010).
2. Przebudowa drogi - budowa chodników i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
nr 1336P w m. Pęckowo (realizacja 2011).
3. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek (realizacja
2012).
4. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w m. Kuźnica Żelichowska (realizacja
2013).
5. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w m. Śmieszkowo
(realizacja I etap - 2014, II etap 2015).
6. Przebudowa chodników w miejscowościach: Biała przy drodze powiatowej nr 1331P; Smolarnia
przy drodze powiatowej nr 1317P; Nowa Wieś przy drodze powiatowej nr 1324P – I etap 2014,
II etap 2015).
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7. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości
Młynkowo na odc. 365 m (realizacja 2014).
8. Przebudowa mostu w miejscowości Radolin w ciągu drogi powiatowej nr 1332P” (realizacja 2015).
9. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1339P w m. Rosko (realizacja
2016).
10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn (realizacja 2017).
11. Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w m.
Młynkowo (realizacja 2017).
12. Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w m. Tarnówko”
(realizacja 2017).
13. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1320P w miejscowości
Biernatowo (realizacja 2017).
14. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338P ul. Mężykowska
w Wieleniu (realizacja 2017).
15. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin”
(I etap 1 2017).
16. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości
Dzierżązno Wielkie (I etap 2017, II etap 2018).
17. Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości
Romanowo Dolne (realizacja 2018).
18. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk
(realizacja 2018).
19. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości
Młynkowo (realizacja 2018).
20. Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko
(realizacja 2018).
21. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w miejscowości Biała
(realizacja 2018).
22. Rozbudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łomnica
(realizacja 2018).
23. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin (realizacja 2019).
24. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin
(realizacja I i II etap 2019).
25. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w m. Dębogóra (realizacja
I etap 2019, II etap 2020).
26. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Jędrzejewo gm. Lubasz (realizacja 2019).
27. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Śmieszkowo,
ul. Wiejska (realizacja 2020).
28. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości
Prusinowo (realizacja 2020).
29. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości
Śmieszkowo, ul. Polna (realizacja 2020).
30. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w m. Zofiowo (realizacja
2020).
31. Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo
(realizacja 2020).
32. Budowa chodnika w Gębicach – nie zrealizowano (nie została wykonana dokumentacja).
II. Sport, turystyka
1. Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy szkołach: Liceum
Ogólnokształcące w Trzciance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Trzciance, Zespół Szkół w Krzyżu
Wlkp. oraz Zespół Szkół Technicznych w Trzciance; remont obiektów sportowych i ich zapleczy przy
szkołach – zrealizowane.
2. Budowa boiska przy MOS w Białej – nie zrealizowano.
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III.

IV.

V.

VI.

3. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie wraz z remontem
i termomodernizacją przyległego obiektu – realizacja zakończona w czerwcu 2021.
4. Kompleksowy remont płyty głównej i ścian w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzciance –
zrealizowane
Oświata, kultura
1. Doposażenie ZST w Trzciance: modernizacja klasy i zakup sprzętu do pracowni językowej oraz
nowoczesnej pracowni komputerowej – zrealizowane.
2. Termomodernizacja budynków szkolnych, budynków MDK w Trzciance, remonty pokryć
dachowych: częściowo na budynku w LO Trzciance oraz kompleksowy remont dachów na
pawilonach nr 1 i 3 w ZS w Krzyżu Wlkp. – zrealizowane.
3. Termomodernizacja budynków ZSP w Czarnkowie - zrezygnowano z realizacji w związku z nikłym
możliwym do uzyskania efektem oszczędności energetycznej, natomiast dokonano remontu
elewacji zewnętrznej wraz z malowaniem na budynku B i C szkoły, sali gimnastycznej oraz
internatu (plan 2021 – elewacja budynek A).
4. Doposażenie MOS w Białej nowoutworzonych 7 pracowni dydaktycznych – zrealizowane.
5. Wymiana stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół
Technicznych w Trzciance – zrealizowane.
6. Remont 3 klasopracowni w Zespole Szkół w Trzciance – zrealizowane.
7. Zakup pracowni komputerowej do Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie złożonej
z 15 nowoczesnych zestawów komputerowych – zrealizowane.
8. Kompleksowa przebudowa pracowni do przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół
w Trzciance – zrealizowane.
9. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. – nie przeprowadzono
kompleksowego remontu, jednakże dokonano remontu szatni oraz wymiany drzwi.
10. Wykonanie prac budowlanych, polegających na wymianie okien w zabytkowym budynku DPS
w Wieleniu – zrealizowane.
11. Dofinansowanie pomników w gminie Miasta Czarnków i w gminie Drawsko – zrealizowane.
12. Dofinansowanie zagospodarowania skweru przy Pomniku Niepodległości w Trzciance –
zrealizowane.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
1. Rozbudowa i doposażenie Szpitala w Czarnkowie – zrealizowane.
2. Dofinansowanie zadania „Wyposażenie bloku operacyjnego w sprzęt medyczny dla ZZOZ
w Czarnkowie” – zrealizowane.
3. Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance – zadanie
zrealizowane w 2021 roku.
4. Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance –
zrealizowane.
5. Dofinansowanie zakupu aparatury do tlenu medycznego dla ZZOZ w Czarnkowie – zrealizowane.
Bezpieczeństwo
1. Doposażanie KPP w Czarnkowie w tabor samochodowy i sprzęt specjalistyczny – dofinansowanie
zakupu radiowozu – zrealizowane.
2. Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie oraz
doposażenie w sprzęt specjalistyczny – zrealizowane.
3. Dofinansowanie robót budowlano-remontowych budynku JRG w Trzciance – zrealizowane.
4. Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Czarnkowie – zrealizowane.
Ochrona środowiska
1. Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu – ze
względu na zmianę zasad dofinansowanie, realizacja programu zakończyła się w 2018 roku.
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10. Analiza realizacji celów strategicznych i operacyjnych w latach 2010-20201
W dokumencie strategicznym z 2010 roku (Rozdział VII.3. Zestaw miar osiągania celów) sporządzono dla
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego indywidualny zestaw mierników statystycznych, które są
odzwierciedleniem zmian poziomu życia na jego terenie. Odpowiadały one celom strategicznym (wskaźniki
oddziaływania) oraz celom operacyjnym (wskaźniki rezultatu). Dla większości tych wskaźników możliwe
było uzyskanie danych ze statystyki publicznej lub danych posiadanych przez Starostwo Powiatowe.
Poniżej dokonano porównania wartości wskaźników osiąganych przez Powiat w 2010 i 2019 roku. Wobec
braku możliwości uzyskania obiektywnych danych statystycznych dla części wskaźników zidentyfikowanych
w Strategii z roku 2010, zastąpiono je innymi, możliwie najlepiej odzwierciedlającymi badane zjawisko.
Tabela 1. Wskaźniki rozwoju Powiatu w 2010 i 2019 roku
Wskaźnik

2010

2019

Komentarz

Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się gospodarki
Liczba mieszkańców
powiatu

Saldo migracji

87.086

86.990

-113

-267

Tendencja spadkowa w powiecie
odzwierciedleniem tożsamego problemu
powiatów północnej i zachodniej części
Regionu (grupa powiatów o wysokim
ujemnym saldzie migracji)

Cel szczegółowy 1.1. Poprawienie stanu infrastruktury drogowej i teleinformatycznej oraz systemu
komunikacyjnego
Liczba wypadków
drogowych na terenie
powiatu

72

54

Liczba kolizji drogowych na
terenie powiatu

774

662

Wskaźniki, poza dwoma skokami (wzrost
liczby wypadków w 2014, liczby kolizji
w 2016) stopniowo maleją, jednak
w zakresie poprawy infrastruktury
drogowej jest jeszcze wiele zadań do
zrealizowania.

Cel szczegółowy 1.2. Zachowanie i ulepszanie dziedzictwa natury i kultury
Emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych t/r

243.416

289.948

Emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie uciążliwych t/r

170

177

Stan techniczny zabytków
kultury – dotacje celowe
z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac
remontowych
i konserwatorskich
obiektów zabytkowych (od
2015 na remont zabytków
będących własnością
powiatu)

10.000 zł

30.000 zł

Pomimo rosnącej świadomości
społeczeństwa oraz przedsiębiorców oraz
przepisów dotyczących ochrony
środowiska, wciąż pozostało jeszcze wiele
do zrobienia w tej dziedzinie.

Rezerwa celowa zapewnia ciągłość prac
remontowych, konserwatorskich
i renowatorskich mających na celu
zabezpieczenie stanu technicznego
zabytków. Nakłady w pozostałych latach:
2011 – 55 000,00 zł, 2012 – 53 805,00 zł,
2013 – 30 000,00 zł, 2014 –30 000,00 zł,
2015 – 32 300,00 zł, 2016 – 25 820,64 zł,
2017 – 32 508,00 zł, 2018 – 28 999,99 zł,

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój infrastruktury turystycznej
Udzielone noclegi na 1.000
ludności

1

333,88

538,81

W efekcie zabiegów samorządów oraz

Dane oraz źródła zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS: bdl.stat.gov.pl oraz z zasobów
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie lub jednostek organizacyjnych Powiatu.
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Wskaźnik

2010

2019

Komentarz

Turyści korzystający
z noclegów na 1.000
ludności

129,70

160,28

przedsiębiorców prywatnych i organizacji
pozarządowych, widać stopniowy wzrost
zainteresowania Powiatem wśród turystów.

Stopień wykorzystania
miejsc noclegowych

24,6%

26,9%

Cel strategiczny 2. Zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości

Liczba mieszkańców w
wieku poprodukcyjnym/
wskaźnik udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym

Przestępstwa o
charakterze kryminalnym

13.229

17.265

/15,0%

/19,8%

979

799

Zwiększenie udziału mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym (60+/65) pomiędzy rokiem
2010 a 2019 o prawie 5% to jeden ze
wskaźników przeciętnego wydłużenia życia
w przeciągu dekady oraz starzenia się
mieszkańców Powiatu (tendencja
ogólnopolska)
Na przestrzeni dekady odnotowano falowe
zmiany tego wskaźnika, a najniższą liczbę
przestępstw w latach 2014 – 585 oraz 2015
– 596.

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

Roczny nakład z budżetu
Powiatu na remonty
i inwestycje w oświacie/
liczba uczniów kształcona
w danym roku

Wyniki matur uczniów
szkół w Powiecie
(w porównaniu do średniej
wojewódzkiej) - ogólna
zdawalność, sesja główna

1.884.674,70 zł
/2.862 uczniów
(rok szkolny
2010/2011)

79,7%/80,2%

3.236.396,60 zł
/3.069 uczniów
(rok szkolny
2019/2020)

Pomimo okresowego spadku liczby uczniów
kształcących się w placówkach Powiatu
pomiędzy rokiem szkolnym 2010/2011
a 2019/2020, niezmiennie aktualne
i niezbędne jest dostosowywanie
infrastruktury standardów nakładów
dotyczących obiektów (budynków)
szkolnych. Poza ofertą edukacyjną to
właśnie standard infrastruktury oświatowej
może rzutować na zwiększony napływ
uczniów, również z ościennych powiatów.

82,6%/80,5%

Zdawalność od sesji 2014 kształtuje się na
poziomie nieco wyższym niż średnia
wojewódzka. Widoczne zróżnicowanie
pomiędzy poszczególnymi typami szkół
i poszczególnymi placówkami edukacyjnymi
ze wskazaniem na LO w Czarnkowie i LO
w Trzciance jako liderów.

Cel szczegółowy 2.2. Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki zdrowotnej
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Wskaźnik

Nakłady na programy
profilaktyczno-lecznicze

Nakłady na poprawę stanu
i wyposażenia szpitali

Liczba miejsc w ośrodkach
leczniczo-pielęgnacyjnych
dla ludzi starszych (DPS-y)

2010

41.931,98 zł

300.000 zł

569

2019

23.919,60 zł

1.145.479,00 zł

585

Komentarz
Programy – Promocja zdrowia oraz
Przeciwdziałanie uzależnieniom – angażują
do realizacji takie jednostki organizacyjne,
jak: KPP w Czarnkowie, KPPSP
w Czarnkowie, PSS-E w Czarnkowie,
Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne,
placówki oświatowe, spec. terapii
uzależnień. Pomimo spadku nakładów o
43% w skali dekady realizacja Programu
Promocji Zdrowia nie traci na efektywności.
Dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych szpitali
nie stanowiły stałej pozycji budżetowej.
Lata 2017-2019 charakteryzuje wysoki skok
wydatków związany z rozbudową
i przebudową ZZOZ w Czarnkowie,
rozbudową Szpitala Powiatowego
w Trzciance oraz zakupami sprzętu,
aparatury, wyposażenia czy pojazdów dla
obu placówek.
W latach 2010-2019 liczba miejsc
w ośrodkach pielęgnacyjno-leczniczych
zwiększyła się o 2,8% jako odpowiedź na
potrzeby starzejącego się społeczeństwa,
w tym osób niepełnosprawnych
i przewlekle somatycznie chorych.

Cel szczegółowy 2.3. Stworzenie warunków do rozwoju aktywnego życia społecznego, kulturalnego i sportoworekreacyjnego
Uczestnicy imprez
organizowanych w ramach
działalności, centrów,
domów, ośrodków kultury,
klubów i świetlic

Liczba imprez
organizowanych przez
centra, domy, ośrodki
kultury, kluby i świetlice

74.766
(2011 r.)

531
(2011 r.)

90.410

431

W latach 2011-2019 w przewadze
tendencja wzrostowa średniej liczby
uczestników, przypadających na 1 imprezę:
2011 – 140,8 os., 2019 – 209,8 os.
Zróżnicowanie oferty kulturalnorekreacyjnej sprzyja aktywnemu
uczestnictwu mieszkańców.
Spadek liczby wydarzeń wynika
z przeanalizowania zakresu i wymiaru
realizowanych wcześniej inicjatyw.
Wybrano wydarzenia o najważniejszym
i największym zasięgu oraz znaczeniu dla
życia społeczno- kulturalnego mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.4. Przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ludzi i rodzin pokrzywdzonych przez los

Beneficjenci
środowiskowej pomocy
społecznej na 10 tys.
ludności

1.070

559

W latach 2010-2019 liczba beneficjentów
pomocy społecznej spadła o prawie 50%.
W tym czasie zmniejszyły się również
proporcje pomiędzy wskaźnikiem dla
Powiatu i dla kraju: w 2010 r. liczba
beneficjentów pomocy społ. w Powiecie
przewyższała średnią krajową o 23,41%,
w roku 2019 o 20,73%.
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Wskaźnik

2010

2019

Komentarz

Cel szczegółowy 2.5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Liczba czynów
przestępczych ogółem

Przestępstwa
o charakterze
gospodarczym

Przestępstwa przeciwko
mieniu

Liczba pożarów/liczba
interwencji ochrony
przeciwpożarowej ogółem
oraz udział procentowy
pożarów

1.680

183

543
(2012 r.)

262/1.235 –
21,2%

1.205

164

Poziom przestępczości na terenie powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego jest dość niski
na tle województwa czy kraju;
a w większości kategorii przestępstw,
pomimo nieznacznych wahań, spada.

485

387/1.146 –
33,8%

Wskaźnik udziału pożarów dla pozostałych
lat: 2011- 20,2%, 2012 – 21,6%, 2013 –
24,3%, 2014 – 30,1%, 2015 – 33,4%, 2016 –
26,5%, 2017 – 21,3%, 2018 – 28,8%. Brak
stałej tendencji wzrostowej lub spadkowej.
Nikły udział dużych pożarów jest
potwierdzeniem skuteczności jednostek
i sił PSP i OSP.

Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości i aktywizowanie lokalnego rynku
pracy
Stopa zatrudnienia
(pracujący na 1.000
2
mieszkańców)

Stopa bezrobocia
w powiecie/w kraju (dane
z 31.XII)

185

15,4/12,4

210

4,2/5,2

Stopa zatrudnienia na przestrzeni dekady
wykazuje więcej tendencji wzrostowych niż
spadkowych.

Wskaźniki dla pozostałych lat wynosiły:
2011 – 14,7/12,5; 2012 – 15,2/13,4; 2013 –
14,7/13,4; 2014 – 12,2/11,5; 2015 –
8,6/9,8; 2016 – 7,0/8,3; 2017 – 5,0/6,6;
2018 – 4,5/5,8; tendencji spadkowej stopy
bezrobocia od roku 2015 towarzyszy
zmiana danych dla powiatu na tle kraju
z korzyścią dla tego pierwszego.

2

Wskaźnik GUS nie uwzględnia pracujących w jednostkach budżetowych z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach,
fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób).

90

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok
Wskaźnik

2010

2019

Komentarz

Cel szczegółowy 3.1. Tworzenie miejsc pracy poprzez promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
Liczba podmiotów
gospodarczych na 1.000
mieszkańców

75

88

Liczba podmiotów na 1 tys. mieszkańców
systematycznie rośnie.

Cel szczegółowy 3.2. Równoważenie rynku pracy

Liczba zaktywizowanych
bezrobotnych, którzy
weszli na rynek pracy

3.857 - 45,6%
wyłączonych z
ewidencji

1.891 – 50,9%
wyłączonych
z ewidencji

Odnotowuje się stały wzrost odsetka
zaktywizowanych bezrobotnych, którzy
podjęli pracę (subsydiowaną
i niesubsydiowaną), w stosunku do
wszystkich osób wyłączonych z ewidencji
PUP

Cel szczegółowy 3.3. Doskonalenie działalności służb publicznych obsługujących rynek pracy

Liczba pracowników PUP,
którzy podnieśli
kwalifikacje/liczba osób
zatrudnionych w PUP

38/65 (tj. 58,5%
ogółu
zatrudnionych)

41/52 (tj. 78,8%
ogółu
zatrudnionych)

Pomiędzy rokiem 2010 a 2019 nastąpił
wzrost liczby dokształcanych w danym roku
pracowników. Stałe podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji kadr
obsługujących rynek pracy w powiecie jest
obligatoryjne dla efektywnego
przeciwdziałania bezrobociu, promowania
przedsiębiorczości i aktywizowania
lokalnego rynku pracy

Cel strategiczny 4. Promocja powiatu i jego potencjałów
Cel szczegółowy 4.1. Budowanie wizerunku i marki powiatu - czynienie go rozpoznawalnym
Liczba medialnych efektów
działań powiatu (dane
w przybliżeniu) – liczba str.
artykułów, liczba nagrań
audio/tv
Strony internetowe i
portale społecznościowe
dedykowane działalności
powiatu
Identyfikacja wizualna
powiatu – insygnia i
logotypy

153 str.,

97 str.,

12 sesji audio/tv

3 sesje audio/tv

1

3

3

4

Powiat i jego jednostki organizacyjne
intensyfikują swoją aktywność w mediach
elektronicznych, ciężar uwagi i dialogu
z mieszkańcami przenosi się na strony
internetowe oraz profil w mediach
społecznościowych

Poza insygniami powiatu (godło, flaga,
pieczęć), od 2016 roku funkcjonuje również
współczesna identyfikacja wizualna –
logotyp z symboliką przyrodniczoturystyczną

Cel szczegółowy 4.2. Promowanie działalności prowadzonej w oparciu o lokalne zasoby
Liczba dostępnych broszur,
katalogów, opracowań
drukowanych i w wersji
elektronicznej,
promujących walory
powiatu i lokalną
działalność

2 (2010/2011)

8

Finansowanie zadań z zakresu promocji
walorów i działalności lokalnej na
przestrzeni dekady nie zmieniło źródeł
(dofinansowanie gł. ze środków PROW
2007-2013 i 2014-2020), a jedynie formę:
wydawnictwa drukowane zostały
zastąpione materiałami w wersji cyfrowej.
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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 2021 roku przedstawiała się następująco:
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Cele operacyjne
i projekty

DZIAŁANIA

REALIZATORZY, PARTNERZY, SPOSÓB REALIZACJI

Cel operacyjny 1.1.

WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt 1.1.1.

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 2.531.201zł, w tym: 2.278.080 zł
stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz 253.121 zł - środki
z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (10%):
 WTZ w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały
rehabilitacją 30 uczestników,
 WTZ w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które
obejmowały rehabilitacją 35 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 41 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 184.148 zł,
 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 996 osób niepełnosprawnych
w łącznej kwocie 654.552 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 25 osób niepełnosprawnych w łącznej
kwocie 169.701 zł;
 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 14 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 40.302 zł;
 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 3 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 10.240 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 85 osób niepełnosprawnych 444.015,50 zł, w tym:
 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 4 osób – 37.650 zł,
 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego dla 7 osób – 48.119 zł,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym dla 5 osób – 10.000 zł,
 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla 2 osób – 3.225 zł,
 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 31 osób – 132.525 zł,
 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania dla 2 osób – 4.000 zł,
 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 3 osób – 17.700 zł,
 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 2 osób – 43.000
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego dla 1 osoby – 1.350 zł,
 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 28 osób – 146.446,50 zł.
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e) Realizacja „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”, dofinansowanego
z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pomoc w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Obszar F dofinansowanego ze środków PFRON:
 Projekt WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu się – dofinansowanie modernizacji
lokalnej sieci komputerowej i internetu oraz oświetlenia, zakup poręczy, nakładek antypoślizgowych w korytarzu
i przy biegu schodowym – 43.151,35 zł,
 Projekt Stop barierom architektonicznym w WTZ Wieleń – remont klatki schodowej, renowacja schodów, montaż
windy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi – 132.663,40 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 Modułu III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi wypłacono pomoc dla 105 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie
110.500 zł.

g) Organizowanie procesu kształcenia uczniom
niepełnosprawnym dostosowanego do
indywidualnych możliwości

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Powiat prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach oraz Szkołę Podstawową Specjalną funkcjonującą w ramach
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni. Podstawą
specjalistycznej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej na rzecz tych uczniów jest rozpoznawanie ich
możliwości i ograniczeń, koncentrując się na 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 2021 dla obu szkół w celu podniesienia jakości bazy dydaktycznej w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych pozyskano środki z ogólnopolskich rządowych programów na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości w kwocie 49.276 zł oraz
dodatkowe środki z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 28.895,34 zł na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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 realizowany przez PCPR.
Wsparciem projektu objęto 80 osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie powiatu oraz ich 35
opiekunów faktycznych. W ramach tego projektu PCPR dysponuje kwotą 1.462.066,88 zł, w tym dofinansowanie 1.388.963,53 zł. W 2021 roku wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie – 318.045,53 zł. Projekt
realizowany był 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
w pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych. W ramach tego projektu PCPR dysponowało kwotą 955.789,34 zł,
w tym dofinansowanie - 907.999,87 zł. W 2021 roku wydatkowano środki na realizację projektu – 308.622,15 zł.
Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r.
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j) Inne działania na rzecz stworzenia możliwości
aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu lokalnej społeczności
Projekt 1.1.2.

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.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

a) Stworzenie możliwości pracy dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
tworzenie firm społecznych

Starostwo Powiatowe, Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, PFRON, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, organizacje
pozarządowe.
W 2021 roku środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach środków
PFRON w wysokości 160.000 zł wydatkowano w sposób następujący:
 55.000 zł - środki na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej – dla 1 osoby bezrobotnej,
 93.200 zł - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - dla 2 osób (1 osoba
bezrobotna, 1 poszukująca pracy),
 7.000 zł – szkolenie dla 1 osoby poszukującej pracy,
 4.800 zł - zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
Ponadto w 2021 roku aktywizacją objęto 31 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, w tym w ramach:
 stażu – 4 osoby, działalności gospodarczej – 3 osoby, prac społecznie użytecznych – 11 osób, prac interwencyjnych – 9
osób, szkoleń – 3 osoby oraz robót publicznych – 1 osoba.

b) Przeznaczanie środków na podjęcie przez osobę
niepełnosprawną działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy .
W 2021 roku 4 osoby niepełnosprawne bezrobotne otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
następujące branże/stanowiska pracy:
 pozostałe pozaszkolne formy edukacji/ korepetytor,
 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne/fryzjer,
 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej/dietetyk,
 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

c) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy.
W 2021 roku przyznano refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przy produkcji konstrukcji
metalowych i ich części dla 1 osoby niepełnosprawnej bezrobotnej i 1 osoby poszukującej pracy.

d) Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy
W 2021 roku 3 osoby niepełnosprawne bezrobotne skierowano na szkolenia z zakresu:
- szkolenie przygotowujące na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu nie
wyższym niż 1 KV,
- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi,
- szkolenie z usług kosmetycznych.

e) Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy

Powiatowy Urząd Pracy.
W 2021 roku przeznaczono 4 800 zł na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikom
niepełnosprawnym w pracy.

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
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h) Inne działania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - nie realizowano
Projekt 1.1.3.

Poprawa warunków życiowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

a) Podniesienie standardu życia mieszkańców
przebywających w DPS

b) Podejmowanie działań zmierzających do
większej asymilacji mieszkańców DPS ze
społecznością lokalną

Domy Pomocy Społecznej w Gębicach, Trzciance, PCPR w Trzciance, PFRON.
 Przyznanie dofinansowania ze środków PFRON dla 1 osoby niepełnosprawnej do zakupu 2 aparatów słuchowych
i 2 wkładek usznych w łącznej kwocie 3.280 zł.
 W ramach Modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi zakupiono wiaty, sprzęt do siłowni zewnętrznych, zestawy mebli
ogrodowych, namioty, parasole przeciwsłoneczne, grill, grzejniki promiennikowe, plenerowe gry ruchowe i gry
planszowe, które pomogą w długofalowym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom Covid-19. Na ten cel pozyskano
środki PFRON w łącznej kwocie 100.000 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 2021 roku
nie było realizowane.

Cel operacyjny 1.2.

TWORZENIE WARUNKÓW DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Projekt 1.2.1.

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.

f) Tworzenie rodzin zastępczych zawodowych,
w tym zawodowych specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
W 2021 roku utworzono 1 rodzinę zastępczą zawodową.

g) Działania w zakresie utrzymania i wzmacniania
więzi emocjonalnych między dziećmi,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
W zakresie utrzymania i wzmacniania więzi emocjonalnych między dziećmi, przebywającymi w placówkach a ich
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przebywającymi w placówkach a ich rodzinami
Projekt 1.2.2.

rodzinami, z uwagi na obostrzenia sanitarne, na bieżąco organizowano głównie zdalne spotkania i kontakty. Umożliwiano
dzieciom kontakt pośredni z rodziną, telefoniczny lub poprzez portale społecznościowe.

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
b) W razie występujących potrzeb, pomoc
w uzyskaniu dostępu do specjalistów, w tym
pomocy psychologicznej, reedukacyjnej,
rehabilitacyjnej
c) Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,
biorąc pod uwagę ich potrzeby

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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
W zależności od potrzeb, zadanie na bieżąco w trakcie roku realizowało PCPR i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Ze względu na trwający w całym kraju stan epidemii spowodowanej wirusem Sars-Cov-2 oraz licznymi ograniczeniami
i obowiązującym wciąż reżimem sanitarnym, szkolenia nie były organizowane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - w ramach realizacji zadania w 20201roku wypłacono:
 comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 132 dzieciiumieszczonychiwirodzinach zastępczych
w łącznej kwocie 1.494.365,48 zł,
d) Wypłata świadczeń przewidzianych ustawą
 9 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 łącznej kwocie 9.452,25 zł,
 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 12 dzieci przyjmowanych do
rodzin zastępczych w łącznej wysokości 10.581,99 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 2021 roku wypłacono 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 i radiowy,
usługi telekomunikacyjne oraz koszty związane z ich eksploatacją w łącznej kwocie 86.920,87 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

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

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

Na bieżąco zapewniono osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą możliwość uzyskania pomocy prawnej,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zorganizowano pomoc wolontaryjną dla dzieci w pieczy zastępczej
w zakresie nauczania zdalnego.

97

Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2021 rok
Projekt 1.2.3.

Organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do rodzinnych form pieczy zastępczej.
W 2021 roku były realizowane zadania:
a) prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej,
b) kwalifikowano osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
c) zorganizowano szkolenie dla 13 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz wydano 11 osobom
zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia.

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.
Zorganizowano warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej.

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
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
16 osób, które opuściły rodziny zastępcze na łączną kwotę 104.662,21 zł oraz 3 osób, które opuściły placówki
opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 16.380 zł i 1 osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy
w kwocie 6.346 zł.

d) Udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – przyznano pomoc na usamodzielnienie dla 9 osób opuszczających
rodziny zastępcze na łączną kwotę 54.121 zł oraz dla 2 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą
w łącznej kwocie 9.539 zł. Pomocą na zagospodarowanie objęto 13 osób opuszczających rodziny zastępcze, którym
przyznano pomoc w łącznej kwocie 21.681 zł oraz 1 osobie opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą w kwocie
1.695 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 34.926,92 zł oraz 2 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczowychowawczą w kwocie 5.629,03 zł.

Cel operacyjny 1.3.

URUCHOMIENIE SYSTEMU POMOCY OFIAROM I SPRAWCOM PRZEMOCY W RODZINIE

Projekt 1.3.1.

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

Nie realizowano.

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. Informację
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o numerach telefonów umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej PCPR.
Projekt 1.3.2.

Cel operacyjny 1.4.
Projekt 1.4.1.

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.

REALIZACJA PRZEZ PCPR POZOSTAŁYCH ZADAŃ USTAWOWYCH
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:
 Obowiązki koordynatora dostępności w nawiązaniu do Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami” - 2 osoby,
 Przemoc rówieśnicza w pieczy zastępczej - 3 osoby,
 Biuletyn Informacji Publicznej - 1 osoba,
 Praca z dzieckiem z FASD - 1 osoba,
 Audyt, raport, skarga – istotne elementy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami - 2 osoby,
 Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej - 2 osoby,
 Pozytywna Dyscyplina - 1 osoba,
 Fundusz socjalny u pracodawców samorządowych I samorządowych pracodawców oświatowych - 1 osoba;
 Jak wspierać poczucie własnej wartości u dziecka - 1 osoba;
 Postępowanie uproszczone z kpa (skargi I wnioski, petycje, procedura dostępu do informacji) - 2 osoby;
 Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin
biologicznych - 1 osoba;
 Aktualne problemy pomocy społecznej - 5 osób;
 Specyfikacja tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo - 1 osoba;
 Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie akt osobowych - 1 osoba,
 Praktyka procedury Niebieskiej karty - 1 osoba,
 Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji publicznej - 1 osoba,
 Etyka pracownika samorządowego - w pracy, po pracy i w Internecie - 1 osoba,
 Aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie miejsc pracy do
potrzeb osób z niepełnosprawnością - 1 osoba,
 Praktyka pieczy zastępczej - 8 osób,
 Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru - 1 osoba,
 Podstawy tworzenia tekstu alternatywnego – w nawiązaniu do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami - 1 osoba,
 Trudne rozmowy z pracownikami – aspekt komunikacyjny - 2 osoby,
 Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu stosowane w samorządach – umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty
menedżerskie - 1 osoba,
 Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami - 2 osoby,
 Wspieranie rodzin z dziećmi ze szczególnymi potrzebami - 4 osoby,
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a) Doradztwo metodyczne dla kierowników
i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu Powiatu

Wyznaczanie i monitorowanie celów w systemie kontroli zarządczej - 1 osoba,
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2021 - 4 osoby,
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - 1 osoba,
Zarządzanie zmianą w organizacji – aspekt organizacyjny - 1 osoba,
Doręczenia elektroniczne – zmiany w postępowaniu administracyjnym - 2 osoby,
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy – aspekty psychospołeczne i prawne.
Prowadzenie polityki antymobbingowej w urzędzie - 2 osoby,
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej - 2 osoby,
Wizerunek pracownika samorządowego - 3 osoby,
Seksualność podopiecznych w pieczy zastępczej - 7 osób,
Ochrona informacji niejawnych - 1 osoba,
FAS/FASD - Płodowy Zespół Alkoholowy - 2 osoby,
Ocena pracowników socjalnych - 2 osoby,
Zasady tworzenia i publikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) - 3 osoby,
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych – zmiany 2021 - 1 osoba,
Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem - 2 osoby,
Czas pracy pracownika samorządowego - 1 osoba,
KPA w jednostkach pomocy społecznej - 6 osób,
Zamykanie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 - 1 osoba,
Sygnaliści - od dyrektywy do dokumentacji - 1 osoba,
Inwentaryzacja za 2021 r. - 3 osoby,
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w praktyce PCPR - 1 osoba,
Prawo Zamówień Publicznych – wybrane zagadnienia - 1 osoba,
Doręczenia elektroniczne – rewolucyjne zmiany w postępowaniu administracyjnym - 1 osoba,
Ustawa Prawo zamówień publicznych z 19 września 2019 r. - dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, procedura
uzupełniania i wyjaśniania dokumentów i ofert w nowej ustawie PZP – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy
i kontrowersje - 1 osoba,
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją - 2 osoby,
Prowadzenie składnicy akt i archiwum zakładowego z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych - 2
osoby,
Przekazywanie świadczenia wychowawczego do ZUS, czyli zmiany w 500 plus - 2 osoby,
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej - 1 osoba,
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych - 1 osoba.

W 2021 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 115 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatkowano
dotację w łącznej kwocie 681.718,69 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 27 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych. Wydatkowano dotację w łącznej kwocie 146.960,76 zł.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE POWIATU
Cel operacyjny 2.1. Poprawa 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 w pkt 5.9. Harmonogram Promocji Zdrowia w Powiecie
Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2021 rok oraz w pkt 6.3. Ochrona Zdrowia niniejszego Raportu, a także w załączniku Nr 2 do Raportu pn. Analiza realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu na lata 2010-2020.

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 w załączniku Nr 2 do Raportu pn. pn. Analiza realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2010-2020 oraz w pkt 5.9. Harmonogram Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2021 rok niniejszego Raportu.

Cel operacyjny 3.1.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Projekt 3.1.1.

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

c) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego

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 2021 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 5.706.445,02 zł, a na
wypłatę zasiłków, świadczeń integracyjnych i dodatków aktywizacyjnych w wysokości 4.871.596,11 zł. W ramach
posiadanych środków zaktywizowano ogółem 722 osoby bezrobotne, z których 655 zostało skierowanych w 2021 roku.
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 2021 roku z porad indywidualnych skorzystało 266 osób, natomiast z indywidualnych informacji zawodowych
skorzystało 28 osób. W minionym roku z uwagi na trwający stan epidemii oraz ograniczenia sanitarne, nie organizowano
porad grupowych ani grupowych spotkań informacyjnych.
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Osobom zainteresowanym przekazywano ulotki, a na tablicach ogłoszeń wywieszano oferty pracy za granicą, na stronie
internetowej udostępniano informację dotyczącą EURES.
d) Realizowanie działań sieci EURES

W 2021 roku zrealizowano 120 kontaktów indywidualnych z osobami bezrobotnymi na temat informacji ogólnych
o EURES, z czego 118 kontaktów w ostatnich kwartałach roku były to głównie wizyty w ramach kampanii informacyjnej
o pracy sezonowej.

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.

f)

Projekt 3.1.2.

Projekt 3.1.3.

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

W 2021 roku 23 osoby skierowano na roboty publiczne, a 202 osób objęto aktywizacją w formie stażu.
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie umieszczano 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 oferty pracy.

b) Współdziałanie z innymi instytucjami
i podmiotami działającymi na lokalnym rynku
pracy (partnerstwo lokalne i działanie na rzecz

Współdziałano z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami w zakresie szkoleń pracowników i osób bezrobotnych.
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aktywizacji)
Projekt 3.1.4.

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

W 2021 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi na realizację projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – 1.264.236,18 zł,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.982.155 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2021 roku dysponował kwotą środków Funduszu Pracy na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości
5.706.445,02 zł, w tym:
 ustalone algorytmem FP – 2.212.471,45 zł,
b) Przygotowywanie lokalnych programów oraz
 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
wdrażanie programów regionalnych i krajowych
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - 1.264.236,18 zł (dla osób powyżej 30 roku życia),
mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.982.155 zł (dla osób do 30 roku życia),
 przyznane z rezerwy FP na aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz
bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych – 171.000 zł
 przyznane z rezerwy FP na aktywizację zawodową bezrobotnych powracających z zagranicy – 132.000 zł
Wydatki z powyższych tytułów wyniosły 5.698.404,50 zł, co stanowi 99,86% 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 z rezerwy Funduszu Pracy:
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych
opiekunów osób bezrobotnych,
 program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy,
Na realizację wskazanych 2 programów pozyskano środki w łącznej wysokości 303.000 zł. Aktywizacją objęto 24 osoby
bezrobotne należące 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.
d) Promocja działalności PUP za pomocą strony internetowej – realizacja jak wyżej.

Cel operacyjny 3.2.

WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt 3.2.1.

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.
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Projekt 3.2.2.

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.

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 są 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 2021 roku nie było potrzeby wdrażania programu zwolnień monitorowanych.

Cel operacyjny 3.3.

WSPIERANE ADAPTACJI OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY

Projekt 3.3.1.

Współpraca publicznych służb zatrudnienia z jednostkami oświatowymi

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 2021 roku nie opiniowano nowych kierunków kształcenia.

b) Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną

W 2021 roku nie współpracowano z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, jednak w ramach usług poradnictwa
zawodowego PUP w Czarnkowie ma możliwość skierowania bezrobotnego na specjalistyczne badania psychologiczne
i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

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.
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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
przedstawiany bezpośrednio przez pośrednika pracy w kontaktach z osobą bezrobotną.
skorzystania z bezpłatnych szkoleń

Cel operacyjny 3.4.

PRZECIWDZIAŁANIE I ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU WŚRÓD OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Projekt 3.4.1.

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 (15 osób) i prac społecznie użytecznych
(38 osób),a także w zewnętrznych programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) Reintegracja zawodowa poprzez samozatrudnienie i zatrudnienie wspierane - w 2021 roku zadanie nie było realizowane.
Projekt 3.4.2.

Projekt 3.4.3.

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 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

b) Przygotowanie i wdrażanie projektów
samodzielnie bądź w partnerstwie z innymi
instytucjami statutowo zajmującymi się tą
problematyką

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie
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,
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organizowane są spotkania informacyjno-doradcze o usługach urzędu pracy.
Projekt 3.4.4.

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.

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.

Cel operacyjny 3.5.

STANDARYZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

Projekt 3.5.1.

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:
 upowszechnianie informacji, materiałów i specjalistycznych wydawnictw dla pośredników pracy, doradców
zawodowych lub pracowników pełniących funkcję doradcy klienta,
 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),
 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 2021 roku w szkoleniach doskonalących obsługę lokalnego rynku pracy udział wzięło 34 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:
 „Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz
rejestracji oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy”,
 „Ochrona informacji niejawnych”
 „Warsztaty KPA”
 „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie publicznych służb zatrudnienia”,
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„Indywidualny Plan Działania”,
Praktyka tworzenie, realizacji i modyfikacji IPD jako skutecznej formy aktywizacji klientów PUP”,
„E-doręczenia. Nadchodząca rewolucja w doręczeniach. Wprowadzenie”
Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami”.

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 4.1.1 4.1.4

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 2021 roku zadanie nie było realizowane

c)

Współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami gospodarczymi w zakresie propagowania i ułatwiania procesu samozatrudnienia – tak jak w latach poprzednich,
również w 2021 roku zdanie realizowano poprzez współpracę z organizacjami działającymi na terenie powiatu, tj. z Forum Gospodarczym Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego – 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 2021 roku ogółem kwotę 2.935.278,10 zł.
Najważniejsze zadnia zrealizowane w minionym roku ujęte są w pkt 6.2.8. Raportu opisującym koszty utrzymania szkół – remonty i inwestycje. W 2021 roku zakończono
budowę sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego przy Liceum
Ogólnokształcącym w Czarnkowie. Na zadanie to w 2021 r. wydatkowano ogółem kwotę 2.289.463,47 zł, a inwestycja była współfinansowana ze środków prywatnego darczyńcy
w kwocie 1 mln zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pomimo nadal trwającego stanu epidemii, proces inwestycyjny nie został przerwany, a w pozostałych
szkołach i placówkach, na miarę możliwości finansowych i obostrzeń sanitarnych, udało się przeprowadzić prace remontowe. Dodatkowo, szkoły i organy prowadzące otrzymały
możliwości wsparcia finansowego 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, w tym:

w ramach programu „Aktywna tablica” – zakupiono środki infrastrukturalne w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla szkół na kwotę 35.000 zł, w tym
wkład własny – 7.000 zł,

w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” uzyskano wsparcie na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających uczniów w rozwoju umiejętnoości związanych
z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką na kwotę 49.276 zł,

w ramach programu „Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole”, przy wsparciu środkami własnymi zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym 19 interaktywnych
monitorów dotykowych, na łączną kwotę 167.270 zł.
Dodatkowo ze środków własnych dokonano zakupu wielu nowoczesnych urządzeń, w tym monitorów i tablic interaktywnych, laptopów, komputerów stacjonarnych, drukarek
i projektorów za łączną kwotę 202.825,09 zł. 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.
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Cel operacyjny 4.2

ADAPTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY
We wszystkich szkołach przez kolejny rok funkcjonowało doradztwo zawodowe, które jako przedmiot weszło do podstawy programowej. Nadal w szkołach funkcjonują klasy

Projekty 4.2.1-4.2.3 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 brały udział w projektach: „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”; „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance”; „Akademia kształcenia
zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.”; „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. – staże uczniów we Włoszech”; „CCTT Doradztwo
zawodowe w kształceniu nauczycieli (WPF)” oraz „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową”
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Załącznik Nr 4
Załącz nik Nr 4

Lp.

Projekty realizowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i jego jednostki organizacyjne w 2021 roku
(w tym projekty inwestycyjne i remontowe współfinansowane przez powiat z innymi podmiotami)

TYTUŁ PROJEKTU

PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

PONIESIONE WYDATKI

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

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

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

Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego

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

PROW na lata 2014-2020,
Podziałanie: Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i
dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa
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)
WRPO na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie
społeczne, Działanie 7.1.
Aktywna integracja, Poddziałanie
7.1.2 Aktywna integracja projekty konkursowe.

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 701.603,82 zł.
Poniesione wydatki:

2017-2022

projekt w trakcie realizacji

2017 – 2020 – 293.991,28 zł
2021 – 3.283,70
Razem: 297.274,98 zł
5.780.058,57 zł
w tym udział środków UE:
3.731.617,00 zł
ze środków EFRROW

Poniesione wydatki:
2020 – 842.352 zł
2021 – 703.734,00 zł

1.303.107,65 zł
kwota dofinansowania EFS
1.167.169,64 zł

Poniesione wydatki:
2020 – 166.240,58 zł
2021 – 521.519,57 zł

1 462 066,88 zł
w tym udział środków EFS:
1 388 963,53 zł

Poniesione wydatki:
2020 – 422.549,58 zł
2021 – 318.045,61 zł

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
ZZOZ w Czarnkowie,
Szpital Powiatowy w Trzciance

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
2019-2023

projekt w trakcie realizacji

2020-2022

ZS Czarnków, ZS Trzcianka, ZST
Trzcianka, CKZ Czarnków
projekt w trakcie realizacji

2018-2021

Projekt realizowany przez PCPR
w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu
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5.

TYTUŁ PROJEKTU

PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

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

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

Wysoka jakość kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance

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

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

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

8.

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

Erasmus+

9.

CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu
nauczycieli (WPF)

Erasmus+

10.

Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość
zawodową

Erasmus+

11.

Grant „Zapewnienie bezpieczeństwa i
opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów opiekuńczo-leczniczych i
hospicjów na czas Covid-19”

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

6.

7.

PONIESIONE WYDATKI

Poniesione wydatki:
2020 – 391.832,29 zł
2021 – 445.497,63 zł

OKRES
REALIZACJI

2019-2022

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA,
UWAGI
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

803.516 zł
kwota dofinansowania
723.002 zł

Poniesione wydatki:
2020 – 159.969 zł
2021 – 276.769,12 zł

863.117,50 zł
kwota dofinansowania
776.793,50 zł

Poniesione wydatki:
2020 – 38.979 zł
2021 – 83.768,81 zł

2020-2022

2020-2022

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
projekt w trakcie realizacji

Usługi szkoleniowe M. Perzyński
w partnerstwie z Powiatem i Zespołem
Szkół w Krzyżu Wlkp.
projekt w trakcie realizacji

89.128 euro

38.317 zł

381.037 zł

projekt współfinansowany
ze środków z EFS

Poniesione wydatki:
2020 – 12.483 zł
2021 – 170.125,70 zł

2019-2022

Poniesione wydatki:
2020 – 729 zł
2021 – 23.955,31 zł

2018-2022

Poniesione wydatki:
2020 – 134.214 zł
2021 – 1.887,78 zł

2019-2022

Poniesione wydatki:
2021 - 73.328,80 zł

2021

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.
kontynuacja realizacji projektu
Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu
Zespół Szkół w Trzciance
kontynuacja realizacji projektu

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

PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

7.371.978,94 zł

6.287.338,03 zł

12.

Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie czarnkowskotrzcianeckim (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

13.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim (V)

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

PONIESIONE WYDATKI

OKRES
REALIZACJI

Poniesione wydatki:
2021 – 1.982.155 zł

2019-2022

Poniesione wydatki:
2021 – 1.264.236,18 zł

2019-2022

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA,
UWAGI

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

14.

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
oraz ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

15.

Termomodernizacja budynku głównego
wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej
oraz dostosowaniem obiektu do wymagań
ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym
w Czarnkowie Rządowy Fundusz Polski Ład.

Inwestycja realizowana jest
w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych z Rządowego
Fundusz Polski Ład. Powiat
otrzymał promesę inwestycyjną
na kwotę 2 184 500,00 zł.

Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana
Pawła II w Trzciance

Dotacja celowa z budżetu
państwa i środki własne powiatu

Zakup łóżek wielofunkcyjnych z napędem
elektrycznym, materacem, szafkami
przyłóżkowymi dla Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II w Trzciance

środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 i
środki własne powiatu

Dofinansowanie ucyfrowienia aparatu
w pracowni RTG w Krzyżu Wlkp.

Środki Szpitala w Trzciance oraz
środki własne powiatu

16.

17.

18.

7.500.000 zł
w tym darowizna:
1.000.000 zł

2.590.000 zł

Poniesione wydatki:
2017-2020 - 5.131.310,33 zł,
2021 – 2.289.463,47 zł, w tym:
Fundusz Covid-19 – 1.764.323 zł
środki powiatu – 525.140,47 zł

2017 - 2021

Poniesione wydatki:
2021 – 19.926 zł

2021 - 2023

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
projekt zrealizowany

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych
projekt w trakcie realizacji

1.698.367,20 zł

200.000 zł

102.501 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 1.698.367,76 zł, w tym:
budżet państwa - 1.358.693,76 zł
środki powiatu – 339.673,44 zł

2021

Poniesione wydatki:
2021 – 199.903,68, w tym:
Fundusz Covid-19 - 159.922,94 zł
środki powiatu – 39.980,74 zł

2021

Poniesione wydatki:
2021 – 102.501 zł, w tym
52.000 zł - środki powiatu
50.501 zł – środki szpitala

2021

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
i Szpital Powiatowy w Trzciance
projekt zrealizowany
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
i Szpital Powiatowy w Trzciance
projekt zrealizowany
Szpital Powiatowy w Trzciance
projekt zrealizowany
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PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

19.

Dofinansowanie zakupu urządzenia do
kompresji klatki piersiowej dla potrzeb
karetki w Pododdziale Ratownictwa
Medycznego w Krzyżu Wlkp.

Środki z budżetu Miasta i Gminy
Krzyż Wlkp.

35.000 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 35.000 zł

2021

20.

Zakup sprzętu do diagnostyki
ultrasonograficznej dla Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 i
środki własne powiatu

250.000 zł

Poniesione wydatki:
2021 -250.000 zł, w tym:
160.000 zł - Fundusz Covid-19
90.000 zł - środki powiatu

2021

21.

Dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu
RTG dla Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej
w Czarnkowie

Środki ZZOZ w Czarnkowie oraz
środki własne powiatu

Poniesione wydatki:
2021 - 1.360.710 zł, w tym:
600.000 zł - środki powiatu
760.710 zł - środki ZZOZ

2021

22.

Zakup 2 aparatów do tlenowej wentylacji
wysokoprzepływowej wraz ozonatorem dla
ZZOZ w Czarnkowie

Środki własne powiatu

29.592 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 29.592 zł ł - środki
powiatu

2021

23.

Przebudowa wieży radiowej wraz
z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby
policyjnej cyfrowej łączności radiowej
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

150.000 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 60.000 zł

2021-2022

Obiekty Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
PSP w Trzciance i w Czarnkowie – zakup i
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

Poniesione wydatki:
2021 – 26.014,50 zł
369.490 zł – wydatek
niewygasający z upływem 2021

2021-2022

Budowa drogi dla rowerów przy drodze
powiatowej nr 1315 w m. Trzcianka

WRPO na lata 2014-2020,
Działania 3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska, Poddziałanie
3.3.1. Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego – OSI.
Porozumienie z gminą Trzcianka

896.361,79 zł,
w tym kwota
dofinansowania
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
498.606,69 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 170.874 zł
zadanie powierzono do realizacji
gminie Trzcianka udzielając jej
dotacji

2020-2022

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P
ul. Gdańska w Czarnkowie

Środki własne powiatu

986.345 zł

Poniesione wydatki:
2021 – 186.345 zł – wydatek
niewygasający z upływem 2021

2021-2025

Lp.

24.

25.

26.

TYTUŁ PROJEKTU

1.360.710 zł

395.504,50 zł

PONIESIONE WYDATKI

OKRES
REALIZACJI

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA,
UWAGI
Szpital Powiatowy w Trzciance
projekt zrealizowany

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ZZOZ w Czarnkowie
projekt zrealizowany

ZZOZ w Czarnkowie
projekt zrealizowany
ZZOZ w Czarnkowie
projekt zrealizowany
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Komenda Powiatowa Policji
projekt w trakcie realizacji
Komenda Powiatowa PSP
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Miasto i Gmina Trzcianka
projekt w trakcie realizacji

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PROGRAM,
W RAMACH KTÓREGO PROJEKT
JEST REALIZOWANY

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

Rozbudowa drogi - budowa ścieżki
rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy
drodze powiatowej nr 1323P

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
środki własne powiatu oraz
porozumienie z gminą Krzyż
Wlkp. i gminą Drawsko

4.464.283,22 zł

Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1209P w Romanowie
Dolnym

Środki własne powiatu

TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa drogi – budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1342P w Hucie

Porozumienie z gminą Czarnków

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P
Trzcianka-Biała – opracowanie
dokumentacji projektowej

Porozumienie z gminą Trzcianka

Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P
w m. Prusinowo

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P
Gębice-Wyszyny

Porozumienie z Nadleśnictwem
Sarbia

Przebudowa drogi - budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1846P w Krosinie

Porozumienie z Gminą Połajewo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P,
1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko

Środki własne powiatu

1.023.610 zł

446.740 zł

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

1.200.000 zł

1.950.000 zł

105.457 zł

664.686 zł

PONIESIONE WYDATKI

Poniesione wydatki:
2020 - 89.790 zł
2021 – 783.023,41 zł
Poniesione wydatki:
2021 – 39.360 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej

OKRES
REALIZACJI

2019-2022

2020-2023

Poniesione wydatki:
2021 – 46.125 zł, w tym:
23.062 – gmina Czarnków
23.062 - środki powiatu
na opracowanie dokumentacji
projektowej

2021-2022

Poniesione wydatki:
2021 – 51.660 zł, w tym:
25.830 – gmina Trzcianka
25.830 – środki powiatu

2020-2022

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji
Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji

Poniesione wydatki:
2021 – 1.199.899,11 zł

2021

Poniesione wydatki:
2021 – 1.949.995,94 zł, w tym:
1.329.997,50 zł - Nadleśnictwo
Sarbia
619.998,44 zł – środki powiatu

2021

Poniesione wydatki:
2021 – 105.456,23 zł, w tym:
55.000 zł – gmina Połajewo
50.456 zł – środki powiatu

2021

Poniesione wydatki:
2021 – 15.990 zł

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA,
UWAGI

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt zrealizowany
Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt zrealizowany

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt zrealizowany

2021-2024

Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji
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TYTUŁ PROJEKTU

35.

Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1323P w m. Łokacz Wielki na
rzece Drawa – opracowanie dokumentacji
projektowej

Środki własne powiatu

Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1327P w m. Mężyk

Środki własne powiatu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych w ciągu dróg powiatowych
w miejscowościach: Biała, Gębice,
Młynkowo i Krzyż Wlkp. –przygotowanie
dokumentacji projektowej

Środki własne powiatu

Rewitalizacja kolejowego ciągu
komunikacyjnego na liniach kolejowych nr
390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec

Program Kolej+
Województwo Wielkopolskie i
partnerzy samorządowi: powiaty:
czarnkowsko-trzcianecki,
obornicki, wągrowiecki oraz
gminy: Miasto Czarnków, gmina
Czarnków, Lubasz, Połajewo,
Ryczywół, Rogoźno, Miasto
Wągrowiec, gmina Wągrowiec

36.

37.

38.

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(brutto)

77.805 zł

3.049.077 zł

110.132 zł

602.575.115,51 zł
Planowany udział powiatu:
5.784.721 zł

PONIESIONE WYDATKI

OKRES
REALIZACJI

Poniesione wydatki:
2021 – 14.268 zł

2020-2023

Poniesione wydatki:
2021 – 49.077 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej

2019-2022

Poniesione wydatki:
2021 – 49.692 zł

2021-2022

Poniesione wydatki:
2021 – 80.169 zł dotacja dla
województwa wielkopolskiego na
opracowanie Wstępnego
Studium PlanistycznoPrognostycznego dla projektów
w ramach programu Kolej+

2021-2028

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA
REALIZUJĄCA,
UWAGI
Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji
Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji
Zarząd Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
projekt w trakcie realizacji

Województwo Wielkopolskie
projekt w trakcie realizacji

114

