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Raport o stanie 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok 

 

 

1. WSTĘP 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511 ze zm.), w imieniu Zarządu Powiatu przekazuję Państwu „Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego za 2019 rok”. Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie 

o samorządzie powiatowym i obejmuje: podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,  

w szczególności realizację strategii, programów, polityk i uchwał Rady Powiatu oraz informację o realizacji  

w 2019 roku zadań powiatu przypisanych prawem. Zgodnie z ustawą Raport powinien zawierać również 

podsumowanie realizacji budżetu obywatelskiego, który w przypadku powiatów ziemskich nie jest 

obowiązkowy. W związku z tym przedłożony Raport nie zawiera informacji o budżecie obywatelskim, 

ponieważ w 2019 roku, podobnie jak i w roku 2018, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki nie realizował budżetu 

obywatelskiego. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE.                                                                                                

2.1. Powierzchnia, ludność, finanse. 

  Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki jest drugim co do wielkości powiatem w Wielkopolsce i zajmuje  

powierzchnię 1806 km², co stanowi 6% powierzchni województwa. W roku 2019 granice Powiatu nie zmieniły 

się. Powiat zamieszkuje 86.990 osób (wg danych GUS na dzień 31.12. 2019 r.) i w stosunku do roku 2018 

liczba ta zmniejszyła się o 430 osób, a do roku 2017 o 580 osób. Gęstość zaludnienia Powiatu wynosi  

48,2 osób/km² i jest znacznie niższa od gęstości zaludnienia w województwie wielkopolskim (117 osób/km²) 

oraz w Polsce (124 osoby/km²). W skład Powiatu wchodzi 8 jednostek administracyjnych: jedna gmina 

miejska - Miasto Czarnków, trzy gminy miejsko-wiejskie - Trzcianka, Krzyż Wlkp. i Wieleń oraz cztery 

gminy wiejskie: Czarnków, Lubasz, Połajewo i Drawsko. 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki w 2019 roku osiągnął dochody ogółem w wysokości 101.106.400,42 zł,  

w tym:  

 dochody własne - 13.330.759,27 zł (13% dochodów ogółem) 

 dotacje i pomoc finansowa – 21.461.709,57 zł (21% ) 

 subwencje – 45.371.949,00 zł (45% ) 

 udziały w podatku dochodowym – 19.116.633,05 zł (19%) 

 środki inne; w tym z FP, uzupełnienie dochodów – 1.825.349,53 zł (2%)  

W 2019 roku wydatki Powiatu wyniosły ogółem  99.447.598,50 zł,  w tym: 

 wydatki bieżące – 93.338.377,77 zł (94% wydatków ogółem) 

 wydatki majątkowe – 6.109.220,73 zł ( 6% wydatków ogółem). 

Realizacja budżetu w 2019 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.658.801,92 zł.  

W wyniku ostatecznego rozliczenia budżetu i sfinansowania rozchodów, powstały „wolne środki”  

w wysokości 5.075.429,92 zł. Ich uzupełnieniem są środki w kwocie 8.490.081,94 zł pozostałe z rozliczenia 

częściowo roku 2017 i roku 2018, które nie zostały zaangażowane na wydatki w 2019 roku. Oznacza to, że 

Rada Powiatu w roku 2020 będzie dysponowała dodatkowymi środkami w wysokości 13.565.511,86 zł, które, 

po zabezpieczeniu kontynuacji realizacji wieloletnich przedsięwzięć, będzie można zaangażować na 

finansowanie inwestycji lub innych pilnych potrzeb w zakresie wydatków bieżących. Należy jednak mieć na 

uwadze fakt, że część zadań inwestycyjnych z 2019 roku została przeniesiona do realizacji  

w 2020 roku, zatem do dyspozycji pozostanie kwota nieco niższa. W 2019 roku pobrano pozostałe serie 

obligacji na kwotę 4 mln zł. Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 22.754.344,00 zł.  

Szczegółowe informacje z realizacji budżetu w 2019 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 

2019 rok. W powyższym sprawozdaniu znajduje się również informacja o stanie mienia Powiatu według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Czarnkowie i Trzciance za rok 2019. Powyższe Sprawozdanie 

złożone zostało Radzie Powiatu i będzie szczegółowo omawiane podczas sesji absolutoryjnej.  
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2.2. Zadania powiatu. 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone w art. 4 ustawy o samorządzie 

powiatowym, w następującym zakresie:  

 edukacja publiczna,  

 promocja i ochrona zdrowia,  

 pomoc społeczna, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityka prorodzinna,  

 wspieranie osób niepełnosprawnych,  

 transport zbiorowy i drogi publiczne,  

 kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kultura fizyczna i turystyka,  

 geodezja, kartografia, kataster i  gospodarka nieruchomościami,  

 administracja architektoniczno-budowlana,  

 gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowe,  

 obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,  

 ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

 przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,  

 ochrona praw konsumenta,  

 utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

 promocja powiatu,  

 współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do zakresu działania Powiatu należy także wykonywanie zadań przez inspekcje, służby i straże działające  

w ramach powiatowej administracji zespolonej. Należą do nich:   

 Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Czarnkowie. 

3. ZARZĄD POWIATU. 

W 2019 roku Zarząd Powiatu pracował w następującym składzie:   

Feliks Łaszcz - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, 

Sławomir Kryger - Wicestarosta, 

Waldemar Pawłowski - Członek Zarządu, 

Jan Pertek - Członek Zarządu. 

Krzysztof Czarnecki - Etatowy Członek Zarządu - do dnia 15 października 2019 r. tj. do dnia uzyskania 

mandatu posła na Sejm RP. 

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2019 roku, jako organ wykonawczy, realizował uchwały 

Rady Powiatu i zadania publiczne Powiatu określone ustawami. W szczególności zajmował się:   

 realizacją uchwały budżetowej na rok 2019 oraz przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,   

 zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Powiatu, w tym jego zbywaniem, dzierżawą, najmem oraz 

porządkowaniem stanu prawnego,   

 wykorzystaniem środków unijnych na realizację inwestycji i programów społecznych, 

 nadzorem nad realizacją zadań statutowych i planów finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu,  

 nadzorem nad wdrażaniem i realizacją w Powiecie działań wynikających z reformy systemu oświaty,  

 strategią dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie,  
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 opracowaniem uchwały budżetowej na rok 2020 oraz aktualizacją Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w związku z zadaniami planowanymi do realizacji w 2020 r.,   

 zapewnieniem prawidłowej i terminowej realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu przez właściwe 

jednostki. 

Posiedzenia Zarządu Powiatu odbywały się średnio raz w tygodniu. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz 

podjęte na nich uchwały, zostały udostępnione do publicznego wglądu poprzez publikację w Biuletynie 

Informacji Publicznej. W 2019 roku Zarząd Powiatu odbył 50 posiedzeń, na których podjęto 150 uchwał  

w następujących sprawach:  

 finansów powiatu – 33 uchwały, w tym 19 uchwał dotyczyło zmiany uchwały budżetowej,  

 gospodarowania mieniem Powiatu – 34 uchwały, 

 edukacji – 9 uchwał,  

 udzielenia upoważnień lub pełnomocnictw –11 uchwał, 

 opiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – 7 uchwał. 

 pozostałe 56 uchwał dotyczyło innych spraw, w tym m.in.: powołania komisji konkursowych, 

powołania na stanowiska kierownicze, ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych Powiatu 

przez organizacje pozarządowe, zamówień publicznych, przekazania zbędnego sprzętu i wyposażenia, 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zarząd Powiatu kierował pod obrady Komisji i Rady Powiatu sprawozdania i informacje z działalności,  

w tym w szczególności: 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uwzględniające realizację zadań Powiatu wynikających 

ustaw o: wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez PCPR w zakresie 

pomocy społecznej dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

 Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie wraz z oceną realizacji planowanych zadań remontowych,  

inwestycyjnych i utrzymaniowych na drogach powiatowych, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i bieżącej sytuacji na rynku pracy w Powiecie,   

 Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, uwzględniające realizację zadań  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu,   

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z oceną stanu bezpieczeństwa Powiatu  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

 Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z oceną sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego 

Powiatu,   

 Komendy Powiatowej Policji wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Powiatu, 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. 

Zarząd Powiatu zapewniał także bieżący nadzór nad opracowaniem i przedłożeniem Radzie Powiatu w 2019 

roku wielu innych ważnych materiałów i programów, w tym m.in.:   

 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2019-2021,  

 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,  

 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala 

Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance,  

 oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim,  

 Raportu Oświatowego za rok szkolny 2018/2019, 

 Raportu z audytów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego  

im. Jana Pawła II w Trzciance oraz wizji i strategii funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia  

w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. 

Głównymi dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu w zakresie inwestycyjnym była 

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2019 rok. 

W 2019 roku działania Zarządu Powiatu koncentrowały się głównie na problemach: poszukiwania  

i wykorzystania możliwości w zakresie pozyskiwania środków na rozwiązywanie problemów społecznych  

i gospodarczych społeczności lokalnej Powiatu, racjonalnego i oszczędnego prowadzenia gospodarki 
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finansowej w ramach przyjętego budżetu Powiatu, utrzymujących się niedoborów w budżecie Powiatu na 

finansowanie wielu zadań, głównie w obszarze edukacji i pomocy społecznej, a także analizie możliwości 

restrukturyzacji organizacji służby zdrowia na terenie Powiatu. 

4. JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU. 
 

Działalność Zarządu Powiatu w 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona była przy pomocy 

Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i pozostałych jednostek organizacyjnych:  

 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. 

Zarząd Powiatu w 2019 roku sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych przez wszystkie 

jednostki organizacyjne oraz prowadził racjonalną gospodarkę finansową Powiatu. Podobnie jak w latach 

ubiegłych, wiele uwagi i zaangażowania poświęcał na działania w kierunku racjonalizacji kosztów  

i oszczędności w wydatkach budżetowych, we wszystkich obszarach działalności, co potwierdzają wyniki 

ekonomiczne przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Aparatem wykonawczym 

Zarządu Powiatu jest Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, które wykonuje zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania powierzone na podstawie porozumień 

zawartych z organami administracji rządowej oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.  

W skład struktury organizacyjnej Starostwa wchodzą wydziały, biura i samodzielne stanowiska pracy, mające 

siedzibę w budynku głównym Starostwa przy ul. Rybaki 3 w Czarnkowie oraz Delegaturę Wydziałów  

w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 42, tj.: Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz  

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. W 2019 roku zadania Powiatu realizowało 92 pracowników 

Starostwa Powiatowego, zatrudnionych na stanowiskach wynikających z wewnętrznej struktury komórek 

organizacyjnych Urzędu, ustalonej Zarządzeniem wewnętrznym Starosty oraz osób zatrudnionych w ramach 

prac interwencyjnych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Ruch kadrowy w 2019 roku 

związany był z przeniesieniem pracowników na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych do 

pracy w innych urzędach (2 osoby) oraz do pracy w Starostwie Powiatowym (1 osoba), rozwiązaniem umów  

o pracę (6 osób), przejściem 1 pracownika na emeryturę oraz koniecznością zatrudnienia pracowników na 

podstawie umów o pracę na zastępstwo w sytuacji długotrwałych usprawiedliwionych nieobecności w pracy 

pracowników stałych (3 osoby). Po przeprowadzonych naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Katastru oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu, 

zatrudniono 2 osoby na podstawie umów o pracę na czas określony 6 miesięcy. W 2019 roku zorganizowano 

prace intencyjne dla 2 oraz staże dla 4 osób bezrobotnych. Pracownicy Starostwa Powiatowego w trakcie roku 

podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach organizowanych przez 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz inne firmy zewnętrzne.  
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5. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH w 2019 roku. 
 

W 2019 roku Zarząd Powiatu przygotował i przekazał Radzie Powiatu 87 projektów uchwał Rady oraz  

przedstawił 11 sprawozdań z działalności pomiędzy sesjami. Zgodnie z procedurą, do oceny prawnej przez 

Wydział Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, przekazano 87 uchwał Rady Powiatu, do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 27 uchwał, natomiast do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego przekazano 15 uchwał. W stosunku do żadnej z uchwał podjętych w 2019 roku organy 

nadzoru nie wszczęły rozstrzygnięć nadzorczych, żadna też z uchwał nie została uchylona.  

Spośród wszystkich uchwał, całkowicie zrealizowanych zostało 76 uchwał, 10 uchwał jest w trakcie 

realizacji i są to uchwały dotyczące: 

 budżetu Powiatu, 

 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok, 

 projektu unijnego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim (V), 

 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2019-2021, 

 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,  

 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu na 2020 rok,  

 stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na wyznaczonym parkingu 

strzeżonym, 

 wydatków niewygasających z upływem roku 2019, 

 planu pracy Rady na I półrocze 2020 roku. 

Jedna uchwała nie została zrealizowana, bowiem w roku szkolnym 2019/2020 nie udało się utworzyć klasy 

Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej, w związku  

z czym działania te przełożone zostały na rok szkolny 2020/2021.  

Treść wszystkich uchwał Rady Powiatu opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakładce >Rada Powiatu> >Uchwały Rady Powiatu. 
  

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w 2019 roku i sposób ich 

realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.  
 

6. INFORMACJA O REALIZACJI  STRATEGII,  PLANÓW  I  POGRAMÓW. 

 

W 2019 roku w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim obowiązywały następujące dokumenty strategiczne  

i sektorowe:  

1. Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020, uchwała Nr XLVII/325/2010 

Rady Powiatu z dnia 26 października 2010 r.; 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata  

2014-2023, uchwała Nr XLII/310/2014 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2014 r.; 

3. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, uchwała XXXV/275/2017 

Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2017 r.; 

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2016-2020 (I etap) i po 2020 

(II etap), uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Powiatu z dnia 13 września 2016 r.; 

5. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2019-2021, uchwała  

Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu z dnia 29 października 2019 r. 

6. Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, uchwała Nr XLVI/315/2010 Rady Powiatu z dnia  

28 września 2010 r.; 

7. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok, uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Powiatu z dnia 16 października 2018; 

8. Plan polityki gospodarowania nieruchomościami powiatowymi na lata 2017-2020, uchwała Nr 427/2017 

Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 lipca 2017 r.;   

9. Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2019 rok, uchwała Nr 26/2019 

Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 lutego 2019 r.  
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10. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Czarnkowsko 

-Trzcianeckiego, uchwała Nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu z dnia 26 maja 2009 r. 

6.1. Strategia Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-2020. 

Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, wyznaczającym główne cele i kierunki polityki 

rozwoju Powiatu. Obowiązująca w minionym roku Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2010-2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu w dniu 26 października w 2010 r. W dokumencie tym sformułowano wizję 

rozwoju Powiatu i misję jego samorządu, które brzmią następująco: 

Wizja rozwoju Powiatu: „Powiat z przestrzenią dostosowaną do oczekiwań społecznych, wyposażony  

w niezbędną infrastrukturę, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym, 
osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów społecznych, gospodarczych, kulturowych  

i przyrodniczo-krajobrazowych, a przez to zapewniający pracę oraz wzrost poziomu i jakości życia 
mieszkańcom” 

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, a w ich ramach, cele operacyjne: 

Cel strategiczny I. Dostosowanie przestrzeni Powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się gospodarki.  

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

Cel strategiczny III. Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości.   

Cel strategiczny IV. Promocja powiatu i jego potencjałów.   

Po upływie 5 lat, w czerwcu 2016 r. wykonano raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu i Programu 

Rozwoju na lata 2011-2015, a prowadzony monitoring umożliwił dokonanie oceny stopnia realizacji obu 

dokumentów. Skłonił również do wprowadzenia korekt i zaktualizowania niektórych jej zapisów, nie 

naruszając jej kluczowych elementów, tj.: wizji, celów rozwoju i misji samorządu. Są one nadal aktualne  

i wyrażą potrzeby i oczekiwania społeczne oraz dążenia samorządu Powiatu do ich realizacji. W załączniku  

nr 7 do Strategii „Quasi – Programu Rozwoju na lata 2016 – 2020” z realizacją do 2022 roku, zamieszczona 

została nowa lista zadań priorytetowych wraz z działaniami wyszczególnionymi w Strategii, która przyczyni 

się do osiągnięcia celów szczegółowych, a poprzez nie, celów strategicznych. Ocena środokresowa stopnia 

osiągania celów była tylko fragmentaryczna, bowiem pełna analiza i ocena końcowa może być dokonana przez 

Zarząd i Radę po zakończeniu realizacji Strategii, tj. po 2020 roku + 2 lata. 

Informacja o realizowanych w 2019 r. celach i działań strategicznych wynikających ze Strategii stanowi  

Załącznik Nr 2 do niniejszego Raportu.  

6.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim  

na lata 2014-2023. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023 została przygotowana przy współpracy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance i Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, w oparciu 

o analizę danych otrzymanych z urzędów miast i gmin z terenu Powiatu, ośrodków pomocy społecznej, 

Komendy Powiatowej Policji, ogólnodostępnych danych statystycznych oraz na podstawie sprawozdań  

i opracowań własnych PCPR. Uzyskane materiały stanowiły podstawę do sporządzenia diagnozy problemów 

społecznych i na jej podstawie opracowania bilansu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Na jej 

podstawie zostały sformułowane cele strategiczne i cele operacyjne z uwzględnieniem szczegółowych działań, 

których realizacja będzie prowadziła do rozwiązywania problemów społecznych. Opracowana Strategia 

została skonsultowana z lokalnymi samorządami gminnymi. Podkreślić należy, że w 2019 roku, zarówno 

działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, jak i działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Czarnkowie, w obszarach zadań publicznych przypisanych tym jednostkom oraz realizacja przez nie 

pozostałych programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wpisują się w realizację 

celów strategicznych i operacyjnych ujętych w przedmiotowej  Strategii.   

Informacja o realizacji w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Raportu. 
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6.3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do roku 2024. 

Program jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony 

środowiska, które są w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Powiatu. Znaczna 

część zadań określonych w programie nie zależy bezpośrednio od organu wykonawczego Powiatu lecz do 

innych jednostek administracyjnych, w szczególności od gmin. Do realizowanych w 2019 roku zadań przez 

Powiat należały:  

 w obszarze: Ochrona klimatu i jakości powietrza – przeprowadzono zadania inwestycyjne lub remontowe 

w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach oświatowych, stanowiących mienie Powiatu:    

-  naprawa i konserwacja kotłowni w Zespole Szkół w Czarnkowie, 

- wykonanie przyłącza gazowego do mieszkań pracowniczych wraz z modernizacją systemu ogrzewania 

w Zespole Szkół w Czarnkowie, 

- naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Zespole Szkół w Trzciance,  

- konserwacja kotłów centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance,  

- konserwacja pieców olejowych w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp., 

- konserwacja kotłowni olejowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach. 

Współuczestniczono przy organizacji warsztatów dla mieszkańców Powiatu dotyczących czystego powietrza 

prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Określono 

warunki korzystania ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza w decyzjach wydawanych 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz  przeprowadzano kontrolę w tym zakresie. W obszarze tym 

przeprowadzono również działania w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych, których zestawienie 

ujęto w realizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz w pkt 7.5  Drogi Publiczne 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, zezwoleń na przetwarzanie 

odpadów oraz postępowania związane z wygaśnięciem lub cofnięciem zezwolenia na zbieranie 

odpadów, w tym wydano jedną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 

skontrolowano poszczególne podmioty prowadzące działalność w tym zakresie;  

 uzyskano ze środków NFOŚiGW w Warszawie dotację w kwocie 5 tys. zł na  dofinansowanie 

utylizacji 6 pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 w obszarze: Zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne: 

 przeprowadzono działania w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych, a zestawienie działań 

zrealizowanych w 2019 roku opisano w realizacji celów Strategii Rozwoju Powiatu oraz w pkt 7.5  

Drogi Publiczne niniejszego Raportu;  

 przyjęto zgłoszenia instalacji emitującej pola magnetyczne, które na bieżąco były sprawdzane, 

jednocześnie aktualizowano ich ewidencję na terenie Powiatu; 

 w obszarze: Gospodarowanie wodami, ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia poważnymi 

awariami – w 2019 roku z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę 40 tys. zł dla Spółek Wodnych 

działających na terenie Powiatu, przeznaczonych na wspieranie działań polegających na utrzymaniu  

i odbudowie urządzeń melioracyjnych, przeprowadzaniu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej, 

efektem czego następuje regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 

ułatwienia jej uprawy oraz ochrony użytków rolnych przed powodziami;   

 w obszarze: Zasoby przyrodnicze: 

 wydano zezwolenia na usunięcie drzew wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz dokonano 

kontroli obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych ustalonych w wydanych zezwoleniach, 

 prowadzono sprawy związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na 

które wydatkowano kwotę w wysokości 164.121,85 zł, w tym na zakup znaczników do cechowania 

drewna w wysokości 2.453,85 zł, 

 wykonano dokumentacje urządzeniowe dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 

17.734,13 zł; 

 w obszarze: Zasoby geologiczne, gleby – przeprowadzono 1 kontrolę wydobycia kopalin w zakresie 

zgodności z wydaną koncesją; 
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 w obszarze: Edukacja ekologiczna - podnoszono świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu m.in. 

poprzez:  

 organizację i współfinansowanie XII edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu 

Północnej Wielkopolski” (wydatkowano kwotę w wysokości 3.133,45 zł m.in. na zakup nagród, 

gadżetów i organizację olimpiady). Etap powiatowy odbył się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie 

i wzięło w nim udział 36 uczniów z 12 szkół, natomiast finał Olimpiady odbył się w Starostwie 

Powiatowym w Pile , na który przekazano dodatkowo dotację w wysokości 1.000 zł; 

 za łączna kwotę 3.047 zł dokonano zakupu nagród oraz materiałów na konkursy, przeglądy i inne akcje 

o tematyce ekologicznej, w tym na: XVIII Konkurs Biologiczno-Chemiczny z elementami ekologii dla 

uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, na XX Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej  

w Szkole Podstawowej w Dzierzążnie Wielkim, na zakup krzewów na akcję Drzewko za szkło oraz na  

II edycję Konkursu Przyrodniczego dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej; 

 prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach objętych obowiązkiem udostępniania 

jako informacji o środowisku i jego udostępnianiu za pomocą Ekoportalu dostępnego na BIP Powiatu; 

 z budżetu Powiatu udzielono dotacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. na organizację przez ZHP Chorągiew Polska Hufiec 

Trzcianka Powiatowego Obozu Edukacji Ekologicznej oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi  

i młodzieżą z terenu Powiatu w zakresie edukacji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego podczas  obozu 

szkoleniowo-wypoczynkowego zorganizowanego przez OSP Przybychowo.   

6.4.  Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu na lata 2016-2020 (I etap) i po 2020 (II etap).  

Informacja o zrealizowanych w 2019 roku zadaniach inwestycyjnych zawarta jest w Załączniku Nr 4 do 

niniejszego Raportu, stanowiącym zestawienie pozostałych projektów prowadzonych w 2019 roku przez 

Powiat i jego jednostki organizacyjne. Największym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach WPI 

w minionym roku było rozpoczęcie „Budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Janka z Czarnkowa w Czarnkowie”, na które w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.441. 089,81 zł; dokończenie 

zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie”, na które w 2019 roku 

udzielono jednostce z budżetu Powiatu dotacji w kwocie 245.479 zł oraz kontynuacja rozpoczętych w 2017 

roku dwóch projektów partnerskich współfinansowanych ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020, 

tj. projektu pn.  „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” i projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego oraz 

złotowskiego”.  

6.5.  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie na lata 2019-2021. 

Powyższy Program jest zbieżny z założeniami „Strategii rozwiązywania problemów społecznych  

w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023”. W celu strategicznym: „Skuteczne wsparcie 
najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu” przyjęto za cel operacyjny: „Tworzenie warunków do 

prawidłowego funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej”. Celem głównym Programu jest stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju pieczy 

zastępczej oraz wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.   

W 2019 roku Cele szczegółowe Programu realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance  

w ramach zadań ustawowo i statutowo przypisanych tej jednostce, szczegółowo opisanych w punkcie 7.2.3 

oraz 7.2.4 niniejszego Raportu.  

Poszczególne cele Programu to:  

 Cel 1: efektywna ochrona, profesjonalne wsparcie i pomoc dzieciom w postaci stabilnego, solidnego 

i rodzinnego środowiska wychowawczego, realizowano poprzez następujące działania:  

 zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,  

 w razie występujących potrzeb, pomoc w organizowaniu terapii, poradnictwa i zajęć warsztatowych  

o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej,  

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 
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 współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom, 

 tworzenie rodzin zastępczych zawodowych, w tym zawodowych specjalistycznych i pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego. 

 Cel 2: profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu przez nich funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, realizowano poprzez działania: 

 zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu zrealizowania zapisów ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą koordynator taki nie może mieć pod 

opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka, 

 wspieranie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez udzielanie pomocy pedagogicznej, 

zwłaszcza w zakresie wychowania i edukacji dzieci ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz organizowanie cyklicznych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonujących rodzin zastępczych, 

 w razie występujących potrzeb, pomoc w uzyskaniu dostępu do specjalistów i pomocy psychologicznej, 

reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, 

 udzielenie pomocy w doposażeniu mieszkań rodzin zastępczych oraz wypłata dodatkowych świadczeń na 

pokrycie kosztów remontu i utrzymania lokalu, 

 zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w tym w zakresie prawa 

rodzinnego, 

 organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy, w razie potrzeb również pomocy w postaci 

rodziny pomocowej, 

 tworzenie projektów wspierania rozwoju pieczy zastępczej z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb, 

 podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wypaleniu zawodowemu osób tworzących rodzinne formy 

pieczy zastępczej, 

 organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

 Cel 3: organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, kwalifikowanie  

i szkolenie kandydatów do tych form. 

W 2019 roku, z powodu braku kandydatów, nie przeprowadzono naboru osób do pełnienia rodzinnej pieczy 

zastępczej, nie dokonano też procesu kwalifikacji i nie zorganizowano szkolenia w tym kierunku. W celu 

popularyzacji idei rodzicielstwa zastępczego przygotowano ulotki informacyjne, plakaty i banery przybliżające  

tematykę rodzicielstwa zastępczego, zachęcające do zostania rodziną zastępczą. Na stronie internetowej PCPR, 

w instytucjach i urzędach umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy 

zastępczej.   

 Cel 4: wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy 
zastępczej, realizowano poprzez działania: 

 opracowywanie programów usamodzielnień i nadzór nad ich realizacją,  

 pełnienie funkcji opiekunów usamodzielnienia, pomoc w pisaniu i realizowaniu indywidualnych 

programów usamodzielnienia, 

 wspieranie osób usamodzielnianych w aktywnym życiu społecznym, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji 

zawodowych i kontynuowaniu nauki, 

 udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej, 

 pomoc w pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia. 

 Cel 5: wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej na rzecz 

rozwoju pieczy zastępczej, realizowano poprzez działania: 

 powierzenie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu, prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych w Trzciance oraz w Krzyżu Wlkp.,  

 rekomendowanie i wspieranie działania organizacji pozarządowych na rzecz  rozwoju pieczy zastępczej,  

 współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na rzecz dziecka i rodziny, 

 realizowano partnerstwo z organizacją pozarządową przy realizacji wspólnego projektu Usługi społeczne 

dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. . 

6.6. Program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem   

       prowadzącym jest Powiat. 

Program rozpoczęty został w 2010 roku, a jego uruchomienie wynikało z potrzeby podjęcia działań mających 

na celu pobudzenie, ujawnienie i stymulowanie zdolności i talentów dzieci i młodzieży z terenu Powiatu. 

Przyznawane w ramach Programu stypendia są przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

osiągających wysokie wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy też artystyczne. 
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Promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży, a jednocześnie stanowią dodatkowy czynnik 

motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień. Stypendia wspierające uzdolnioną młodzież 

szkół prowadzonych przez Powiat są finansowane z budżetu Powiatu do wysokości określanej corocznie  

w uchwale budżetowej. W 2019 roku stypendium otrzymali wszyscy ubiegający się o nie uczniowie,  

tj. 108 osób na łączną kwotę 43.200,00 zł. 

6.7.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi   

działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Program współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, podobnie jak w latach poprzednich, regulował 

zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jego celem było stworzenie organizacjom jak najlepszych 

warunków do działania i włączenie ich w realizację zadań Powiatu na zasadzie partnerstwa, określając  

w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne 

wyznaczające politykę samorządu powiatowego wobec organizacji. Projekt Programu współpracy na 2019 rok 

poddany został  konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie go na powiatowej stronie internetowej,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Ponieważ do projektu 

Programu nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian, Rada Powiatu uchwałą Nr XLIV/333/2018 z dnia 

16 października 2018 roku przyjęła jego treść. Głównym celem Programu było zapewnienie efektywnej 

realizacji zadań publicznych Powiatu poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich wykonanie. 

Zgodnie z założeniami Programu, współpraca realizowana była w formie finansowej i pozafinansowej.   

Współpraca finansowa opierała się przede wszystkim na wspieraniu realizacji zadań publicznych poprzez 

udzielanie dotacji, a zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert. Łączna kwota 

planowana w 2019 r. na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe wynosiła 87.000 zł. Na ich 

realizację Zarząd Powiatu ogłosił dwa konkursy ofert: pierwszy w dniu 20 grudnia 2018 roku, a drugi w dniu 

11 kwietnia 2019 roku. Ogłoszenia o konkursach zamieszczone były na stronie internetowej Powiatu,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. W ogłoszeniach wskazano 

rodzaj zlecanych zadań publicznych oraz planowaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.  

W I konkursie ogłoszono nabór wniosków na realizację zadań z zakresu: 

 wspierania osób niepełnosprawnych i starszych - 28.500 zł 

 upowszechniania i wspierania  sportu i  kultury fizycznej - 50.000 zł 

 z zakresu  turystyki - 4.000 zł 

 z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego - 5.500 zł 

 z zakresu edukacji ekologicznej - 9.000 zł. 

Na I konkurs wpłynęło ogółem 39 ofert, a po ich weryfikacji pod względem formalnym, do oceny 

merytorycznej skierowano 31 ofert. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonała Komisja 

Konkursowa, która wyniki swojej pracy przedłożyła Zarządowi Powiatu. Ostateczną decyzję o wyborze ofert  

i wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji, podjął Zarząd Powiatu, podejmując w tym zakresie 

stosowną uchwałę. W ramach I konkursu przyznano dotacje dla 31 przedsięwzięć na łączną kwotę 76.300 zł. 

Ponieważ planowane w budżecie na 2019 rok środki dla organizacji nie zostały w całości rozdysponowane, 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu II otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu: 

 wspierania osób niepełnosprawnych i starszych – 4.000 zł 

 upowszechniania i wspierania  sportu i  kultury fizycznej – 6.700 zł. 

Do II konkursu wpłynęła jedna oferta, która po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej, została 

zakwalifikowana przez Zarząd Powiatu do dofinansowania w kwocie 2.000 zł.    

Ogółem w 2019 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu przez organizacje pozarządowe 

wyłonione w otwartych konkursach ofert, zawarto 27 umów, przeznaczając na ten cel 78.300 zł. W trakcie 

roku cztery organizacje nie złożyły wymaganych dokumentów do zawarcia stosownych umów, w efekcie 

czego nie wykorzystały przyznanej im dotacji na łączną kwotę 6.000 zł, a dwie organizacje dokonały zwrotu 

niewykorzystanych środków do budżetu Powiatu w łącznej kwocie 2.501,92 zł.   

Ostatecznie w 2019 roku zrealizowano 26 umów na kwotę 69.798,08 zł. 

Po zakończeniu realizacji zadań, organizacje złożyły sprawozdania końcowe z wykorzystania środków.  

Wiele organizacji do sprawozdań dołączyło fotografie, szczegółowe relacje i artykuły prasowe ukazujące 

ogromne zainteresowanie społeczeństwa organizowanymi imprezami oraz prowadzoną działalnością.  

Współpraca pozafinansowa, podobnie jak w latach poprzednich, polegała na: 
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 wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania i współpracy w celu ich 

zharmonizowania, 

 konsultowaniu Programu współpracy,   

 udostępnianiu sali, pomoc w przygotowywaniu materiałów informacyjnych, 

 prowadzeniu doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych 

na działalność prowadzona przez organizacje, 

 wystawianiu opinii dla organizacji pozarządowych, 

 prowadzeniu bazy danych o organizacjach pozarządowych, 

 w miarę możliwości, przekazywaniu materiałów promocyjnych będących w dyspozycji Powiatu. 

Ponadto na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje 
pozarządowe” zamieszczane były informacje o ogłaszanych dla organizacji konkursach, rozstrzygnięciach, 

konsultacjach społecznych oraz inne bieżące informacje dotyczące ich funkcjonowania. Zainteresowane osoby 

mogły też zapoznać się z Programem współpracy na dany rok oraz skorzystać z aktualnych druków oferty, 

sprawozdania lub umowy. Na powyższej stronie zamieszczono również wykaz stowarzyszeń działających na 

terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, uzupełniany o stowarzyszenia nowe lub zmiany w działalności 

stowarzyszeń istniejących.  

Realizacja Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku pobudziła do 

zwiększonej aktywności społecznej organizacje, przyczyniła się do racjonalnego wykorzystania publicznych 

środków, a także do pełniejszego zaspakajania potrzeb i poprawy jakości życia mieszkańców naszego Powiatu. 

Dzięki kontynuowanej od kilku lat współpracy, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy samorządem 

powiatowym a organizacjami, które poprzez aktywność, mogły promować wśród mieszkańców Powiatu swoje 

osiągnięcia i dorobek.  

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok 

stanowi odrębny dokument, który zostanie przedłożony i zaprezentowany Radzie Powiatu zgodnie z planem 
pracy w 2020 roku.    

 

6.8.  Plan polityki gospodarowania nieruchomościami Powiatu na lata 2017-2020. 

Plan zawiera zestawienia powierzchni nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zasobu powiatowego 

z podziałem na gminy, sposób użytkowania, ilość działek i ich powierzchnię oraz prognozę zagospodarowania 

nieruchomości i szacunkowe dochody i wydatki z tym związane. Gospodarowanie nieruchomościami z zasobu 

powiatowego polega na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczaniu przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, współpracy z innymi 

organami gospodarującymi nieruchomościami Powiatu lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

i Skarbem Państwa, zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, jak również ich oddawaniu w trwały zarząd, 

wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu.  

Określone w Planie zadania realizowane są zgodnie z prognozą udostępniania nieruchomości z zasobu 

powiatowego przez stanowisko ds. gospodarowania mieniem powiatu w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Mienia Powiatu. W 2019 roku: 

 przygotowano dokumentację i przyjęto na stan mienia grunty pod drogami powiatowymi na podstawie 

decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz od osób fizycznych na podstawie decyzji Starosty  

w związku z inwestycją drogową w obrębie Łomnica gm. Trzcianka i Zofiowo gm. Czarnków,  

 przekazano nieodpłatnie 3 działki pod drogą na rzecz Gminy Krzyż Wlkp. i 1 działkę na rzecz Gminy 

Czarnków na podstawie aktu notarialnego, 

 przekazano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie działki gruntów wraz 

z nawierzchnią dróg nabytych na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz decyzji o udzieleniu 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,  

 wydano 2 decyzje o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz ZDP w Czarnkowie będących 

działkami pod częścią dróg powiatowych nr: 1316P, 1325P, 1341P, 1343P, 1344P, 1345P i 1351P, 

wydano 1 decyzję w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDP  

w Czarnkowie., 

 przygotowano komplet dokumentacji i złożono do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o nabycie  

z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod częścią dróg powiatowych nr: 1209P, 1846P 

i 1344P, 
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 za zgodą Zarządu Powiatu, odstąpiono od pobierania czynszu dla 5 wnioskodawców, dla 4 wyrażono 

zgodę na obniżkę czynszu, a dla 11 odmówiono nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości,  

w oparciu o 6 wniosków przekazano nieodpłatnie likwidowane mienie ruchome lub wyrażono zgodę 

na sprzedaż mienia,  

 w oparciu o 4 wnioski wyrażono zgodę na wycinkę drzew, w tym 29 szt. na wniosek Szpitala 

Powiatowego w Trzciance w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,  

 wyrażono zgodę na przedłużenie 11 umów dzierżawy pomieszczeń w ZZOZ Czarnków i 6 umów dla 

pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Trzciance; przedłużono 3 umowy użyczenia, 4 umowy  

z dzierżawcami pomieszczeń oraz 2 umowy z dzierżawcami gruntów rolnych, 

 dla 3 wnioskodawców wyrażono zgodę na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane,  

9 spraw dotyczyło posadowienia urządzeń w gruncie, 

 przygotowano 2 dokumentacje związane z wypłatą odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi 

powiatowe na mocy decyzji podziałowych oraz wypłacono odszkodowania,  

 prowadzono bieżące zarządzanie nieruchomościami powiatowymi, sporządzając w tym zakresie 

sprawozdania, zestawienia i inwentaryzacje, 

 prowadzono i zakończono 9 spraw dotyczących przepadku pojazdów porzuconych przez ich 

właścicieli na rzecz Powiatu, na mocy wyroków sądowych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartości mienia stanowiącego własność Powiatu wynosiła: 366.964.002,35 zł  

i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 37.892.148 zł. Na wartość tą składały się:  

 budynki i budowle o łącznej powierzchni 87.501,86 m² i o wartości: 291.690.661,01 zł, 

 grunty o łącznej powierzchni 500,9611 ha i o wartości: 13.308.533,48 zł, 

 środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wyposażenie, zbiory biblioteczne na wartość: 61.964.807,86 zł. 

W roku 2019 dochody z prawa własności wyniosły ogółem 202.261,24 zł i były niższe w stosunku do roku 

ubiegłego o 167.299,25 zł.  

Szczegółowe informacje o zmianach w prawie własności zasobu powiatowego zawarte są w Sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok.                                                                                      

6.9.  Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2019 rok.  

Program jest realizacją Celu strategicznego 2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków 

leczenia i opieki zdrowotnej. W ramach Programu zrealizowano szereg działań, które sklasyfikowane zostały 

w dwóch grupach.  

Pierwsza z nich pod nazwą Promocja Zdrowia obejmowała inicjatywy związane z szeroko pojętym 

promowaniem zdrowego stylu życia w szczególności uprawianiem aktywności fizycznej (turnieje, 

mistrzostwa, konkursy wiedzy), zdrowym żywieniem (warsztaty z dietetykiem), a także odpowiednim 

balansem psychicznym (warsztaty motywacyjne). Popularnością wśród uczniów cieszyły się szczególnie 

warsztaty z Michałem Żylińskim, sportowcem uprawiającym para-kolarstwo, a przed wypadkiem, który 

unieruchomił go od pasa w dół – siatkówkę plażową. Innym równie ważnym elementem była edukacja 

związana z potrzebą honorowego krwiodawstwa oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W tych 

dziedzinach, we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Współpracy Społecznej, cyklicznie już przeprowadzane 

są akcje np. Dzień dla życia, Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wydział dysponuje również 

specjalistycznym sprzętem do nauki udzielania pierwszej pomocy, który jest dostępny wypożyczającym przez 

cały rok i często wypożyczany jest przez nauczycieli, pielęgniarki i organizacje na potrzeby konkretnych 

działań np. szkolenia dla służb mundurowych w zakresie współpracy podczas akcji ratunkowych na Drawie. 

Pozostałe działania dotyczyły podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki (gdzie i jak często należy się 

badać, nauka samobadania piersi dla kobiet) i bezpieczeństwa zdrowia, a ich realizacja to przede wszystkim 

akcje prozdrowotne: Kocham Cię życie, Akcja Rodzicielstwo Bliskości, warsztaty ze specjalistami, konkursy  

i promocja akcji dedykowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Wszystkie prozdrowotne działania były 

promowane na stronie FB oraz na stronie internetowej Starostwa. W ramach rozpowszechniania i promowania 

zdrowych nawyków, w 2019 roku nakładem Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej zostały opracowane  

i wykonane materiały dydaktyczne (piramida zdrowego żywienia/woda jako ważny składnik w codziennej 

diecie), rozprowadzane wśród uczniów szkół ponadpodstawowych podczas warsztatów z dietetykiem. 

W drugiej grupie znalazły się zadania skierowane na Przeciwdziałanie Uzależnieniom. Były to działania 

prowadzone głównie w szkołach z terenu naszego Powiatu. Ich głównym celem było zmniejszenie zażywania 

substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat 

zagrożeń, płynących z ich zażywania. Odbyło się szereg turniejów i konkursów (Olimpiada Wiedzy na temat 
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HIV, AIDS i chorób STD w Goraju), które obligowały uczestników do pogłębienia wiedzy związanej ze 

szkodliwymi konsekwencjami stosowania używek. W czterech szkołach Powiatu przeprowadzone zostały 

warsztaty, dotyczące tematyki cyberprzemocy, hejtu w internecie, tolerancji. Wybrana przez pedagogów 

szkolnych grupa młodzieży odwiedziła Ośrodek dla Uzależnionych w Rożnowicach, gdzie spotkała się  

z podopiecznymi Zakładu oraz psychologiem, który pracuje z uzależnionymi. Wszystkie działania były 

prowadzone we współpracy lub współudziale Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej. W zależności od 

możliwości i tematyki działań, włączały się w nie Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie i szkoły prowadzone przez Powiat. Realizacja wszystkich 

powyższych działań była wspierana i uzupełniana gadżetami i materiałami edukacyjnymi, których  kształt  

i forma została określona i dostosowana do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.  

6.10. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu. 
 

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. W 2018 roku Program 
realizowano jako przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, 

inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, a jego koordynatorem był 

Powiat we współpracy z gminami i przy ich finansowym wsparciu oraz znaczącej pomocy finansowej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 W 2019 roku z uwagi na znacznie korzystniejszą ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu skierowaną do samorządów gminnych, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

zrezygnował z kontynuowania finansowania powyższego zadania. W miesiącu lipcu 2019 r. Wojewódzki 

Fundusz ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”, który skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego stopnia 

gminnego, powiatowego i związków międzygminnych, jednak zgodnie z zapisami regulaminu, kwota pomocy 

finansowej uzależniona była od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca (G) i mogła wynosić odpowiednio: do 100% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 

wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, nie większej niż 1500, do 70% 

kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G w przedziale 1500-2000 oraz 40% kosztów dla 

gmin o wartości wskaźnika G powyżej 2000. Ponieważ dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów 

przedsięwzięć realizowanych przez powiaty, pod uwagę brano najwyższą wartość wskaźnika G spośród gmin  

w Powiecie (w przypadku naszego Powiatu był to wskaźnik dla Miasta Czarnków 2081,43), złożenie takiego 

wniosku przez Powiat pozwoliłoby na uzyskanie dofinansowania maksymalnie na poziomie 40%, a nie jak  

w latach ubiegłych w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Występując indywidualnie z wnioskiem do 

Funduszu, każda z gmin (z wyjątkiem Miasta Czarnków) mogła skorzystać ze znacznie wyższego 

dofinansowania, tj. do 100%, uzyskując w ten sposób większą ilość środków na realizację programu usuwania 

azbestu i osiągając w tym zakresie większy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwionego azbestu. 

Z powyższych względów Powiat nie był realizatorem tego Programu w 2019 roku.   

6.11. Program Aktywny Samorząd. 
 

Jest to Program adresowany do osób niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym 

i w dostępie do edukacji. Program ma na celu również wzmocnienie i usprawnienie współpracy z samorządami 

powiatowymi oraz wsparcie ich w podejmowanych działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  

w społeczności lokalnej w jak najszerszym zakresie. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą 

likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie tych osób w środowisku. 

Systematyczne badanie potrzeb osób niepełnosprawnych dostarcza wiedzy w zakresie aktualnie oczekiwanego 

wsparcia i pozwala na modyfikowanie Programu poprzez zwiększenie oferty programowej. Wśród 

sygnalizowanych najpilniejszych potrzeb, dominują potrzeby w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego 

życia, potrzeby związane z przyrządami, urządzeniami lub technologiami usprawniającymi funkcjonowanie 

osób z dysfunkcją wzroku, słuch oraz z niepełnosprawnością ruchową, a także potrzeby związane  

z transportem i przemieszczaniem się, w tym przystosowanie środka transportu dla potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. Istotną sprawą jest także umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej 

oraz poprawa szans na zatrudnienie poprzez podwyższenie kwalifikacji; 

Program, podobnie jak w latach poprzednich finansowany był ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem w 2019 roku było również Powiatowe Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Trzciance. W ramach Programu finansową pomoc otrzymało 106 niepełnosprawnych 

osób, na łączną kwotę 468.334,75 zł, z przeznaczeniem na: 

 zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób – 20.000,00 zł, 

 zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego dla wózka 

ręcznego dla 3 osób – 14.939,00 zł, 

 utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

skutera dla 20 osób – 40.498,60 zł, 

 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla 2 osób – 3.799,55 zł,  

 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 33 osób – 152.119,60 zł, 

 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla jednej 

osoby - 2.000,00 zł; 

 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 7 osób – 36.010,00 zł,  

 pomoc w zakupie protezy kończyny z nowoczesnym rozwiązaniem technicznym dla 2 osób - 40.000,00 zł; 

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej nowoczesnej protezy kończyny dla 1 osoby – 5.398,00 zł;  

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 35 osób - 153.570,00 zł. 

6.12. Program wyrównywania różnic między regionami III. 

Celem strategicznym Programu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo 

rozwinięte gospodarczo i społecznie, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powyższy cel,  

w zależności od obszaru i ustalonych w nim priorytetów, realizowano poprzez dofinansowanie części kosztów 

likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, a także w celu likwidacji barier 

transportowych, poprzez dofinansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów 

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.  

W 2019 roku w ramach powyższego Programu zrealizowano 6 projektów, udzielając wsparcia finansowego ze 

środków PFRON na łączną kwotę 274.566,26 zł , w tym na:  

 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach - 80.000,00 zł, 

 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu 

Pomocy Społecznej w Gębicach - 80.000,00 zł, 

 dofinansowanie zakupu 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu 

Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach - 80.000,00 zł, 

 dofinansowanie przystosowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez montaż platformy schodowej (etap II) - 23.834,26 zł, 

 dofinansowanie dostosowania toalet uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieleniu 

- 5.072,00 zł, 

 dofinansowanie położenia wykładziny antypoślizgowej w sali oddziału integracyjnego i sali do zajęć 

sensorycznych w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu - 5.660,00 zł. 

6.13. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program rządowy. 

Program ten jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu 

poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych  

i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury  

i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek 

bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych  

i szkolnych o nowości wydawnicze. Jednym z priorytetów Programu jest wspieranie organów prowadzących 

szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze wzmocnienia zainteresowań 

i aktywności czytelniczej uczniów, przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W 2019 roku w Programie uczestniczyła jedna szkoła,  

tj. Zespół Szkół Technicznych w Trzciance, a na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 15 tys. zł,  

z których 12 tys. zł stanowiła dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 
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6.14. Za życiem - program rządowy. 

Celem Programu jest kompleksowe wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. W 2019 roku w Programie 

uczestniczyła jedna szkoła, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, której na mocy porozumienia 

zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przekazano środki w wysokości 900 zł na utrzymanie 

miejsca w internacie w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju dla uczennicy w ciąży, zapewniając jej 

odpowiednie warunki pobytu do czasu urodzenia dziecka.  

6.15. Szkolny Klub Sportowy – program rządowy.  

W ramach zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, na 

terenie Powiatu zorganizowane i prowadzone były dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 2 razy  

w tygodniu po 60 minut, w grupach15-20 osobowych. W ramach projektu zorganizowano łącznie 10 grup 

zajęciowych, w następujących szkołach i placówkach: Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie i Liceum 

Ogólnokształcące w Trzciance, Zespół Szkół w Czarnkowie, Zespół Szkół Technicznych w Trzciance, Zespół 

Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Każda grupa korzystała z 70 godzin 

zajęć sportowych i w ramach całego projektu zrealizowano łącznie 700 godzin. Program realizowany był od  

2 stycznia do 15 grudnia 2019 roku, a udział finansowy Powiatu w jego wykonaniu wyniósł 2.000 zł.  

6.16. Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

– program rządowy. 

W 2019 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów skorzystały dwie jednostki oświatowe, tj. Zespół Szkół 

Specjalnych w Gębicach oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Na realizację zadnia wydatkowano 

ogółem kwotę 21.124,64 zł.  

6.17. Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 

Projekt rozpoczęty w czerwcu 2017, kontynuowany w roku w 2018 i zakończony w maju 2019 roku, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją AKME. W ramach projektu wsparciem objęto 92 osoby  

w wieku od 15 do 64 lat, które zamieszkiwały na terenie Powiatu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym: 12 osób usamodzielnianych lub przebywających w pieczy zastępczej, 20 uczestników 

warsztatów terapii zajęciowej oraz 60 osób niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia. Dla każdego 

uczestnika projektu został sporządzony indywidualny plan działania, wskazujący m.in. które z instrumentów 

aktywnej integracji zostaną zastosowane u danego uczestnika. W ramach projektu realizowano: poradnictwo 

psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy lub szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje, w tym 

zawodowe (stypendia szkoleniowe i egzaminy zewnętrzne), poradnictwo prawne, praca socjalna, staże 

zawodowe (stypendia stażowe), badania lekarskie oraz specjalistyczne szkolenia podnoszące umiejętności 

społeczne lub szkolenia w zakresie poszukiwania pracy. Dzięki współpracy każdego z beneficjentów z doradcą 

zawodowym i personalnym, możliwy był właściwy dobór wsparcia dla każdego z uczestników projektu. 

Uczestnictwo w projekcie skutkowało wzrostem aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 831.285,78 zł, w tym kwota dofinansowania - 706.592,91 zł. W ramach 

realizowanego projektu, PCPR dysponuje kwotą 455.736,62 zł, w tym dofinansowanie – 331.043,75 zł.   

W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 111.612.98 zł. 

6.18. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

Projekt rozpoczęty w listopadzie 2018 r., realizowany był w 2019 roku i trwać będzie do końca stycznia 2021 

roku. Jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu 

do wysokiej jakości 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. Wsparciem objęto 80 osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu oraz ich 35 opiekunów faktycznych. W ramach projektu 

zatrudniono 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, działania których wspierane były usługami 

opiekuńczymi świadczonymi przez specjalistów, w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych: pedagoga, 

logopedę, pielęgniarkę, specjalistę w zakresie rehabilitacji lub fizjoterapeutę. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, 

który został bezpłatnie wypożyczony osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie. W ramach 

projektu realizowano wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie tematyki dotyczącej opieki nad osobą 

niepełnosprawną niesamodzielną, pierwszej pomocy medycznej, żywienia i pielęgnacji, wykorzystania 
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systemu komunikacji z dziećmi autystycznymi. Prowadzono poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, poradnictwo 

psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne. Rodzaj poradnictwa był uzależniony od zdiagnozowanych potrzeb. 

Realizowane były także usługi PCPR, związane z bezpłatnym dowozem uczestników projektu samochodem 

PCPR: do szpitali, na wizyty lekarskie, itp. 

W ramach projektu PCPR dysponuje kwotą 1.462.066,88 zł, w tym dofinansowanie - 1.388.963,53 zł.  

W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 681.134,54 zł. 

6.19. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (II). 

Projekt rozpoczęty we wrześniu 2019 roku, trwać będzie do końca sierpnia 2021 roku. Projekt realizowany jest 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi  

w Puszczykowie. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, które mają służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających  

z niepełnosprawności oraz zwiększenie wiedzy opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. 

Wsparciem w ramach projektu objęto 60 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu,  

20 opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób niepełnosprawnych oraz 20 osób przebywających w pieczy 

zastępczej lub osób usamodzielnianych. W ramach projektu zatrudniono 3 asystentów osobistych osób 

niepełnosprawnych. Działania asystentów są wspierane usługami opiekuńczymi o charakterze towarzyszącym, 

świadczonymi przez specjalistyczną kadrę: pedagoga, logopedę, specjalistę w zakresie rehabilitacji, 

fizjoterapeutę. Ponadto realizowana jest 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, a w razie potrzeby zawiadomienie służb ratunkowych, 

członków rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej). Projekt przewiduje również wsparcie 

doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne i rodzinne.  

W ramach projektu PCPR dysponuje kwotą 995.789,34 zł, w tym dofinansowanie - 907.999,87 zł.  

W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 2.971,24 zł.    

Zestawienie pozostałych Projektów realizowanych w 2019 roku przez Powiat i jego jednostki organizacyjne 

zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszego Raportu.     

7. REALIZACJA  ZADAŃ  POWIATU. 
 

7.1. EDUKACJA  PUBLICZNA. 

W 2019 roku działania Zarządu Powiatu skierowane były na rozwój oświaty oraz dostosowanie jej do 

aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy. Zadanie to realizowane było m.in. poprzez: podnoszenie jakości 

kształcenia, wzmacnianie poziomu atrakcyjności procesu nauczania, dostosowywanie bazy edukacyjnej do 

wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego, udział w projektach unijnych służących rozwijaniu 

zainteresowań uczniów oraz doskonalących ich kwalifikacje zawodowe. W ramach tych działań, w miarę 

możliwości finansowych, doposażano w pomoce dydaktyczne szkolne pracownie przedmiotowe, 

przeprowadzano prace remontowe podnoszące jakość i standard obiektów oświatowych, wzmacniano system 

kształcenia poprzez udział w projektach unijnych, podnoszono kompetencje zawodowe nauczycieli poprzez 

system szkoleń, wzmacniano system kształcenia poprzez udział uczniów w stażach i praktykach zawodowych.  

W minionym roku działalność edukacyjną na poziomie szkolnictwa prowadziło w Powiecie: 

 13 placówek publicznych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, tj.: 2 licea 

ogólnokształcące, 5 zespołów szkół, w których odbywa się kształcenie zawodowe w czterech 

technikach, jednej szkole policealnej, trzech branżowych szkołach I stopnia oraz na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. Powiat prowadzi również 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 3 inne 

placówki oświatowe; 

 3 placówki publiczne prowadzone przez: Gminę Wieleń - Zespół Szkół w Wieleniu, Zespół Szkół 

Leśnych w Goraju prowadzony przez Ministra Środowiska oraz Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. 

prowadzony przez Gminę Krzyż Wlkp.; 

 3 placówki niepubliczne dotowane przez powiat, tj. 2 zespoły szkół ponadpodstawowych oraz jeden 

zespół placówek specjalistycznych.  
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7.1.1.  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. 

7.1.2. Nauczyciele  

W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, w ostatnich latach, 

zauważalny był spadek liczby etatów nauczycieli, co było wprost proporcjonalne do spadającej liczby uczniów 

i oddziałów. W roku 2019 zjawisko to zostało zahamowane w związku z podwójnym naborem do klas 

pierwszych. Mimo wzrostu zadań z tego tytułu, liczba etatów nie uległa zmianie, bowiem dodatkowe zadania 

przydzielono nauczycielom nie posiadającym dotychczas pełnego wymiaru zatrudnienia lub realizującym 

zajęcia w klasach w formie godzin ponadwymiarowych. Szczegółowo zjawisko to obrazują poniższe tabele:  

Wykaz nauczycieli w latach 2017-2019  

. 
Stopień awansu 

zawodowego nauczyciela 

Rok 2017                                                                       

stan na 30 września 2017 r. 

Rok 2018                                                                      

stan na 30 września 2018 r. 

Rok 2019                                                                       

stan na 30 września 2019 r. 

Liczba 

nauczycieli 

Łączny 

wymiar etatów  

Liczba 

nauczycieli 

Łączny 

wymiar etatów  

Liczba 

nauczycieli 

Łączny 

wymiar etatów  

P
O

W
IA

T
 

bez stopnia 7 2,46 6 1,63 2 0,5 

stażysta 6 4,86 9 8,07 18 15,0 

kontraktowy 35 28,62 28 23,91 27 23,4 

mianowany 92 74,48 81 67,91 62 55,8 

dyplomowany 202 182,55 205 185,05 221 197,3 

Razem 342 292,97 329 286,57 330 292,0 

 
7.1.3.  Powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół. 

W roku 2019 Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przeprowadził dwa postępowania konkursowe.  

W czerwcu 2019 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie (obecnie Centrum Kształcenia 

Zawodowego). Do konkursu wpłynęła jedna oferta, a zgłoszony kandydat został dopuszczony do dalszego 

postępowania konkursowego. W wyniku przeprowadzonego konkursu, Zarząd Powiatu powierzył stanowisko 

dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie Pani Małgorzacie Wylegała na okres 5 lat szkolnych,  

tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.  

Kolejny konkurs ogłoszony został przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2019 r., w celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, w związku z dobiegającym końca 

terminem powierzenia obowiązków dyrektora osobie pełniącej tą funkcję. Do konkursu wpłynęły trzy oferty,  

z których jedna, ze względu na braki formalne, została odrzucona. W wyniku przeprowadzonego konkursu, 
Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance Pani Marzenie 

Felsmann na okres 5 lat szkolnych, tj. od 12 września 2019 r. do 11 września 2024 r.  
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7.1.4. Liczba uczniów kształconych w szkołach - stan na 30 września 2018 i 2019 roku. 

Typ szkoły 

Rok szkolny 2018/2018  

stan na 30.09.2017 r. 

Rok szkolny 2019/2020  

stan na 30.09.2019 r. 

Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba oddziałów 

liceum 569 22 629 26 

technikum 1084 43 1307 52 

zespół szkół zawodowych 174 8 0 0 

branżowa I stopnia 344 15 681 30 

liceum ogólnokształcące dla dorosłych 161 8 123 8 

szkoła policealna 18 1 0 0 

KKZ 220 8 118 5 

szkoła podstawowa specjalna 120 12 131 12 

gimnazjum specjalne 48 4 0 0 

szkoła przysposabiająca do pracy 24 3 24 3 

Razem: 2762 124 3013 136 
 

 

7 .1.5. Wyniki egzaminów zewnętrznych. 

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

 
maj 2019 po egzaminach poprawkowych 

Ogółem LO  Technikum Ogółem LO  Technikum 

kraj 80,5% 86,4% 70,5% 87,5% 91,3% 80,9% 

Wielkopolska 80,5% 85% 73,3% 87% 90% 83% 

powiat (tylko szkoły prowadzone przez 

powiat) 
82,7% 95,6% 69,2% 89% 98% 80% 

 

Egzamin maturalny we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat ostatecznie zdało 355 absolwentów. 

Zdawalność w Powiecie po egzaminie poprawkowym wyniosła 89% i była o 1,5 punktu procentowego wyższa 

od wyniku w kraju (87,5%) i o 2 punkty procentowe wyższa od wyniku w Wielkopolsce (87%). Wyższe 

wyniki osiągane były głównie w liceach ogólnokształcących.  

 Matura 2018/2019 - informacje ogólne 

  sesja majowa sesja poprawkowa ogółem 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
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Liceum 

Ogólnokształcące  

w Czarnkowie 

liceum 
ogólnokształcące 

109 106 3 3 97% 2 1 1 50% 109 107 2 98% 

Liceum 

Ogólnokształcące  

w Trzciance 

liceum 

ogólnokształcące 
94 88 6 6 94% 5 4 1 80% 94 92 2 98% 

Zespół Szkół  

w Czarnkowie 
technikum 98 73 25 18 74% 18 10 8 56% 98 83 15 85% 

Zespół Szkół  

w Trzciance 
technikum 32 23 9 5 72% 4 2 2 50% 32 25 7 78% 

Zespół Szkół 

Technicznych  

w Trzciance 

technikum 48 27 21 11 56% 9 8 1 89% 48 35 13 73% 

Zespół Szkół  

w Krzyżu Wlkp. 
technikum 17 12 5 3 71% 2 1 1 50% 17 13 4 76% 

 Razem LO 203 194 9 9 95,6% 7 5 2 71% 203 199 4 98% 

 Razem Technikum 195 135 60 37 69,2% 33 21 12 64% 195 156 39 80% 

 RAZEM SZKOŁY 398 329 69 46 82,7% 40 26 14 65% 398 355 43 89% 
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 Egzamin zawodowy 
 

Zdawalność i liczbę uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego w trzech 

województwach i Okręgu w roku szkolnym 2018/2019 obrazuje poniższa tabela. 
 

Województwo 
Liczba 

kwalifikacji 
Liczba szkół 

Przystąpiło 

po raz 

pierwszy 

Zdało 

egzamin 
Zdało egzamin [%] 

SESJA STYCZEŃ-LUTY 

okręg 117 347 16 079 11 893 74,00% 

lubuskie 61 66 3 112 2 234 71,80% 

wielkopolskie 98 174 8 405 6 381 75,90% 

zachodniopomorskie 79 107 4 562 3 278 71,90% 

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 

okręg 132 538 24 225 18 34 75,60% 

lubuskie 61 107 3 320 2 447 73,70% 

wielkopolskie 116 283 16 113 12 280 76,20% 

zachodniopomorskie 86 148 4 792 3 597 75,10% 

ŚREDNIA  ZDAWALNOŚĆ W OKRĘGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 74,90% 
 

 Zdawalność i liczba uczniów przystępujących po raz pierwszy do nowego egzaminu zawodowego  

w szkołach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku szkolnym 2018/2019 

szkoła 
liczba 

kwalifikacji 

przystąpiło 

pierwszy 

raz 

zdało 

egzamin 

nie zdało 

egzaminu 

zdało 

egzamin  

% 

% zdających  

w ogólnej 

liczbie 

podchodzących 

do egzaminu 

% zdających  

w ogólnej 

liczbie osób, 

które zdały 

egzaminy 

Zespół Szkół w Czarnkowie 29 378 298 81 78,84% 52,87% 54,78 % 

Zespół Szkół w Trzciance 6 94 80 14 85,11% 13,15% 14,71% 

Zespół Szkół Technicznych  

w Trzciance 
11 149 95 54 63,76% 20,84% 17,46% 

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. 7 94 71 23 75,53% 13,15% 13,05% 

Razem: 715 544 172 76,08%   

 Losy absolwentów 

Szkoły prowadzone przez Powiat, wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 opuściło 652 absolwentów szkół 

młodzieżowych i było to więcej niż w roku poprzednim o 18 osób (rok poprzedni 634 absolwentów), w tym:  

 licea ogólnokształcące – 205 (rok poprzedni 198),  

 technika – 280 (rok poprzedni 261), 

 zasadnicze szkoły zawodowe – 161 (rok poprzedni 172),  

 szkołę przysposabiającą do pracy – 6 (rok poprzedni 3). 

Losy absolwentów roku szkolnego 2018/2019 przedstawia poniższa tabela 
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LO Czarnków Liceum Ogólnokształcące 109 91 83 8 85 6 90 1 8 

LO Trzcianka Liceum Ogólnokształcące 96 90 82 8 83 7 89 1 6 

Razem: 205 181 165 16 168 13 179 2 14 

ZS Czarnków 
Technikum 123 35 10 25 27 8 32 3 96 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 100 37 0 37 37 0 0 0 79 

Razem: 223 72 10 62 64 8 32 3 175 
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ZS Trzcianka 
Technikum 44 19 17 2 19 0  18 1 20 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 40 3 0  3 3 0  0  0  34 

Razem: 84 22 17 5 22 0 18 1 54 

ZST Trzcianka Technikum 87 0 5 13 6 2 17 9 43 

Razem: 87 0 5 13 6 0 17 9 43 

ZS Krzyż Wlkp. 
Technikum 26 4 2 2 4 0 4 0 17 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 21 13 0 13 13 0 0 0 10 

Razem: 47 17 2 15 17 0 4 0 27 

ZSS Gębice 
Szkoła Przysposabiająca  

do Pracy 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem: 652 292 199 111 277 23 250 15 313 

Razem LO 205 181 165 16 168 13 179 2 14 

Razem Technikum 280 58 34 42 56 10 71 13 176 

Razem ZSZ 161 53 0 53 53 0 0 0 123 

Razem SPdP 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.6. Koszty utrzymania szkół. 

 Wydatki i dochody oświatowe. 
 

W roku 2019 na realizację zadań oświatowych przeznaczono środki finansowe w wysokości: 45.086.591,24 zł,  

a źródłem ich pokrycia były:  

 subwencja oświatowa –  38.278.581,00 zł; 

 dochody wypracowane przez jednostki oświatowe oraz środki z porozumień i realizacji projektów 

zewnętrznych – 2.534.846,43 zł; 

 środki własne powiatu -  4.273.163,81 zł.  

 Remonty i inwestycje. 
 

Na zadania remontowe i inwestycyjne oraz zakup materiałów do remontu w jednostkach oświatowych 

wydatkowano w 2019 roku ogółem kwotę: 3.236.396,60 zł. Do najważniejszych zadań zrealizowanych  

w minionym roku należały:   

 

Nazwa szkoły/ 

placówki 

oświatowej 

Rodzaj 

przedsięwzięcia  
Opis zakresu zadania  Wartość razem  

Starostwo 

Powiatowe  

w Czarnkowie 

inwestycja 

budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym 

oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku 

dydaktycznego w LO w Czarnkowie  

2.441.089,84 zł 

ZSS Gębice 

inwestycja 
przebudowa drogi dojazdowej do budynku szkoły oraz budowa 

parkingu z płyty ażurowej 
147.999,75 zł 

remont 

remont zadaszenia, schodów, wejścia oraz pomieszczeń 

kotłowni. Z uwagi na niemożność realizacji umowy przez 

wykonawcę, zadanie to pod koniec roku 2019 ujęto w wykazie 

zadań do realizacji w 2020 roku.   

    60.279,84 zł  

inwestycja 
modernizacja instalacji hydraulicznej do nagrzewnic w sali 

gimnastycznej 
    30.627,00 zł  

remont remont oświetlenia zewnętrznego 9.840,00 zł 

 Razem: 248.746,59 zł 

ZS Czarnków 

inwestycja 
wykonanie przyłącza gazowego do mieszkań pracowniczych 

wraz z modernizacją systemu ogrzewania  
85.844,34 zł 

remont 
remont łącznika w budynku B szkoły pomiędzy szkołą a salą 

gimnastyczną 
    57.999,42 zł  

 Razem: 143.843,76 zł 

ZS Trzcianka 
inwestycja 

dostosowanie budynku internatu do wymagań Państwowej 

Straży Pożarnej, poprzez montaż systemu wydzieleń pożarowych 

oraz oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej. Z uwagi na 

niemożność wywiązania się z umowy przez wykonawcę, zadanie 

to pod koniec roku 2019 ujęto w wykazie zadań do realizacji w 

2020 roku.   

92.865,00 zł 

remont renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych     8.321,73 zł  
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remont szpachlowanie i malowanie 3 klasopracowni dydaktycznych     7.593,55 zł  

  Razem: 108.780.28 zł  

MOS Biała 

remont remont korytarza na parterze      34.304,01 zł  

remont remont biura dyrektora jednostki, księgowości i kadr   37.732,58 zł  

remont 
remont pokoju nauczycielskiego i pokojów wychowawców na I i 

II piętrze oraz adaptacja pomieszczeń na klasopracownie 
34.519,92 zł 

 Razem: 106.5556,51 zł 

 

ZS Krzyż Wlkp. 

 

remont 
wymiana podłóg w 7 gabinetach lekcyjnych oraz malowanie  

3 gabinetów 
      68.750,00 zł  

remont remont sufitu oraz malowanie gabinetu nr 31      15.000,00 zł  

zakup 

inwestycyjny 

monitoring wizyjny na zewnątrz i wewnątrz głównego budynku 

szkoły  
   9.948,96 zł  

  Razem: 93.698,96 

LO Trzcianka 

remont remont dwóch klas lekcyjnych i gabinetu głównej księgowej 6.300,00 zł 

remont 
remont klatek schodowych na II piętrze i daszków nad wejściem 

do szkoły  
8.936,12 zł 

  Razem: 15.236,12 

ZST Trzcianka  
remont 

wymiana stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik 

budownictwa 
      9.366,73 zł  

remont remont auli 3.000,00 zł 

  Razem: 12.366,73 zł 

MDK Trzcianka remont 
remont sali plastycznej oraz naprawa instalacji  

wodno-kanalizacyjnej  
      11.193,04 zł  

PPP Trzcianka  remont malowanie gabinetu psychologa 4.000,00 zł 

 Wynagrodzenia nauczycieli. 

W 2019 roku 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 2019 roku na 

wynagrodzenia 

nauczycieli 

Suma środków,  

jaka powinna być 

wydatkowana zgodnie  

z minimalnymi 

wymaganiami 

Kwota różnicy 

Stażyści 11,44              556.478,28 zł              435.336.39 zł  121.141,89 zł 

Kontraktowi 19,77              968.695,39 zł               830.241,67 zł  138.453,72 zł 

Mianowani 58,08              3.379.633,49 zł             3.142.925,44 zł  236.708,05 zł 

Dyplomowani 185,43            14.074.252,08 zł            12.888.499,38 zł  1.185.752,70 zł 

RAZEM 274,72            18.979.059,24 zł            17.297.002,88 zł  1.682.056,36 zł 
 

Na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 Powiat wydatkował ogółem kwotę 18.979.059,24 zł. Kwota 

wydatków niezbędnych na wynagrodzenia określona wymaganiami przepisów prawa wyniosła natomiast 

17.297.002,88 zł. Różnica pomiędzy powyższymi kwotami wynosząca 1.682.056,36 zł wynikała ze specyfiki 

organizacji powiatowej oświaty. 

Szczegółowe sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za 2019 rok stanowi odrębny 
dokument, który przedłożony i zaprezentowany został Radzie Powiatu na sesji w dniu 25 lutego 2020 roku.  

 Doskonalenie nauczycieli. 
 

Na realizację wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w budżecie Powiatu na 

rok 2019 zaplanowano środki na poziomie 0,8% puli rocznych wynagrodzeń nauczycieli, co stanowiło kwotę 
118.656,00 zł. Wykorzystanie środków wyniosło 105.775,80 zł. Ponadto, na podstawie porozumienia  

z Wojewodą Wielkopolskim, w imieniu którego działał Wielkopolski Kurator Oświaty, Powiat otrzymał 

środki na organizację doradztwa metodycznego w kwocie 110.490,00 zł, które przeznaczono na 

dofinansowanie wynagrodzeń dla 4 doradców metodycznych. Środki wykorzystano w 99,99%.  
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7.1.7. Programy i projekty realizowane przez szkoły i placówki oświatowe w 2019 roku:  

W 2019 roku szkoły i placówki oświatowe realizowały również szereg programów i projektów, w tym:  

Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest powiat czarnkowsko-trzcianecki; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; Za życiem; 

Szkolny Klub Sportowy; Rządowy Program Dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Informacja o ich realizacji zawarta jest w pkt 6 niniejszego Raportu. 

Natomiast pozostałe projekty, w tym z udziałem środków unijnych, realizowane przez szkoły i placówki 

oświatowe wyszczególnione są w Załączniku Nr 4 do Raportu.  
 

7.1.8. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.  

Zadania edukacji publicznej wykonywane są również przez 3 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: 

w Czarnkowie, Trzciance i Krzyżu Wlkp., które w roku szkolnym 2018/2019 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 85 placówek oświatowych, w tym 11 szkół ponadpodstawowych,  

29 przedszkoli, 38 szkół podstawowych oraz 7 innych placówek, do których uczęszczało łącznie 16.522 dzieci.  

Poradnie zatrudniają łącznie pracowników pedagogicznych w wymiarze 20,5 etatu oraz pracowników 

administracji i obsługi łącznie w wymiarze 5,25 etatu.    

W roku 2019 do Poradni wpłynęło 1.680 wniosków o przeprowadzenie badań, udzielenie porad czy 

prowadzenie terapii. Placówki wydały łącznie 574 opinie oraz 113 informacji o dzieciach objętych pomocą.  

Wydano 305 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 373 osób oraz spotkania 

grupowe w szkołach i przedszkolach skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli, których odbyło się 217.  

Zdecydowana większość zadań skierowana była na potrzeby dzieci przedszkolnych i uczniów ze szkół 

podstawowych, które stanowiły aż 70% populacji dzieci w Powiecie objętych zakresem działania trzech 

powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.  

7.1.9. Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance, w skład którego wchodzi Hala 

Widowiskowo-Sportowa, zatrudnione były 34 osoby na 20,27 etatu, w tym 13,5 etatu stanowili  pracownicy 

administracji i obsługi, natomiast 8,77 etatu stanowili nauczyciele. W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży 

prowadzonych w tej placówce funkcjonowało 58 zespołów w ramach 7 sekcji: plastycznej - 13 zespołów, 

wokalno-instrumentalnej - 15 zespołów, teatralno-literackiej - 3 zespoły, tanecznej - 9 zespołów, sportowo 

-rekreacyjnej - 7 zespołów, turystyczno-krajoznawczo-kulturalnej - 2 zespoły i technicznej - 9 zespołów. Na 

wszystkie zajęcia uczęszczało łącznie 664 uczestników, a  prowadziło je 22 instruktorów, jeden specjalista  

ds. promocji i organizacji imprez oraz jeden animator kultury i sportu.  

W miesiącu wrześniu 2019 r., po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, na stanowisko dyrektora 

jednostki powołano Panią Marzenę Felsmann, powierzając jej jednocześnie zadanie restrukturyzacji placówki 

poprzez dostosowanie działalności i zatrudnienia do oczekiwań organu prowadzącego. W roku szkolnym 

2019/2020 rozpoczęto proces zmian w obszarze zatrudnienia i wymiaru realizowanych zadań. Nie odnowiono 

13 umów z nauczycielami-instruktorami realizującymi zajęcia w wymiarze 2-4 godzin tygodniowo, 

a zatrudnionymi dotychczas na czas określony oraz rozpoczęto redukcję etatów pracowników administracyjno 

-obsługowych, których wymiar w 2020 roku zmniejszyć się miał o 4,5 etatu. W obszarze działalności 

dydaktycznej, ilości zespołów realizujących zajęcia zmniejszyła się z 58 do 33, zajęcia prowadzone były przez 

7 instruktorów, a liczba uczestników wynosiła 332. W placówce zajęcia odbywały się w następujących 

sekcjach: wokalno-instrumentalna - 8 zespołów, plastyczna - 15 zespołów, teatralno-recytatorska - 2 zespoły, 

taneczna - 3 zespoły, edukacyjna - 1 zespół oraz techniczna - 4 zespoły. Docelowo, od 2020 roku, liczba zajęć 

dla dzieci winna wzrosnąć i większość z nich będzie prowadzona na terenie pozostałych gmin Powiatu, a nie 

jak dotychczas w Trzciance. Placówka stworzyła możliwość odpłatnego wynajmu pomieszczeń przez 

podmioty zewnętrzne prowadzące działalność komercyjną, z której skorzystały głównie prywatne szkółki, 
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zawarto też szereg umów wolontariackich. W zajęciach komercyjnych brało udział 180 uczestników i były to 

zajęcia szachowe, robotyka, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, przygotowanie do matury z chemii oraz 

nauka języka hiszpańskiego. Podczas okresów wolnych od zajęć, w placówce odbywały się półkolonie 

cieszące się dużym zainteresowaniem.   

7.2. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, POLITYKA 

PRORODZINNA ORAZ WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Zadania w powyższym zakresie w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim wykonywane są przez: 

 powiatowe jednostki organizacyjne: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, 

 3 Domy Pomocy Społecznej w Trzciance, Gębicach i Wieleniu, 

 placówki niepubliczne:  

 Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi, 

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

prowadzone przez Stowarzyszenia, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance i Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Trzciance oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia, 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, który na podstawie porozumienia między 

powiatami realizuje zadania dla mieszkańców naszego Powiatu.   

7.2.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. 

Jednostka ta sprawuje w imieniu Starosty 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 oraz 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. PCPR realizuje także zadania z zakresu pieczy zastępczej 

oraz wspierania osób niepełnoprawnych.  

7.2.2. 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 2019 roku na 

terenie Powiatu działały 3 domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat: 

 Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Gębicach (63 miejsca), 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Trzciance (100 miejsc), 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wieleniu (68 miejsc), 

 Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez podmiot niepubliczny Zgromadzenie 

Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (354 miejsca), w tym: 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku (74 miejsca), 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych (100 miejsc), 

 Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (80 miejsc), 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (100 miejsc). 

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu zapewniały łącznie 585 miejsc. W 2019 roku 

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powyższych domach wynosił: 

 DPS w Gębicach – 3.750,00 zł; 

 DPS w Trzciance – 4.025,77 zł; 

 DPS w Wieleniu – 3.604,52 zł; 

 ZDPS w Wieleniu – 3.605,04 zł. 

W ubiegłym roku domy pomocy społecznej działające na terenie Powiatu dysponowały budżetami: 

 DPS w Gębicach – 2.998.051,00 zł, w tym:  

 dotacja – 1.081.286,00 zł,  

 środki własne – 1.916.765,00 zł; 

 DPS w Trzciance – 5.004.920,00 zł, w tym:  
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 dotacja – 1.990.280,00 zł,  

 środki własne – 3.014.640,00 zł; 

 DPS w Wieleniu – 3.063.636,00 zł, w tym:  

 dotacja – 818.035,00 zł,  

 środki własne – 2.245.601,00 zł; 

 ZDPS w Wieleniu – 15.020.362,40 zł, w tym: 

 dotacja – 2.394.439,00 zł, 

 środki własne – 12.625.923,40 zł 

Powyższe domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają potrzeby na poziomie 

obowiązującego standardu, który ujęty jest w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej i określa 

usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających. 

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Starosta Powiatu prowadzącego taki Dom.  

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia 

się osobę o wpisaniu jej na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. W 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wydano 92 decyzje 

o umieszczeniu osób w domu pomocy społecznej, w tym: DPS w Gębicach – 2; DPS w Trzciance – 2; DPS  

w Wieleniu – 5 oraz ZDPS w Wieleniu – 83. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny wg zasady, że osoba pełnoletnia posiadająca dochód ponosi 

opłatę za pobyt w wysokości 200% kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, nie 

więcej jednak niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. W 2019 roku wydano 188 

decyzji o zmianie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.  

7.2.3. Instytucjonalna piecza zastępcza – placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

W 2019 roku na terenie Powiatu działały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, które 

dysponowały 28 miejscami, w tym: 

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

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

W placówkach tych w dniu 31 grudnia 2019 r. przebywało łącznie 27 dzieci, z czego 16 wychowanków 

pochodziło z terenu innych powiatów. W ubiegłym roku placówkę „Przyjazny Dom” w Trzciance opuściły  

4 wychowanki, które się usamodzielniły, w tym: 1 wychowanka pochodząca z naszego Powiatu oraz  

3 wychowanki pochodzące z innych powiatów. W tym samym okresie w placówce umieszczono 4 dzieci,  

w tym 3 pochodzące z naszego Powiatu i 1 pochodzące z innego powiatu. Natomiast placówkę „Słoneczny 

Dom” w Krzyżu Wlkp. opuścił 1 wychowanek pochodzących z naszego Powiatu, który się usamodzielnił.   

W 2019 roku średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach wynosiły odpowiednio: 

 placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 3.537,26 zł, 

 placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 3.497,20 zł. 

Powyższe placówki w ubiegłym roku dysponowały budżetami w wysokości: 

 placówka Słoneczny Dom w Krzyżu Wlkp. – 589.008,00 zł, 

 placówka Przyjazny Dom w Trzciance – 586.153,00 zł. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30%  

w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

W 2019 roku łączna kwota dochodu Powiatu z tytułu powyższych wydatków ponoszonych przez gminy 

wyniosła ogółem 377.973,87 zł. 

7.2.4. Rodziny zastępcze.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Powiatu funkcjonowały 94 rodziny zastępcze,  

w których na podstawie postanowień sądu umieszczonych było 134 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: 

 43 rodziny zastępczych spokrewnione, w których przebywało 52 dzieci; 

 43 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 55 dzieci; 
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 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 21 dzieci, w tym: 

 6 rodzin zawodowych, w których przebywało 21 dzieci, 

 1 rodzina zawodowa specjalistyczna, w których przebywało 2 dzieci, 

 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywało 4 dzieci. 

W 2019 roku rodzinną pieczę zastępczą tworzyły rodziny zastępcze zamieszkujące w gminach: 

 Miasto Czarnków – 8 rodzin dla 9 dzieci, 

 Gmina Czarnków – 12 rodzin dla 21 dzieci, 

 Miasto i Gmina Trzcianka – 34 rodziny dla 47 dzieci, 

 Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 15 rodzin dla 16 dzieci,  

 Miasto i Gmina Wieleń – 11 rodzin dla 19 dzieci, 

 Gmina Połajewo – 6 rodzin dla 11 dzieci,  

 Gmina Lubasz – 5 rodzin dla 8 dzieci, 

 Gmina Drawsko – 3 rodziny dla 3 dzieci. 

Rodziny zastępcze objęto opieką 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i1 pracownika socjalnego. 

W 2019 r. w rodzinach zastępczych, które zgłaszały trudności opiekuńczo-wychowawcze, koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej sporządzili 113 planów pomocy dziecku i rodzinie. Z rodzinami prowadzone były 

działania diagnostyczne, terapeutyczne, edukacyjno-wychowawcze i konsultacyjne. Ponadto koordynatorzy 

mieli wgląd w środowiska pozostałych 21 rodzin zastępczych. Koordynatorzy dokonali indywidualnego 

wysłuchania wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępcze, w tym: dzieci powyżej 3 roku 

życia – dwa razy do roku, a w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – cztery razy w roku.  

W 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania 134 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu wydatkowano łącznie kwotę 1.566.837,99 zł.  

Ponadto wydatkowano środki na: 

 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dzieci 

przyjmowanych do nowo powstałych rodzin zastępczych – 13.834,27 zł,, 

 jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 11.074,00 zł, 

 dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania – 6.132,50 zł, 

 środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na 

czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, 

usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów eksploatacji – 63.858,07 zł,  

 wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zastępczych – 315.900,61 zł.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio 

wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 30% wydatków w drugim roku pobytu oraz 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2019 roku łączna kwota dochodu Powiatu z tytułu powyższych wydatków ponoszonych przez gminy 

wyniosła ogółem 373.673,23 zł.   

W 2019 roku miejsce zamieszkania oraz sytuację rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, badano za pomocą sporządzanych protokołów, oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością 

karną oraz licznych zapytań kierowanych do: ośrodków pomocy społecznej, Zakładów Ubezpieczeń 

Społecznych, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów 

Pracy, pracodawców oraz występowano z wnioskami o udostępnienie danych, które mogły się przyczynić do 

ustalenia miejsca pobytu, jak i sytuacji dochodowej, zawodowej oraz zdrowotnej rodziców biologicznych.    

W 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wydano łącznie 35 decyzji regulujących 

odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,  

w tym 25 decyzje o odstąpieniu od ustalenia odpłatności ze względu na trudną sytuację materialno-bytową  

i 9 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności ze względu na regularne spełnianie obowiązku 

alimentacyjnego, a także 1 decyzję umarzającą ustaloną odpłatność. 
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Wychowankom, po osiągnięciu pełnoletniości, opuszczającym rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo 

-wychowawczą, przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, a także 

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia oraz zapewnienie pomocy 

prawnej i psychologicznej. Dla każdego dziecka opuszczającego placówkę lub rodzinę zastępczą był 

opracowywany indywidualny program usamodzielnienia, a osoby usamodzielniane na bieżąco uzyskiwały 

wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.  

W 2019 roku osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 218.332,98 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 również na powyższe cele udzielono pomocy w łącznej 

kwocie 59.879,87 zł.  

Na Powiecie ciążył także obowiązek wypłacania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu 

naszego Powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. W 2019 roku 24 dzieci 

umieszczonych było w rodzinach zastępczych i 10 dzieci w domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów. Z tego tytułu na rzecz tych powiatów, z budżetu Powiatu  

w 2019 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 884.989,43 zł. Natomiast z tytułu umieszczenia 26 dzieci 

pochodzących z innych powiatów, w rodzinach zastępczych oraz 16 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie naszego Powiatu, w 2019 roku Powiat otrzymał dotacje w łącznej kwocie 

1.104.588,477 zł. 

Realizacja powyższych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest realizacją celów Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2019-2012.  

 

7.2.5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  

Zadanie to w 2019 roku realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu w łącznej kwocie 2.644.529,00 zł oraz w części ze 

środków własnych pochodzących z budżetu Powiatu. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przeznaczono 

kwotę 2.539.957,63 zł, w tym na: 

 finansowanie 90% kosztów działalności 3 warsztatów terapii zajęciowej w łącznej kwocie 1.809.600,00 zł, 

W 2019 roku na terenie Powiatu funkcjonowały 3 warsztaty terapii zajęciowej, które otrzymały 

dofinansowanie kosztów działalności w wysokości 2.010.667,00 zł, w tym: 1.809,600,00 zł (90%) ze środków 

PFRON oraz 210.067,00 zł (10%) ze środków budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela  

w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 30 uczestników z terenu gmin: Czarnków i Trzcianka. 

Zajęcia prowadzono w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystyczno-plastycznej, ceramicznej, 

multimedialno-społecznej, stolarskiej i rehabilitacji. W 2018 roku WTZ otrzymały środki w kwocie 

603.200 zł, z czego 542.880 zł stanowiły środki PFRON, a 60.320 zł pochodziło z budżetu Powiatu; 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. 

św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 30 uczestników z gmin: Trzcianka, 

Wieleń, Krzyż Wlkp. i Drawsko. Terapia prowadzono w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, 

artystyczno-plastycznej, stolarni regionalnej, komputerowo-fotograficznej, krawiecko-tkackiej oraz 

aktywizacji zawodowej. W 2019 roku WTZ otrzymały środki w kwocie 603.200 zł, z czego 542.880 zł 

stanowiły środki PFRON, a 60.320 zł pochodziło z budżetu Powiatu;  

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” w Trzciance, w których  

z rehabilitacji w 8 pracowniach: rzemiosła, plastycznej, gospodarstwa domowego, terapii pedagogicznej, 

komputerowo-fotograficznej, krawiecko-dziewiarskiej oraz ceramicznej i rękodzieła artystycznego, 

korzystało 40 osób niepełnosprawnych z gmin: Miasto Czarnków, Czarnków, Lubasz i Połajewo. W 2019 

roku WTZ otrzymały środki w kwocie 804.267 zł, z czego 723.840 zł stanowiły środki PFRON, a 80.427 

zł pochodziło z budżetu Powiatu.   Dofinansowanie z 

 dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych w łącznej kwocie 182.415,00 zł - w 2019 roku 

dofinansowanie otrzymały 183 osoby, w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna - 47 osób, dorosłe osoby 

niepełnosprawne - 70 osób, opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 47 osób oraz opiekunowie 

dorosłych osób niepełnosprawnych -19 osób.  
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 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w łącznej kwocie 13.696,95 zł - dofinansowanie 

przyznawano osobom niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na 

podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty stwierdzającego konieczność stosowania danego sprzętu do 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych; wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie do 

60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż 1.000 zł. W  2019 roku dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny otrzymało 16 osób niepełnosprawnych; 

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w łącznej kwocie 359.781,05 zł 
- dofinansowanie było przyznawane osobom niepełnosprawnym i dotyczyło tych przedmiotów i środków, 

które w części były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wysokość dofinansowania wynosiła 

maksymalnie do 80% kwoty refundacji z NFZ. W 2019 roku dofinansowanie otrzymało 929 osób 

niepełnosprawnych;  

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania dla 21 osób - 54.044,80 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 17 osób w łącznej kwocie – 83.007,73 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 13 osób w łącznej kwocie - 21.412,10 zł, 

 dofinansowanie 4 przedsięwzięć dla 76 osób z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 16.000,00 zł. 

Ponadto w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, także 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 6.11 i 6.12 niniejszego Raportu. 

Szczegółowa informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance za 2019 rok 

stanowi odrębny dokument, który zostanie przedłożony i zaprezentowany Radzie Powiatu zgodnie z planem 
pracy na 2020 rok.  

7.2.6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile realizował zadania na rzecz 

mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie:  

 orzekania o niepełnosprawności, 

 orzekania o stopniu niepełnosprawności, 

 orzekania w celu uzyskania wskazań do ulg i uprawnień, 

 wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,   

 wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i uprawnionym placówkom. 

Postępowanie w zakresie orzekania o niepełnosprawności prowadzone jest w stosunku do osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia, natomiast postępowanie w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

dotyczy osób powyżej 16 lat. Orzekanie o wskazaniu do ulg i uprawnień dotyczy osób posiadających ważne 

orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a legitymacje wydawane są wyłącznie osobom 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazania do ulg  

i uprawnień, wydane przez zespoły orzekające. Powyższe orzeczenia wydawane są do celów: odpowiedniego 

zatrudnienia, szkolenia, korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczności 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku 

pielęgnacyjnego lub innych ulg i uprawnień oraz do możliwości korzystania z karty parkingowej.  

W roku 2019 do Pilskiego Zespołu wpłynęło ogółem 1.652 wnioski od mieszkańców z terenu Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Najwięcej z nich dotyczyło wydania orzeczenia do celów zatrudnienia, 

świadczeń finansowych oraz wsparcia w samodzielnej egzystencji. W wyniku prowadzonych postępowań, 

Pilski Zespół na rzecz mieszkańców naszego Powiatu wydał:  

 łącznie 1555 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, spośród których 1356 

dotyczyło osób powyżej 16 roku życia, 

 332 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność, w tym 295 dla osób powyżej 16 roku życia, 

 916 kart parkingowych.  

W 2019 roku na realizację powyższych zadań Powiat przekazał dotację w wysokości 40 tys. zł. 
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7.3. OCHRONA  ZDROWIA.  

Zadania powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizują dwa samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: 

 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, 

 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance.   

Obie jednostki w 2019 roku prowadziły statutową działalność medyczną polegającą na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych dla pacjentów, głównie w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  

i świadczeń diagnostycznych, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego i pomocy doraźnej, nocnej  

i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej (Szpital  

w Trzciance), profilaktycznych programów zdrowotnych – mammografia (Szpital w Czarnkowie). Głównym 

źródłem przychodów obu Szpitali są świadczenia medyczne realizowane w ramach umowy zawartej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował sytuację obu jednostek, poprzez analizę kwartalnych, półrocznych 

i rocznych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, zawierających również informację  

o realizacji planów inwestycyjnych. W maju 2019 roku dyrektorzy obu Szpitali prezentowali na sesji Rady 

Powiatu sprawozdania finansowe za 2018 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego. Równolegle przedstawiana była ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ  

w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance za 2018 rok, która sporządzona została na podstawie  

raportów złożonych przez dyrektorów. W przypadku Szpitala Powiatowego w Trzciance, zaprezentowane 

wskaźniki potwierdziły bardzo dobrą i stabilną sytuację jednostki, co pozwoliło na dokonanie pozytywnej 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Natomiast analiza wskaźników Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie potwierdziła bardzo trudną sytuację Zespołu, szczególnie w zakresie płynności 

finansowej i zadłużenia, a tym samym na dokonanie negatywnej oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, czarnkowski szpital poniósł stratę  

w wysokości - 2.833.650,42 zł, której nie pokrywała amortyzacja oraz kapitał zakładowy jednostki. Ponieważ 

jednostka nie miała możliwości pokrycia jej we własnym zakresie, koniecznym było podjęcie decyzji  

o zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie Powiatu. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dalszego 

działania Szpitala w Czarnkowie, Rada Powiatu, jako podmiot tworzący, uchwałą Nr IX/55/2019 z dnia  

28 maja 2019 roku postanowiła o pokryciu różnicy między ujemnym wynikiem finansowym, a amortyzacją 

oraz posiadanym kapitałem zakładowym za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.121.353,30 zł. Przekazaną przez 

Powiat kwotę na pokrycie straty, przeznaczono na uregulowanie części zobowiązań wymagalnych oraz 

należności wobec dostawców, co pozwoliło udrożnić przepływy finansowe jednostki. 

W 2019 roku również ze środków własnych Powiatu obu jednostkom udzielono dotacji celowej:  

 dla ZZOZ w Czarnkowie na dokończenie z roku poprzedniego zadania rozbudowy i przebudowy 

budynku Szpitala w kwocie 245.479 zł, 

 dla Szpitala Powiatowego w Trzciance, pierwszej transzy na rozbudowę budynku głównego w kwocie 

900 tys. zł, 

 dofinansowano zakup specjalistycznej karetki typu „S” wraz  z wyposażeniem dla ZZOZ w Czarnkowie 

w kwocie 220.574 zł, resztę środków na jej zakup otrzymano z budżetu państwa (440 tys. zł ).   

Najważniejsze parametry dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w 2019 roku 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Nazwa 
Zespół Zakładów Opieki  

Zdrowotnej w Czarnkowie  

Szpital Powiatowy  

im. Jana Pawła II w Trzciance  

Podstawowe dane finansowe za 2019 rok 

1. Przychody ogółem 31.549 tys. zł  39.381 tys. zł  

2.  Koszty ogółem 33.002 tys. zł  39.027 tys. zł  

3. 
 

Amortyzacja    1.410 tys. zł  1.203 tys. zł 

4.  Wynik finansowy  - 1.099 tys. zł  + 52 tys. zł 
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5. Zobowiązania 
11.565.063 zł, 

w tym wymagalne: 2.032.303 zł 

2.417 tys. zł, 

w tym wymagalne: brak  

6. Należności 
1.190.486 zł, 

w tym wymagalne: 43.495 zł 

2.889 tys. zł 

w tym wymagalne: 149 tys. zł 

7. Gospodarka mieniem 

Wynajem pomieszczeń i powierzchni  

w budynku szpitala – przychody z tego 

tytułu w 2019 r. wyniosły 176 tys. zł. 

Wynajem pomieszczeń w budynku 

przychodni przy ul. Staszica na potrzeby 

apteki, gabinetów lekarskich, poddasze na 

mieszkanie – przychody z tego tytułu w 

2019 r. wyniosły 305 tys. zł. 

Inne parametry działalności w 2019 roku 

8. 

Liczba pacjentów, którzy 

skorzystali z leczenia  

w placówce 

60.045 49.319 

9. 
Liczba udzielonych 

świadczeń zdrowotnych 
63.650 49.319 

10. 
Średni czas hospitalizacji 

przyjętego pacjenta 
3,43 dni 6 dni 

11. Liczba urodzeń 278 631   

12. Liczba zgonów 144 195 

13. Najczęstsze powody 

zgonów 

niewydolność serca, następstwa udaru 

mózgu, nieokreślonego jako krwotoczny lub 

zawałowy  

nowotwory układu oddechowego oraz 

choroby układu krążenia  

14. 

Problem, z jakimi 

mierzyła się jednostka 

 brak aktualizacji systemu Eskulap, za 

pomocą którego ewidencjonowane  

i rozliczane są świadczenia z NFZ, 

 brak systemu komputerowego do 

ewidencjonowania świadczeń we 

Wronkach,   

 brak prowadzenia ewidencji kolejek 

oczekujących w poradniach i oddziałach po 

zmianach od 2020 r.  

 braki kadry medycznej (pielęgniarek, 

lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, 

ratowników medycznych) 

 

 

Jakich zaplanowanych 

działań nie udało się 

zrealizować  

 wpisywanie pacjentów w kolejki 

oczekujących do systemu Eskulap  

w poradniach i oddziałach, w tym 

pacjentów kontynuujących leczenie, 

 wprowadzenie e-recept – nadal są 
drukowane w wersji papierowej. 

Przyczyną było niedostosowanie systemu 

ewidencyjnego Eskulap 

 zakupu respiratora z możliwością 

regulacji stężenia tlenu w zakresie  

21-100% i funkcją pomiaru kalorymetrii 

bezpośredniej,  

 zakupu łóżek, w tym łóżek porodowych 

 ucyfrowienia pracowni RTG  

w Krzyżu Wlkp.  

Przyczyną były ograniczone środki 

finansowe. Z uwagi na możliwość 

pozyskania dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych, zakupy przeniesiono do 

realizacji w 2020 roku. 

Inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury medycznej 

  

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej, 

remonty oraz końcowy etap przebudowy 

budynku Szpitala na łączną kwotę 1.266.962 
zł, w tym: 

 końcowy etap rozbudowy i przebudowy 
Szpitala - 375.598 zł, 

 remont dachu Szpitala - 33.219 zł, 

 zakup ambulansu z wyposażeniem  
- 660.574 zł, 

 dermaton elektryczny - 29.999 zł, 

 licencja e-recepty - 24.600 zł, 

 licencja Eskulap EDM1 - 24.231 zł 

 pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu, 

aparatury, wyposażenia, (w tym m.in. 

 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz 

remonty i modernizacje na łączną kwotę 

1.439.761 zł, w tym: 

 rozbudowa budynku głównego Szpitala - 

1.182.002 zł, 

 malowanie pomieszczeń - 30.213 zł, 

 aparat EKG - 4.012 zł, 

 optyka do laparoskopu - 53.749 zł, 

 dermaton (urządzenie do przeszczepu 
skóry) - 64.659 zł, 

 sprężarka do instalacji gazów 

medycznych - 49.529 zł, 

 mikroskop – 9.104 zł, 

 wózek transportowo-kąpielowy - 9.634 zł,  
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stabilizator zewnętrzny, krzesełko 

kardiologiczne, parawan ochrony 

radiologicznej, fotel ginekologiczny, torby 
medyczne) na łączną kwotę - 33.022 zł, 

W 2019 roku Szpital otrzymał sprzęt  

i aparaturę medyczną w formie darowizny na 

łączną kwotę - 85.718 zł, w tym od: 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na łączną kwotę 78.491 zł, 

 innych darczyńców – 7.227 zł. 

oraz dotację z Ministerstwa Finansów i 

Powiatu na zakup ambulansu (650.575 zł) i z 

gminy Wronki (9.585 zł) na zakup fotela 

ginekologicznego do poradni K. 

 pozostały sprzęt i aparatura na łączną 
wartość - 13.490 zł, 

 licencja e-recepty - 23.370 zł. 

W 2019 roku Szpital otrzymał sprzęt  

i aparaturę medyczną w formie darowizny 

na łączną kwotę - 387.703 zł, w tym od: 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy na łączną kwotę 341.639 zł, 

 Fundacji Na Zdrowie - 26.249 zł, 

 Fundacji Gramy z Sercem - 10.815 zł, 

 Polskiego Związku Łowieckiego  

- 9.000 zł. 

 

W miniony roku zlecono niezależnej firmie zewnętrznej opracowanie audytów Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance, sporządzenie z nich raportów oraz wizji  

i strategii funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Raporty 

zawierały analizę dokumentów i danych statystycznych otrzymanych od obu szpitali, w odniesieniu do 

działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i realizowanych przez nie świadczeń medycznych lub 

pomocniczych, analizę finansowo-ekonomiczną komórek w odniesieniu do przychodów i kosztów szpitali, 

analizę obszaru kadrowego, jakości świadczonych usług, w tym stanu technicznego posiadanego sprzętu, 

aparatury medycznej, infrastruktury budowlanej oraz rekomendowane do wdrożenia działania naprawcze  

w obszarze finansowo-ekonomicznym, w obszarze działalności operacyjnej, w obszarze współpracy z NFZ,  

w obszarze kadrowym, w tym między innymi: rekomendacje w zakresie optymalizacji zatrudnienia personelu 

medycznego, administracyjnego i technicznego oraz optymalnego poziomu stosowanych w Szpitalach stawek 

wynagrodzenia, a także w obszarze jakości świadczonych usług. Materiałem końcowym jest  propozycja wizji 

i strategii funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie naszego Powiatu, zawierająca rekomendowane do 

wdrożenia działania naprawcze w obszarze organizacyjnym i finansowym. W Szpitalu w Czarnkowie 

docelowo winny działać oddziały: wewnętrzny, pediatryczny i wieloprofilowo-zabiegowy realizujący planowe 

zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne i ginekologiczne. Nadal funkcjonował będzie oddział ginekologiczny, 

który połączony zostanie w chirurgią. Wskazanym jest w przyszłości uruchomienie także Zakładu Opiekuńczo 

- Leczniczego na 12-15 łóżek, który będzie działał przy oddziale wewnętrznym. W Szpitalu w Trzciance 

zachowane zostaną dotychczasowe oddziały, w tym położnictwo i neonatologia, które przejmą pacjentów  

z trenu całego Powiatu, bowiem oddziały takie nie będą już funkcjonowały w Szpitalu czarnkowskim. 

Wzmocniony zostanie także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. W obu Szpitalach wykonywane będą 

badania z zakresu gastroskopii i kolonoskopii. Raport z audytów, wizja i strategia funkcjonowania służby 

zdrowia na terenie Powiatu zaprezentowane zostały radnym na sesji w dniu 3 grudnia 2019 r.  

W 2019 roku przeprowadzono trzy konkursy na stanowiska dyrektorów Szpitali, w tym jeden na dyrektora 

Szpitala Powiatowego Trzciance oraz dwa na dyrektora ZZOZ w Czarnkowie. Istotnym problemem  

w minionym roku była niespodziewana rezygnacja z pracy dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czarnkowie. Celem zapewnienia ciągłości działania i zarządzania jednostką do momentu skutecznego 

przeprowadzenie konkursu, koniecznym było powierzenie obowiązków dyrektora innej osobie posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje, a jednocześnie wyrażającej na to zgodę. Na ten czas Zarząd powierzył obowiązki 

kierującemu oddziałem chirurgicznym. Przeprowadzone w II połowie roku dwa kolejne postępowania 

konkursowe nie doprowadziły do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora, gdyż zarówno do I jak i do 

II konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów. W tej sytuacji, Zarząd Powiatu skorzystał z zapisu 

art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 

mógł zatrudnić na stanowisko dyrektora osobę przez siebie wskazaną. Ostatecznie z dniem 9 grudnia 2019 r. 

na stanowisko dyrektora na podstawie umowy o pracę na okres 6 lat, zatrudniono główną księgową jednostki.   

Szczegółowe sprawozdania finansowe obu jednostek za 2019 rok oraz ich raporty ekonomiczno-finansowe 

stanowią odrębne dokumenty, które przedłożone i zaprezentowane zostaną Radzie Powiatu zgodnie z planem 

pracy w 2020 roku. 

  

7.4. PRZECIWDZIAŁANIE  BEZROBOCIU  I  AKTYWIZACJA  LOKALNEGO  RYNKU  PRACY. 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 roku, tak jak i w latach poprzednich, realizował w imieniu 

Starosty zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W ramach 

tych zadań podejmował liczne inicjatywy mające na celu poprawę zdolności do zatrudnienia bezrobotnych 
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mieszkańców Powiatu oraz wzrost ich aktywności zawodowej. Działania te koncentrowały się głównie na 

promocji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, tworzeniu miejsc pracy poprzez promowanie  

i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  

Na terenie naszego Powiatu od kilku lat utrzymuje się tendencja najwyższych mierników pozytywnej oceny 

zmian na rynku pracy. Z uwagi na dużą liczbę rejestrujących się i wyrejestrowanych w ciągu roku (napływ  

– 3.650 osób, odpływ – 3.716 osób), z usług Urzędu Pracy skorzystało 8.735 osób bezrobotnych, a pracę 

podjęło 50,9% wyrejestrowanych. W wyniku działań Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2019 roku 

poziom bezrobocia uległ obniżeniu o 4,6% (66 osób) w odniesieniu do roku poprzedniego, z poziomu 1.435 

osób bezrobotnych w 2018 roku do 1.369 osób na koniec 2019 roku. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2019 

roku wyniosła 4,3% i w odniesieniu do 2018 roku zmniejszyła się o 0,2 punktu. Była to jedna z najniższych  

w podregionie pilskim. Zanotowana stopa bezrobocia w Powiecie była niższa od średniej krajowej wynoszącej 

5,2 % i wyższa od średniej stopy w województwie wielkopolskim wynoszącej 2,8 %. 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 r. dysponował środkami Funduszu Pracy na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  

w wysokości 4.143.399,51 zł, w tym: 

 ustalone algorytmem Funduszu Pracy – 960.171 zł  

 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny - 1.103.124 zł oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
- 1.744.004,51zł, 

 z rezerwy Ministra na aktywizację bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy - 300.000 zł, 

 z rezerwy Ministra na program staży w ARiMR – 36.100 zł  

oraz środkami przeznaczonymi na wypłatę zasiłków i świadczeń w wysokości 4.562.021,46 zł.   

W ramach posiadanych środków w 2019 roku zaktywizowano ogółem 713 osób bezrobotnych, z których: 

 81 otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej, 

 356 osób objęto formami wsparcia zawodowego jak: staż zawodowy (248 osób), szkolenia, bon 

szkoleniowy i skierowanie na studia podyplomowe.  

 276 osób zatrudnionych zostało w ramach zatrudnienia subwencjonowanego: 

 prace interwencyjne - 196,  

 bon zatrudnieniowy - 24 

 bon zasiedleniowy -14 

 roboty publiczne -13 

 prace społecznie-użyteczne - 29.   

W 2019 roku objęto też aktywizacją 666 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby powyżej  

50 roku życia (81 osób), osoby do 30 roku życia (302 osoby), osoby długotrwale bezrobotne (102 osoby) oraz 

osoby niepełnosprawne, co stanowiło 76,0% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją.  

W 2019 roku PUP prowadził usługi pośrednictwa pracy. W ciągu całego roku zgłoszono 2.238 ofert pracy,  

w tym 1.710 ofert niesubsydiowanych. Z uwagi na przekształcenie się rynku pracy z rynku pracodawcy na 

rynek pracownika, w którym to pracodawca ma problem z pozyskaniem osób do pracy, coraz częściej 

następuje zatrudnienie cudzoziemców. W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie 

zarejestrowanych zostało 1.591 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na zasadach 

uproszczonych oraz wydanych zostało 552 zezwoleń na pracę sezonową, co stanowi łącznie liczbę 2.143,  

w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku liczba ta wzrosła o 6,9%, tj. o 138, w którym zanotowano 

2.005 oświadczeń. Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy - 1.510 oświadczeń, 

następnie obywateli Mołdawii - 48 oświadczeń i Gruzji – 17 oświadczeń. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku ocenia skuteczność realizowanych przez 

powiatowe urzędy pracy programów w oparciu o mierniki takie jak: efektywność zatrudnieniowa, oznaczająca 

liczbę osób zatrudnionych po programie oraz efektywność kosztowa, oznaczająca koszt zatrudnienia 1 osoby. 

Według zestawienia wskaźników efektywności za 2018 rok (na czas opracowania Raportu brak było danych 

dotyczących efektywności za 2019 rok) ogłoszonego przez Ministra RPiPS, dla Powiatowego Urzędu Pracy  

w Czarnkowie efektywność zatrudnieniowa wynosiła 84,30% (dla Polski 84,96%), natomiast efektywność 

kosztowa 7.825,14 zł (dla Polski 10.286,42). Co prawda były to wskaźniki niższe od wskaźników krajowych, 

ale najwyższe wśród urzędów pracy w podregionie pilskim.  

Warto podkreślić, że w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zajął II miejsce w wojewódzkim 

programie współpracy powiatowych urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej na rzecz osób 
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długotrwale bezrobotnych „Razem skuteczniej BIS”, za co otrzymał nagrodę w wysokości 30.000 zł  

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku jest realizacją Celu strategicznego III. Strategii Rozwoju 

Powiatu na lata 2010-2020 oraz Celu strategicznego 3. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie na lata 2014-2023. Opis działań znajduje się w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Raportu.   

7.5. DROGI  PUBLICZNE.  

Na terenie Powiatu obowiązki zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych 

wykonuje powiatowa jednostka organizacyjna - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Do jej zadań 

należy: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej; opracowywanie projektów planów 

finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; utrzymanie nawierzchni, 

chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; koordynacja robót w pasie drogowym; wydawanie zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego, prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; przeprowadzanie 

okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; wykonywanie robót utrzymaniowych, 

zabezpieczających; wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, 

gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; sadzenie, utrzymanie, usuwanie 

drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. Zarząd Dróg Powiatowych administruje na  

330 km dróg i ulic powiatowych, z czego ponad 303 km to drogi o utwardzonej nawierzchni, natomiast 27 km 

stanowią drogi gruntowe. Jego obszar działania podzielono na trzy obwody drogowe: Czarnków, Trzcianka 

oraz Wieleń. 

W 2019 roku w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych, wykonaniem remontów oraz utrzymaniem jednostki, Zarząd Dróg Powiatowych dysponował 

budżetem w wysokości 4.629.655,00 zł, z czego 11,5% stanowiły wydatki majątkowe, a 88,5% stanowiły 

wydatki bieżące, w których ujęte zostały także prace remontowe.  

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku przez jednostkę zawarte są w Załączniku Nr 4 do Raportu. 

Natomiast prace remontowe wykonane na wartość 1.523.204,64 zł, obejmowały:  

 remont promu towarowo-osobowego w Walkowicach wraz z jego wodowaniem,  

 remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1323P w Drawsku, 

 remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w Krosinie i Boruszynie przy współudziale 

finansowym gminy Połajewo,  

 remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w Młynkowie,   

 remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice -Wyszyny z udziałem środków Nadleśnictwa Sarbia, 

 remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk przy współudziale finansowym Gminy 

Wieleń i Nadleśnictwa Potrzebowice,    

 remont nawierzchni, stożków i chodnika na dojściu do mostu na rzece Noteć w Drawsku,  

 remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1342P w Gębicach,  

 remont pobocza przy drodze powiatowej nr 1345P Dębe-Śmieszkowo,  

 remont uszkodzonego chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w Sokołowie,   

 remont wjazdu do szkoły przy ul. Szkolnej w Drawsku przy drodze powiatowej nr 1323P,  

 remont przepustu i wymiana uszkodzonych barier przy drodze powiatowej nr 1209P w Romanowie 

Górnym. 

Wśród prac remontowych istotną pozycję stanowiły: 

 naprawy dróg poprzez mechaniczne wykonanie remontu nawierzchni masą asfaltową na gorąco na 

powierzchni 11.681,50 m
2
 i na wartość 565.469 zł, 

 naprawa dróg poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem na 

powierzchni łącznie 37.805 m
2
 i na wartość 474.687 zł, 

 naprawa dróg poprzez remont cząstkowy masą na gorąco z frezowaniem nawierzchni – 672 m
2
 na 

wartość 61.762 zł. 

Pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością związane były m.in. ze ścinką poboczy, odnowieniem 
i wykonaniem oznakowania poziomego, zakupem znaków drogowych, rur do znaków, materiałów (emulsja 

asfaltowa, masa mineralno-asfaltowa, grys bazaltowy), barier energochłonnych, utrzymaniem drzew i terenów 

zielonych, promu, zakupem mieszaniny do zimowego utrzymania dróg, opracowaniem dokumentacji oraz 

przeglądem stanu technicznego dróg, a także naprawami i konserwacją pojazdów, sprzętu i budynków. 
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Jednostka wykonuje również prace siłami własnymi, takie jak zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe emulsją 

i grysem oraz masą na zimno, których wartość w 2019 r. wyniosła 655.496 zł. 

W 2019 roku ZDP wypracował również dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim 

urządzeń na łączną kwotę 614.864 zł.  

 

7.6. PORZĄDEK  PUBLICZNY  I  BEZPIECZEŃSTWO  OBYWATELI.  

Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z elementów tworzących standard życia 

mieszkańców Powiatu. Do podstawowych obszarów zagrożeń zalicza się: przestępczość kryminalną, 

przestępczość, demoralizację i inne zagrożenia w środowisku nieletnich oraz narkomanię i alkoholizm,  

a także patologię środowiska rodzinnego, ruch na drogach, zagrożenia pożarowo-ekologiczne, katastrofy, 

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. System ochrony mieszkańców przed różnego rodzaju zagrożeniami 

tworzą powiatowe służby, straże i inspekcje, do których należą: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Czarnkowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie oraz Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.  

 

7.6.1. 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 i 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. 

W 2019 roku na terenie Powiatu stwierdzono 1205 czynów przestępczych, o 70 więcej niż w roku 2018.  

W analizowanym okresie nastąpił nieznaczny spadek wykrywalności przestępstw do poziomu 86,40%, (spadek 

o 1,1%), podkreślić jednak należy, iż wykrywalność w tej kategorii od 5 lat kształtuje się na bardzo wysokim 

poziomie powyżej 80%.  

Zestawienie zdarzeń mających największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, odnotowanych na 

terenie Powiatu w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.  

 

 

Największe zagrożenia podobnie jak w latach poprzednich odnotowano w kategorii przestępstw kryminalnych, 

gospodarczych, kradzieży z włamaniem oraz narkotykowych. Największym problemem społecznie 

dokuczliwym są przestępstwa przeciwko mieniu, a w szczególności kradzież mienia i kradzież z włamaniem 

do obiektu, gdzie stwierdzono 176 przestępstw i jak dotychczas na przestrzeni lat 2015-2019, najwyższą w tej 

kategorii wykrywalność wynoszącą 73,60%. 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 skutecznie ujawniane, a większość ich sprawców pociągnięta jest do odpowiedzialności 

karnej. W roku 2019 na terenie Powiatu policjanci zabezpieczyli 2599 g marihuany, 727 g amfetaminy, 198 

tabletek ekstazy, 78 g kokainy i haszyszu oraz 118 krzaków konopi indyjskich. W minionym roku odnotowano 

Wyszczególnienie 2019 Wykrywalność 

Przestępstwa kryminalne 785 82,60% 

Kradzieże z włamaniem 176 73,60% 

Kradzież poprzez włamanie do samochodu  5 40,00% 

Rozboje i wymuszenia 3 66,70% 

Kradzież cudzej rzeczy 114 52,20% 

Uszkodzenie rzeczy 38 65,80% 

Przestępstwa narkotykowe 124 brak danych 

Przestępstwa gospodarcze 166 85,71% 
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dalszy wzrost przestępstw gospodarczych o 37 zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost ich 

wykrywalności o 4,31%. Trudności w wykrywaniu tego typu przestępstw spowodowane są głównie 

anonimowością sprawców (kupno-sprzedaż za pośrednictwem internetu) 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 2019 roku policjanci wykonali 9930 służb zewnętrznych o charakterze 

prewencyjnym, z czego 60% w służbie patrolowej, a 35% w obchodzie. Na gorącym uczynku zatrzymano 327 

sprawców, z których 46% stanowili nietrzeźwi kierujący. Ogółem w 2019 roku ujawniono 16.177 wykroczeń, 

nałożono 11.770 mandatów karnych, z których aż 83% dotyczyło wykroczeń drogowych, skierowano 618 

wniosków o ukaranie, a wobec 3.789 sprawców zastosowano pouczenia. 

Poważnym problemem, podobnie jak w latach poprzednich, jest bezpieczeństwo na drogach. Wzmożone 

działania służb ruchu drogowego pozwoliły na ujawnienie szeregu wykroczeń drogowych, zarówno przez 

kierowców jak i pieszych uczestników ruchu. Wśród wykroczeń najwyższy wskaźnik dotyczył nadmiernej 

prędkości, nietrzeźwości kierowców, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz nieprawidłowości podczas 

wyprzedzania. W 2019 roku na terenie Powiatu odnotowano 54 wypadki drogowe i 662 kolizje, w których 

zginęło 6 osób, a 62 zostały ranne. Wskaźniki te utrzymują się na porównywalnym poziomie w stosunku do lat 

ubiegłych, choć warto podkreślić, że od trzech lat notuje się niższą ilość wypadków śmiertelnych.  

W 2019 roku przestępczość wśród nieletnich nieznacznie zmalała w stosunku do lat ubiegłych i stanowiła 

1,5% ogółu przestępstw, a nieletni sprawcy stanowili 1% ogółu sprawców. Badania prowadzone wśród 

młodzieży na terenie szkół wskazały, że w dalszym ciągu narastającym zjawiskiem jest problem spożywania 

alkoholu i zażywania narkotyków. Wiąże się to z brakiem samokontroli prowadzącym bardzo często do 

popełnienia czynów zabronionych i uciążliwych społecznie. Sytuacja taka zmusza do włączenia w działania 

profilaktyczne na rzecz ograniczania demoralizacji i przestępczości nieletnich nie tylko samorząd terytorialny, 

ale również lokalne media poprzez propagowanie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym 

zwalczania patologii i zjawisk kryminogennych.  

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, analiza danych zagrożenia przestępczością na 

przestrzeni lat 2015-2019 wskazuje na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu, a w ich strukturze  

w najbliższym czasie nie powinny nastąpić istotne zmiany. Nie we wszystkich kategoriach zanotowano wzrost 

wykrywalności, w niektórych nastąpił jej spadek, dlatego koniecznym jest podejmowanie działań mających na 

celu ograniczenie przestępstw oraz zintensyfikowanie działań wykrywczych. Należy podkreślić, że istotnym 

działaniem prewencyjnym była współpraca z mediami, za pośrednictwem których na bieżąco informowano 

mieszkańców Powiatu o zagrożeniach i zaistniałych zdarzeniach, publikowano również porady mające na celu 

przeciwdziałanie występowaniu przestępstw oraz zdarzeń społecznie niepożądanych i uciążliwych.   

Realizacja Programów i działania profilaktyczno-prewencyjne. 

Stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu jest systematycznie analizowany i monitorowany oraz nanoszony na 

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do miejsc zagrożonych kierowane są patrole, a informacje  

o zaistniałych zdarzeniach na bieżąco publikowane są na stronie internetowej czarnkowskiej Komendy,  

w lokalnych mediach i na stronie internetowej Powiatu. Publikowane informacje zawierają również porady 

mające na celu przeciwdziałanie występowaniu przestępstw i zdarzeń społecznie niepożądanych i uciążliwych. 

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie w minionym roku realizowała w obszarze bezpieczeństwa szereg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych programów prewencji kryminalnej. Najważniejsze z nich to: 

 Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, którego głównym celem jest wspieranie działań na rzecz 

bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Cel główny realizowany jest przez trzy cele szczegółowe 

związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci  

i młodzieży oraz 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, 

oraz przemocy w rodzinie. w ramach projektu Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne 

Wielkopolskiej Policji z udziałem lokalnej społeczności, władz samorządowych oraz instytucji 

działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa odbyły się dwie debaty w Czarnkowie i Lubaszu 

skierowane do seniorów, w ramach których poruszono tematykę związaną z Krajową Mapą Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, Aplikacją Moja Komenda oraz programem Dzielnicowy Bliżej Nas. Dzielnicowi  

i profilaktyce utrzymywali stały kontakt z sołtysami, prezesami rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, 

ogrodów działkowych, właścicielami i pracownikami sklepów oraz duchownymi, informując ich  
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o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczenia mienia przed kradzieżami i włamaniami. 

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 lokalnych imprez, pikników oraz festynów rodzinnych. 

 w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w KPP  

w Czarnkowie funkcjonuje „Niebieski Pokój”, który zabezpiecza odpowiednie warunki do przesłuchań 

dzieci i dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. W 2019 roku sporządzono 171 formularzy Niebieskiej 

Karty (o 46 więcej w stosunku do roku ubiegłego), z czego 152 wszczynających procedurę, a 19 

dotyczyło kolejnych przypadków przemocy w rodzinie. Odnotowano 240 osób, co których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą, z czego 168 to kobiety, a 31 to mężczyźni. Sprawcami przemocy 

okazali się być głównie mężczyźni, którzy pod wpływem alkoholu wszczynali awantury domowe,  

w trakcie których najczęściej dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Odnotowane przypadki 

przemocy w rodzinie w podobnym stopniu miały miejsce wśród mieszkańców miasta jak i wśród 

mieszkańców wsi; 

 w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Projektu Wielkopolskiej Policji 

Dopalacze niszczą życie przeprowadzono 42 spotkania dla młodzieży, w których wzięło udział 2177 

uczniów, 2 spotkania dla rodziców, w których udział wzięło 120 osób oraz 19 spotkań z pedagogami dla 

95 uczestników. Podejmowano także szereg działań prewencyjnych mających na celu ujawnianie 

nieletnich posiadających przy sobie środki odurzające, rozprowadzających oraz nieletnich będących pod 

ich wpływem. W czerwcu 2019 roku w ramach happeningu profilaktycznego Dzień dla życia policjanci 

przygotowali własne stoisko, przy którym udzielali porad na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym, 

a w szczególności tych, które niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.  

 w ramach Narodowego Programu Ruchu Drogowego 2013-2020, Powiatowego Programu Działań 

Policji na Rzecz Bezpieczeństwa Pieszych 2018-2020, Powiatowego Planu Działań Zaradczych 

Skierowanych na Młodych Kierowców oraz Motocyklistów 2018-200 przeprowadzono 108 spotkań na 

temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach z dziećmi i młodzieżą, w których uczestniczyło 

ogółem 4569 osób, 3 spotkania z rodzicami, w których wzięło udział 152 uczestników oraz 34 spotkania 

z pedagogami, w których uczestniczyło 104 osoby. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie  

z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Służbą Celną prowadzili kontrole drogowe szczególnie  

w okresach przedświątecznych lub przed długimi weekendami. Na bieżąco prowadzono cykliczne 

działania pn. Prędkość; Pasy i Foteliki; Alkohol i Narkotyki; Bus; Motocykl; Truck; Trzeźwy Poranek 

oraz Znicz. Zorganizowano także Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz Powiatowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.  

 w ramach Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlu Ludźmi w 2019 roku przeprowadzono 13 spotkań 

dotyczących tematyki związanej z handlem ludźmi wśród młodzieży, w których udział wzięło 230 

uczestników; 

 w ramach programu Bezpieczne Życie Seniora, w celu uświadamiania starszych osób i przekazywania im 

wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami 

metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”, przeprowadzono 24 spotkania z seniorami, w których wzięło 

udział 952 osoby; 

 w ramach programu Dwie strony sieci i wojewódzkiego programu Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi 

Młodych, przeprowadzono 43 spotkania dla młodzieży, w których udział wzięło 1833 uczniów,  

18 spotkań z pedagogami, w których wzięło udział 112 uczestników oraz 2 spotkania z rodzicami,  

w których wzięły udział 74 osoby. Spotkania dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń 

związanych z dopalaczami, z korzystaniem z Internetu, kontaktów z osobami nieznajomymi oraz 

odpowiedzialności karnej nieletnich i konsekwencji popełnionych czynów. W okresie wakacyjnym i je 

poprzedzającym przeprowadzono 100 spotkań z młodzieżą i opiekunami, w których wzięło udział 4448 

osób. W trakcie spotkań promowano bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, zabaw na śniegu, 

podróży, w ruchu drogowym. W ramach projektu Wybieram mądrze, realizowanego wspólnie ze 

Starostwem Powiatowym w Czarnkowie i Sądem Rejonowym w Trzciance, policjanci uczestniczą  

w spotkaniach młodzieży w sądzie z kuratorami, sędziami oraz w rozprawach sądowych.  

 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie za 2019 rok wraz z informacją  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie jej działania stanowi odrębny dokument, który 

zostanie przedłożony i zaprezentowany Radzie Powiatu zgodnie z planem pracy w 2020 roku.   
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5.6.2. KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ.  

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

interweniowały podczas 1146 zdarzeń. Na interwencje składały się pożary 34% (387 zdarzeń), miejscowe 

zagrożenia 62% (718 zdarzeń) oraz alarmy fałszywe 4% (41 wyjazdów). W porównaniu z rokiem 2018 

nastąpił spadek interwencji o 24%. Analiza ilości wszystkich zdarzeń i interwencji straży pożarnej w roku 

2019 wskazuje, że statystycznie są to zdarzenia zbliżone do lat poprzednich. Najwięcej zdarzeń odnotowano  

w mieście i gminie Trzcianka (329 interwencji), mieście i gminie Czarnków (274 interwencji), w gminie 

Lubasz (152), w mieście i gminie Wieleń (134), mieście i gminie Krzyż Wlkp. (119), gminie Drawsko (83), 

natomiast najmniej na terenie gminy Połajewo (55 interwencji). 

Pożary. 

W 2019 roku w ogólnej liczbie 1146 interwencji jednostek straży pożarnej, 387 zdarzeń stanowiły pożary 

(34%). W stosunku do roku 2018 ilość ta spadła o 60 zdarzeń. W ogólnej liczbie 387 pożarów odnotowano: 

366 pożarów małych, 19 pożarów średnich i 2 pożary duże. Niewielka ilość pożarów średnich i dużych 

świadczy o znacznej skuteczności sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu, jednakże 

niepokojąca jest liczba wszystkich odnotowanych zdarzeń pożarowych. Największą ilość pożarów 

odnotowano w mieście i gminie Trzcianka (115 pożarów) oraz razem w mieście i gminie Czarnków  

(77 pożarów), natomiast najmniejsza ilość tych zdarzeń miała miejsce w gminach Drawsko (33 pożary)  

i Połajewo (15 pożarów). Największą ilość pożarów zanotowano w kwietniu i czerwcu.  

Pożary w 2019 roku w rozbiciu na gminy według ilości i wielkości zdarzeń przedstawia poniższa tabela: 

 

 

W 2019 roku pożary najczęściej występowały w obiektach mieszkalnych (124 interwencje), obiektach innych 

(108 interwencji), w uprawach i rolnictwie (65 interwencji) oraz w lasach (53 interwencji). Główną ich 

przyczyną, podobnie jak w latach ubiegłych, była nieostrożność osób dorosłych i nieletnich (44%), 

nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (22%), wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych (12%) oraz podpalenia (7%). Od 2012 roku obserwuje się systematyczny 

wzrost zdarzeń dotyczących pożarów sadzy w przewodach kominowych. Ubiegły rok miał tendencję 

wzrostową w porównaniu do roku 2018. W latach 2012-2019 odnotowano łącznie 515 pożarów tego typu,  

z czego większość miała miejsce w sezonie grzewczym, w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.   

Przeciwdziałając znaczącej ilości pożarów sadzy w kominach, Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła  kampanię 

działań profilaktycznych, w tym akcję „Czad i ogień – obudź czujność”, których inicjatorem jest Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Z uwagi na duży stopień zalesienia powiatu (51,4%), znaczącym zagrożeniem mogą być pożary lasów. 

Wszystkie kompleksy leśne zaliczone są do I kategorii zagrożeń, a największym z nich jest obszar Puszczy 

Noteckiej w granicach Nadleśnictw Krucz i Potrzebowice. Niedostateczny stan dróg dojazdowych i trudny, 

pofałdowany teren w znacznym stopniu komplikują prowadzenie działań gaśniczych. Dużym zagrożeniem 

charakteryzuje się również obręb Krzyż i Wieleń w Nadleśnictwie Krzyż oraz obręb Rychlik w Nadleśnictwie 

Trzcianka. Krótkie okresy suszy powodują natychmiast wzmożone zagrożenie pożarowe dla tych obszarów.   

Miejscowe zagrożenia.  

W 2019 roku w całkowitej ilości 1146 interwencji Straży Pożarnej, doszło do 718 miejscowych zagrożeń 

(MZ), co stanowi niemal 63 % wszystkich zdarzeń i w porównaniu do roku 2018, nastąpił ich spadek o 32%  

tj. o 340 zdarzeń. Najliczniejszą grupę (642 zdarzenia - 89%) stanowią zdarzenia lokalne, ich największą ilość 

odnotowano na terenie miasta i gminy Trzcianka (196 interwencji) oraz razem na terenie miasta i gminy 

Czarnków (185), najmniej w gminie Połajewo (39 ). Miejscowe zagrożenia występowały najczęściej w takich   

w obiektach jak: śmietniki, garaże samochodowe, obiekty przyrody naturalnej, pobocza dróg, szlaki kolejowe  

 

Lp. 

 

Gmina 

Pożary  

Razem małe średnie duże b. duże 

1. Miasto i Gmina Trzcianka 106 7 2 0 115 

2. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. 50 1 0 0 51 

3. Gmina Drawsko 33 0 0 0 33 

4. Gmina Czarnków 62 4 0 0 66 

5. Miasto i Gmina Wieleń 54 0 0 0 54 

6. Miasto Czarnków 11 0 0 0 11 

7. Gmina Lubasz 40 2 0 0 42 

8. Gmina Połajewo 10 5 0 0 15 

Razem 366 19 2 0 387 
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i manewrowe, drogi i ulice, trawy, trawniki, inne nietypowe obiekty - 306 interwencji, w obiektach 

mieszkalnych – 174 interwencje oraz z udziałem środków transportu 162 zdarzenia. Najczęstszą przyczyną 

miejscowych zagrożeń były huragany, silne wiatr, tornada, gwałtowne opady – 173 zdarzenia,  nietypowe 

zachowanie się zwierząt, owadów - 167 zdarzeń oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków 

transportu – 151 zdarzeń. W całej kategorii zdarzeń w 2019 roku zginęło 10 osób, a 156 było rannych, w tym 

11 dzieci.  

W roku 2019 w działaniach ratowniczo-gaśniczych zaangażowanych było 2532 zastępy strażackie i 10795 

strażaków PSP i OSP. Najczęstsze interwencje występują w gminach Trzcianka i Czarnków będących 

największymi aglomeracjami Powiatu, a jednocześnie siedzibami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP, 

których zastępy w 2019 roku wyjeżdżały do 823 zdarzeń. Do zdarzeń wyjeżdżały także Ochotnicze Straże 

Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, najczęściej do zdarzeń dysponowano 

jednostki OSP Lubasz (127 interwencji), OSP Wieleń (114), OSP Krzyż Wlkp. (107) i OSP Drawsko (94),  

a także jednostki OSP nie należące do KSRG, które brały udział w 233 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 2019 roku uczestniczyły również w likwidacji 18 pożarów i 8 miejscowych zagrożeń na obszarach 

powiatów sąsiednich: wałeckiego, pilskiego, chodzieskiego, obornickiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz 

szamotulskiego. Ponadto strażacy PSP brali udział w gaszeniu pożaru składowiska odpadów w miejscowości 

Pysząca w powiecie śremskim.  

Działania profilaktyczno-prewencyjne. 

Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie uczestniczy w procesie profilaktyki przeciwpożarowej, celem której 

jest rozwijanie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zmniejszenie 

liczby pożarów z udziałem ofiar śmiertelnych, zapobieganie innym groźnym wypadkom i zagrożeniom 

zdrowia, życia ludzkiego i środowiska naturalnego, zapobieganie podpaleniom oraz antyspołecznym 

zachowaniem, które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń. Jej nadrzędnym jest poprawa 

bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych, bezpieczeństwa podczas pracy i wypoczynku, 

bezpieczeństwa w rolnictwie, a także podczas anomalii pogodowych. Realizuje to poprzez działania własne, 

jak również poprzez czynne włączanie się do inicjatyw innych podmiotów. W 2019 r. kontynuowano 

ogólnopolskie kampanie edukacyjno-informacyjne i projekty: 

 „Czad i ogień – Obudź Czujność”, 

 „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,  

 „Firefighters Plus - Straż Pożarna jako podmiot modelowy integracji społecznej”,  

 „Bezpieczne ferie”,  

 Bezpieczeństwo nad wodą latem i zimą”. 
W roku 2019 przeprowadzono szereg akcji, spotkań i prelekcji w szkołach, przedszkolach oraz podczas imprez 

powiatowych lub gminnych, przekazując materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.  

W ramach zadań prewencji społecznej współpracowano z wieloma podmiotami realizującymi zadania 

związane z bezpieczeństwem (Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym oraz Nadleśnictwami), w tym m. in. przy następujących inicjatywach: 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom na szczeblach gminnych  

i powiatowym oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zapobiegajmy Pożarom organizowany wspólnie  

z ZOP ZOSP RP w Czarnkowie, 

 Powiatowy Dzień Strażaka w Trzciance połączony z festynem profilaktycznym dla mieszkańców 

zorganizowanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim w Trzciance, 

Stowarzyszeniem Bezpieczna Gmina oraz ZOSP RP w Czarnkowie, 

 zrealizowano II etap międzynarodowego projektu zainicjowanego przez Komendę Wojewódzką PSP  

w Poznaniu „Firefighters Plus - Straż Pożarna, jako podmiot modelowy integracji społecznej”, wspólnie  

z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej,  

 w ramach zapobiegania zagrożeniom, kolportowano ulotki do mieszkańców powiatu w trackie spotkań, 

poprzez parafie katolickie podczas mszy św., przedstawiciele Komendy udzielali wywiadów dla telewizji  

i prasy oraz umieszczali artykuły na stronach internetowych, nagrano również spot profilaktyczny 

dotyczący bezpieczeństwa na akwenach pokrytych lodem. 

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z rocznej działalności wraz 

 z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu za 2019 rok stanowi odrębny 
dokument, który zostanie przedłożony i zaprezentowany Radzie Powiatu zgodnie z planem pracy w 2020 roku.   
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7.7.  GEODEZJA,  KARTOGRAFIA  I KATASTER. 

Zadania wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne realizuje Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz jego Delegatura w Trzciance.  

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 i prowadzenie ich rejestru, weryfikacja zbiorów danych pod względem ich kompletności 

oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, udostępniania 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.  

Rok 2019 dla Wydziału był kolejnym rokiem prac związanych z informatyzacją zasobu geodezyjnego, 

podnoszeniem jakości bazy danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, jak również rozszerzaniem 

oferty usług świadczonych drogą elektroniczną. W ramach przypisanych do Wydziału zadań, w 2019 roku:  

 wprowadzono 6120 zmian danych w bazie ewidencji gruntów i budynków, 

 zrealizowano 3144 wniosków o wydania dokumentów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, 

 wprowadzono 780 zmian w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

 wydano 40 decyzji  w sprawie ujawnienia dzierżaw w operacie ewidencji gruntów i budynków, 

 udzielono łącznie 694 informacji z operatu ewidencyjnego,  

 sporządzono 65 dokumentów w celu sprostowania Ksiąg Wieczystych, 

 przeprowadzono 36 narad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na których 

rozpatrzono łącznie 181 wniosków o skoordynowanie projektowanych sieci, 

 wszczęto 36 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydano 21 decyzji  

klasyfikacyjnych, 

 przyjęto zgłoszenia 2261 robót geodezyjnych, 

 przyjęto do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2.007 operatów geodezyjnych, 

 zrealizowano 2889 wniosków o wydanie dokumentów z powiatowego zasobu,  

 przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie kartotek budynków i lokali dla  

8 obrębów w gminie Wieleń (Dębogórza, Dzierżązno Wielkie, Dzierżązno Małe, Gieczynek, Hamrzysko, 

Jaryń, Potrzebowice, Zawada),  

 kontynuowano postępowania w sprawie scalenia gruntów i budynków dla obrębu Przybychowo  

w gminie Połajewo (obszar 886,4389 ha) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. W 2019 roku wykonano pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia polegające na 

pomiarze granic zewnętrznych obrębu oraz aktualizacji użytków, 

 kontynuowano projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w 2019 roku prowadzono 

prace związane ze skanowaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zakończenie których winno nastąpić w 2020 roku.  

W 2019 roku usługi świadczone w ramach działalności Wydziału przyniosły dochód w kwocie 581.012 zł.  

7.8. GOSPODARKA  NIERUCHOMOŚCIAMI.  

Zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami realizuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

i Mienia Powiatu. Wydział zarządza zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu 

oraz na bieżąco prowadzi i aktualizuje: rejestry zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym oddanych  

w trwały zarząd, w najem, w dzierżawę, w użyczenie, podlegających sprzedaży i rejestr użytkowników 

wieczystych. W roku 2019 prowadzono i zrealizowano zadania w następującym zakresie: 

 dzierżawa i najem nieruchomości SP - podpisaniem umów dzierżawy zakończono 6 spraw poprzedzonych 

uzyskaniem zgody wojewody, prowadzono bieżącą korespondencję związaną z dzierżawą nieruchomości 

Skarbu Państwa, przeprowadzono procedurę zmiany umowy najmu na lokal w związku ze zmianą opłat,   

 sprzedaż nieruchomości SP - w 7 sprawach przeprowadzono procedurę uzyskania zgody wojewody na 

sprzedaż nieruchomości. Dwie nieruchomości sprzedano w drodze bezprzetargowej, w dwóch sprawach 

przeprowadzono procedurę przetargową i w dwóch sprawach odmówiono sprzedaży nieruchomości.    

Podpisaniem aktu notarialnego zakończono 4 sprawy,  

 ustanowienie służebności na gruntach SP, hipoteki - w 2 sprawach przeprowadzono procedurę  

ustanowienia służebności na gruntach SP zakończonych podpisaniem aktów notarialnych, 

 wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie gruntu SP - prowadzono i zakończono 90 spraw, w tym  

7 przekazano zgodnie z właściwością do innego organu,  
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 wydawanie zgody na wycinkę drzew i krzewów z gruntów SP - prowadzono 22 spraw w tym zakresie, 

 oddawanie lub wygaszanie trwałego zarządu – wszczęto 11postępowań, które dotyczyły wygaśnięcia 

trwałego zarządu, przeprowadzono 2postępowania dotyczące oddania nieruchomości w trwały zarząd na 

rzecz zarządcy dróg powiatowych, protokolarnie przekazano 2 działki w obrębie Wrzeszczyna na rzecz 

Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Potrzebowice, 

 opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości SP - przeprowadzono 8 aktualizacji opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa; dokonano naliczeń opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa dla 196 użytkowników wieczystych oraz 565 opłat z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2019, na skutek zmiany ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, zmieniono stawki procentowe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego z 3% na 1% 

dla 70 użytkowników wieczystych.  

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wydano 690 

zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przygotowano 321 informacji dotyczących 

wysokości opłaty jednorazowej za to przekształcenie oraz 320 zaświadczeń potwierdzających spłatę 

całości należności za jego dokonanie.  

 komunalizacja mienia Skarbu Państwa  wprowadzono 53 decyzje komunalizacyjne do rejestru zasobu 

Skarbu Państwa, sporządzono 12 wykazów zmian i stanu gruntów Skarbu Państwa, 

 wywłaszczenie nieruchomości - prowadzono 1 postępowanie dotyczące wywłaszczenia nieruchomości 

stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Wieleń,  

 ochrona gruntów rolnych i rekultywacja – po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym wydano 

216 postanowień uzgadniających w zakresie ochrony gruntów rolnych, udzielno 208 pisemnych 

odpowiedzi w sprawie konieczności lub nie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

przeprowadzono 10 postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami zezwalającymi na 

wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej z obowiązkiem lub bez obowiązku zdjęcia warstwy 

próchnicznej z naliczeniem lub nie naliczeniem opłat z tego tytułu na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, 

Miasto Czarnków i Krzyż Wlkp., 5 postępowań administracyjnych wraz z wizją w terenie, zakończonych 

decyzjami uznającymi za zakończoną rekultywację gruntów terenów poeksploatacyjnych w kierunku 

rolnym lub leśnym w miejscowościach: Walkowice, Rosko i Lubcz Mały oraz 6 procedur zakończonych 

decyzjami ustalającymi kierunek rekultywacji i zagospodarowania gruntów po zakończeniu eksploatacji 

kruszywa na terenie miejscowości Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Górne oraz Rosko, 

 gospodarka gruntami SP, wykonywanie, ograniczenie, pozbawianie praw do nieruchomości, stan prawny 

nieruchomości - prowadzono 12 spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości lub zwrotu 

działki dożywotniej i przygotowano 32 wnioski o wpis w księgach wieczystych lub sprostowanie wpisu, 

po przeprowadzonym postępowaniu dochodzeniowym udzielono 25 pisemnych odpowiedzi na wnioski  

o stanie prawnym nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r. oraz 31 grudnia 1998 r. w związku 

postępowaniem komunalizacyjnym, przeprowadzono 5 postępowań administracyjnych zakończonych 

decyzjami 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 149 działek w związku z powyższą ustawą oraz 1 postępowanie dotyczące nabycia 

nieruchomości w obrębie wsi Śmieszkowo i przygotowano informację o postępowaniu w sprawie nabycia 

nieruchomości w obrębie wsi Chełst g. Informację w tym zakresie przekazano do Wojewody 

Wielkopolskiego i do Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie,  

 prowadzono 2 postępowania związane z odszkodowaniem za grunty przejęte pod drogi powiatowe.  

7.9. ADMINISTRACJA  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.  

Zadania Powiatu w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej realizuje Wydział Architektury 

i Budownictwa oraz jego Delegatura w Trzciance. Do najważniejszych zadań Wydziału należy wydawanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o zmianie pozwolenia na budowę, 

o zmianie sposobu użytkowania obiektu, przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót 

budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszeń o rozbiórce oraz 

wydawanie dzienników budów. W 2019 roku Wydział prowadził postępowania administracyjne, wydawał 
decyzje, opinie i zaświadczenia w następujących sprawach:  

 pozwolenia na budowę i zatwierdzanie projektów budowlanych – 818, 

 pozwolenia na rozbiórkę – 25, 



     Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok 

 

 

2019 

40 

 zmiany pozwolenia na budowę – 85, 

 przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora – 26, 

 uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 

obiektu budowlanego wpisanego do ewidencji zabytków – 46, 

 wydano łącznie 809 dzienników budów i dzienników montażu,  

 zarejestrowano łącznie 843 wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, w tym 243 pozwolenia na 

budowę budynków jednorodzinnych, 7 na budowę budynków dwulokalowych, 3 na budowę budynków 

wielorodzinnych zawierających 35 mieszkań oraz 1 na budowę budynku zamieszkania zbiorowego, 

 zarejestrowano 834 decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, 

 przekazano 1477 ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzonych projektów budowlanych 

oraz postanowień i zgłoszeń do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,   

 prowadzono 595 postępowań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na budowę oraz wykonywaniem 

robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wydając 37 sprzeciwów 

lub nałożenie w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia oraz 120 zaświadczeń o nie wniesieniu 

sprzeciwu do zgłoszenia,  

 prowadzono 48 postępowań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych  

i 22 zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, 

 prowadzono 19 spraw związanych z opiniowaniem bądź uzgadnianiem planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 prowadzono postępowanie i wydano 6 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz 

zaopiniowano 6 rozwiązań projektowych w zakresie zadań samorządowych, 

 wydano łącznie 149 zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych, 

 udzielono odpowiedzi na 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz 15 o wydanych 

decyzjach zawierających informację o środowisku.  

Jakiekolwiek zestawienie w liczbach, obrazujące pracę Wydziału, nie odzwierciedla ogromnych problemów  

i zmagań w procesie zatwierdzania projektów budowlanych i udzielania pozwoleń na budowę.  
 

W roku 2019 prowadzono postępowania w sprawie wydania 10 pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych  

i 5 pozwoleń na budowę wież telefonii komórkowej, wydano też decyzje o pozwoleniu na budowę 5 obiektów 

handlowo-usługowych. Ze względu na rolniczy charakter naszego Powiatu, Wydział prowadzi dużą ilość 

spraw dotyczących budowy budynków inwentarskich i obiektów im towarzyszących. Wydano 23 decyzje  

o pozwoleniu na budowę obiektów rolniczych, wiele innych obiektów przyjęto w formie zgłoszenia. Są to 

sprawy skomplikowane ze względu na zmienione w 2019 roku przepisy oraz ugruntowane stanowiska 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co często skutkuje rozstrzyganiem spraw na niekorzyść 

inwestorów lub w sposób budzący u nich sprzeciw.  

 

7.10. GOSPODARKA WODNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, ROLNICTWO, LEŚNICTWO 

Zadania Powiatu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

gospodarki odpadami i gospodarki wodnej oraz zadania z zakresu administracji rządowej należące do 

kompetencji Starosty, w szczególności dotyczące prawa geologicznego i górniczego, gospodarki leśnej  

w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prawa łowieckiego realizuje Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wydział realizował też zadania wynikające z Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, opisane 

w punkcie 6.3 niniejszego Raportu.  

W 2019 roku zrealizowano następujące sprawy: 

 opracowano raport z wykonania Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018,  

 zaopiniowano projekty planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – 18 spraw,  

 prowadzono 2 sprawy dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielono 7 pozwoleń na 

wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza oraz przeprowadzono 3 kontrole w tym zakresie, 

 prowadzono 1 sprawę dotyczącą decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu poza zakładem,  

w przypadku stwierdzenia jego przekroczenia, 

 77 spraw związanych ze zgłaszaniem instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, w tym przyjęto 

47 zgłoszeń, 30 spraw pozostawiono bez rozpoznania, 
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 prowadzono 19 spraw dotyczących zebrania od podmiotów informacji i przekazania ich do KOBIZE  

w sprawie średnich źródeł spalania paliw, dla których przed dniem 27 listopada 2017 r. zostały wydane 

pozwolenia na emisję lub przyjęte zgłoszenia,   

 prowadzono i na bieżąco uzupełniano publicznie dostępny wykaz danych z zakresu ochrony środowiska za 

pośrednictwem serwisu internetowego „Ekoportal”,  

 prowadzono 11 spraw w zakresie udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznej, 

 prowadzono bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 w ramach nadzoru nad spółkami wodnymi zweryfikowano 22 uchwały tych spółek, 

 udzielono dotacji dla 10 spółek wodnych działających na terenie Powiatu, 

 podano do publicznej wiadomości informacje o 85 postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych 

prowadzonych przez Wody Polskie,    

 prowadzono 12 spraw dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej  

1 MG rocznie i innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych, zezwoleń na 

przetwarzanie odpadów oraz postępowań związanych z wygaśnięciem lub cofnięciem zezwolenia na 

zbieranie odpadów, w tym wydano jedną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów; 

przeprowadzono 4 kontrole w zakresie wydanych decyzji, 

 prowadzono 20 spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych; ze środków 

pochodzących z ARiMR w Warszawie przekazano na rzecz osób fizycznych kwotę w wysokości 

290.214,19 zł tytułem wypłaty ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 roku, 

 wydano 1 decyzję zezwalającą na zmianę lasu na użytek rolny oraz 1 odmawiającą zmiany, 

przeprowadzono 2 kontrole w zakresie realizacji porozumień zawartych z Nadleśnictwami w sprawie 

nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wydano 38 decyzji 

zatwierdzających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, zlecono 

wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla 12 obrębów oraz inwentaryzację stanu lasu dla  

7 obrębów, wydano 11 wypisów z uproszczonych planów urządzenia lasu, prowadzono 38 spraw  

w zakresie nakazu wykonania zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów,  

 prowadzono 10 spraw związanych z wykroczeniami z zakresu gospodarki leśnej, 

 spośród 926 prowadzonych spraw, wydano 852 zaświadczeń na temat informacji o działkach ujętych  

w uproszczonych planach urządzania lasu lub objętych decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu 

gospodarki leśnej, 

 wydano 426 kart wędkarskich, zarejestrowano 59 sprzętów pływających, wydano 59 zaświadczeń  

w sprawie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 

 prowadzono 9 spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich, 

 prowadzono 179 spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów gminnych 

nieruchomości wydając 140 decyzji w tym zakresie, wydano 25 decyzji o umorzeniu należności z tytułu 

opłaty za usunięcie drzew i krzewów po dokonaniu kontroli, 

 prowadzono 7 spraw dotyczących wpisu do rejestru żywych zwierząt gatunków podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,  

 w zakresie prawa geologicznego prowadzono 3 sprawy dotyczące wydania koncesji na wydobywanie 

kopalin ze złóż, 37 spraw dotyczących przyjmowania kopii dowodów opłat eksploatacyjnych i informacji 

o wydobyciu kopalin oraz 18 spraw dotyczących przyjmowania zestawienia o zmianach zasobów; wydano 

14 decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne dotyczące ujęć 

wód podziemnych oraz 3 decyzje dotyczące robót geologicznych, udzielono 20 informacji geologicznych 

zgromadzonych w powiatowym archiwum geologicznym, przyjęto 5 projektów robót geologicznych 

podlegających zgłoszeniu, przeprowadzono kontrolę wydobycia kopalin w zakresie zgodności z wydaną 

koncesją, opiniowano projekty planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,  

 zorganizowano konkurs „Czarnkowsko-Trzcianecki Rolnik Roku” oraz „Piękna wieś dziełem jej 

mieszkańców” w kategoriach: najpiękniejsza zagroda rolnicza, nierolnicza i najpiękniejsza wieś; wyniki 

obu konkursów ogłoszono podczas Powiatowego Święta Plonów.    

7.11. KOMUNIKACJA  I  TRANSPORT  DROGOWY. 

Zadania z zakresu komunikacji i transportu drogowego realizuje Wydział Komunikacji oraz jego Delegatura  

w Trzciance. 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 
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drogowym, ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców nauki jazdy, 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zadania w zakresie zarządzania ruchem na 

drogach oraz organizacji ruchu i jego zmian. W Wydziale każdego roku załatwianych jest kilkadziesiąt tysięcy 

spraw administracyjnych. W 2019 roku w sprawach z zakresu ewidencji pojazdów wydano ogółem 22.799 

decyzji administracyjnych, natomiast w sprawach kierowców i ich uprawnień wydano 1.238 decyzji. Ponadto 

do Wydziału wpłynęło łącznie 4.299 pism, wniosków i zapytań od osób, urzędów i instytucji, w tym policji, 

prokuratury, sądu, komorników, straży miejskich, urzędów miejskich, urzędów skarbowych, izb celnych, firm 

ubezpieczeniowych w sprawach prowadzonych przez Wydział, na które udzielano odpowiedzi.  

W 2019 roku w ramach realizacji zadań w Wydziale: 

 wydano 21.280 decyzji o zarejestrowaniu pojazdów,  

 na stałe wyrejestrowano 1.519 pojazdów, a na czasowo 36 pojazdów, 

 z ewidencji skreślono 3.844 pojazdy i potwierdzono ich dane, 

 wydano 52.040 druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, 

nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne),  

 wydano 9.053 tablic rejestracyjnych oraz 280 tablic tymczasowych, 

 dokonano 7.271zmian w ewidencji pojazdów oraz dowodach rejestracyjnych, 

 przyjęto 3.571 zawiadomień o zbyciu pojazdu, 

 40 pojazdów skierowano na dodatkowe badania techniczne, nabicie numerów identyfikacyjnych oraz 

tabliczek znamionowych, 

 wydano 2.434 praw jazdy, w tym 48 międzynarodowych, 

 wydano 183 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, 

 wydano 509 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 

 wydano łącznie 467 decyzji: o skierowaniu na badania lekarskie, psychologiczne, kursy reedukacyjne oraz 

kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, 

 przywrócono uprawnienia 79 kierowcom, 

 zażądano 95 akt ewidencyjnych od innych urzędów, przekazując w tym czasie 174 akta kierowców do 

innych urzędów,   

 wydano 12 zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz udostępniono 1.663 profile 

kandydatów na kierowców (PKK), 

 przeprowadzono kontrole 12 Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań 

technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie, 

 przeprowadzono kontrole 15 przedsiębiorców wpisanych do rejestru, prowadzących Ośrodki Szkolenia 

Kierowców w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 

 udzielono łącznie 73 zezwoleń w zakresie: wykonywania zwodu przewoźnika drogowego w krajowym 

transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy i osób, na wykonywanie regularnych i specjalnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na przejazd pojazdem nienormatywnym, 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, na terenie Powiatu: 

 stan zarejestrowanych pojazdów wyniósł 101.838,   

 do rejestru wpisanych było 15 Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 47 instruktorów, 

 do rejestru wpisanych było 176 przedsiębiorców posiadających licencję lub zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika.   

W celu realizacji zadań w 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zostały zawarte umowy z: 

 Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę komunikacyjnych dokumentów i oznaczeń 

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, 

 Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji na przygotowanie materiałów 

niezbędnych do wydania, odmowy lub 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. 
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Na przestrzeni roku 2019 doskonale sprawdził się elektroniczny system kolejkowy oraz elektroniczny system 

płatności umożliwiający dokonywanie transakcji za pomocą kart płatniczych. Sprawnie też działał system 

powiadamiania interesantów sms oraz drogą mailową o przygotowanych do odbioru dokumentach. Ich 

wprowadzenie w znaczący sposób przyczyniło się do usprawnienia i przyspieszenia załatwiania spraw oraz 

jakości obsługi interesantów. 

W 2019 roku dochody budżetu powiat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydanie prawa jazdy 

wyniosły 2.405.388 i były wyższe o blisko 100 tys. zł od dochodów uzyskanych w 2018 roku.   

7.12. PROMOCJA  POWIATU. 

Działania na rzecz promocji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2019 roku prowadzone były 

wielokierunkowo przez Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie 

i wynikały głównie z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata  
2011-2020 oraz Planu Promocji, Budowy Wizerunku i Marki Powiatu na lata 2017-2020. Zawarte w obu 

dokumentach cele, wzajemnie uzupełniają się i w dużej mierze pokrywają ze sobą. Wszystkie realizowane 

zadania zmierzały do budowy pozytywnego wizerunku i marki Powiatu, jako samorządu ukierunkowanego na 

rozwój i dostosowanie do bieżących potrzeb i oczekiwań społecznych. Plan oraz Strategia obejmują zadania, 

na które Powiat ma wpływ i może je realizować poprzez swoje kompetencje, współpracując przy tym  

z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi. Realizacja celów strategicznych wynikających z zapisów 

Strategii, wymaga podjęcia różnorodnych działań, opartych o aktualne potrzeby w odniesieniu do relacji  

z otoczeniem, co przełożyło się na następujące kategorie zadań:   
 

 targi, wystawy, spotkania, imprezy, konferencje i szkolenia – Powiat corocznie jest organizatorem oraz 

uczestnikiem imprez i spotkań cyklicznych, a do najważniejszych na przestrzeni 2019 roku należały: 

 Powiatowe Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, 

które realizowano w ramach obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego począwszy 

od roku 2017 i trwały do 2019 roku. Wszystkie działania prowadził Komitet Społeczny ds. Obchodów 

100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Powiecie, który nadzorował przygotowanie i przebieg 

wydarzeń. W 2019 roku odbyły się trzydniowe uroczystości w dniach 6-8 stycznia, na które składały 

się: uroczysta msza św., prelekcje tematyczne w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie, promocja 

albumu i wystawy w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej „Oni dla nas my dla nich”, odsłonięcie pomnika 

poświęconego Powstańcom Wielkopolskim i Księżom Katolickim, prezentacja „walki o Czarnków  

100 lat później” wraz z rekonstrukcją wydarzeń z 8 stycznia 1919 roku. W związku z wydarzeniami 

wydano pocztówki okolicznościowe oraz kalendarz na 2019 rok, przygotowano w holu Starostwa 

Powiatowego w Czarnkowie wystawę fotograficzną „Oni dla nas, my dla nich”, dofinansowano 

zagospodarowanie skweru przy Pomniku Niepodległości w Trzciance, prowadzono fanpage 

FB/Powstanie Wielkopolskie PCT; 

 Dożynki Powiatowe i Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne;  

 Spotkanie Noworoczne, AgroTargi, Powiatowy Dzień Strażaka; 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Goraju; 

 Powiatowy Dzień Edukacji; 

 przy współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną z Poznania Powiat uczestniczył: w Targach 

Turystycznych Tour-Salon w Poznaniu, ITB w Berlinie, World Travel Show w Nadarzynie oraz innych 

konferencjach, rajdach, imprezach sportowych i kulturalnych.  

Prowadzenie powyższych działań, w przeważającej mierze cyklicznych, ma na celu promocję pozytywnego 

wizerunku Powiatu, otwartego, z bogatym i ciekawym dorobkiem kulturowym.  

Działania te były realizacją: Celu strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb 
społecznych i rozwijającej się gospodarki oraz Celów szczegółowych: 1.2 Zachowanie i ulepszenie 

dziedzictwa natury i kultury; 1.3 Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej i 4.2 Promowanie 

działalności prowadzonej w oparciu o zasoby powiatu. 

 promocja identyfikacji wizualnej Powiatu (herb i logo) - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zgodnie  

z uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi  

i pieczęci Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz ustalenia zasad ich używania posiada własne symbole 

powiatowe, stanowiące jego identyfikację. Są one ważnym elementem tożsamościowym wykorzystywanym 

przy okazji świąt, rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w dziejach Powiatu 
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lub innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu. Powiat posiada także własne logo turystyczne wraz z księgą 

znaku (CI), które wielokrotnie wykorzystywane było w 2019 roku do promocji turystycznej Powiatu.  

 

                     

 

Realizowane w 2019 r. własne działania promocyjne lub te, nad którymi Starosta Powiatu objął patronat, były 

opatrzone logo lub herbem Powiatu, w zależności od zakresu tematycznego przedsięwzięcia. Miało to na celu 

promowanie i upublicznianie cech identyfikowalnych Powiatu wśród mieszkańców i jednocześnie budowanie 

wizerunku i marki Powiatu - czynienie go rozpoznawalnym. Powyższe działania te były realizacją Celu 

strategicznego 4. Promocja powiatu i jego potencjału oraz Celu szczegółowego 4.1 Budowanie wizerunku  

i marki powiatu - czynienie go rozpoznawalnym. 
 

 przygotowanie wydawnictw i publikacji drukowanych, gadżetów promocyjnych. Do najważniejszych 

publikacji wydanych w 2019 r. należały: mapa turystyczna Powiatu, kalendarze ścienne i podkładowe oraz 

współfinansowanie wydania publikacji „Morena Czarnkowska”, opracowano ofertę edukacyjną na rok 

szkolny 2019/2020 szkół prowadzonych przez Powiat, a także przygotowano projekty i druk zaproszeń 

oraz plakatów na uroczystości: Spotkanie Noworoczne, AgroTargi, Dożynki Powiatowe, obchody 100 

Rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Powiatowy Dzień Strażaka. Realizacja powyższych działań 

uzupełniana była materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi. W 2019 roku wykonane zostały: pendrivy, 

notesy, Power banki, długopisy, butony z herbem, torby, naklejki z herbem, smycze, butelki do napoju, 

worki sportowe, koszulki, pojemniki, słodycze reklamowe itp. Kształt i forma zakupionych gadżetów 

dostosowywana była do potrzeb wynikających z realizacji zadań. Działania te były realizacją Celu 

strategicznego 4.1 Budowanie wizerunku i marki powiatu, czynienie go rozpoznawalnym.    

 

 członkostwo w stowarzyszeniach turystycznych – Wydziału współpracował ze stowarzyszeniami 

działającymi w obszarze wspólnej promocji i rozwoju funkcji turystycznych i walorów przyrodniczo-

kulturowych obszaru Powiatu. W 2019 roku była to współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną 

w zakresie stałej promocji krajowej i zagranicznej potencjału turystycznego; współpraca ze 

Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich wspierającym idee samorządu terytorialnego  

i prowadzącego działania na rzecz rozwoju kulturowego i turystycznego Regionu Nadnoteckiego oraz 

współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich wspierającym rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej dla ożywienia turystyki wodnej na terenie naszego Powiatu. Powyższe działania były 

realizacją Celu strategicznego 1. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej 
się gospodarki oraz Celu strategicznego 1.3 Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej.  

 

 współpraca z mediami, publikacja artykułów i treści promocyjnych - publikowane w prasie materiały  

i treści informacyjno-promocyjne miały na celu upowszechnianie informacji i aktualności z zadań 

realizowanych przez samorząd powiatowy oraz budowanie pozytywnego wizerunku Powiatu. W 2019 

roku prowadzono współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami, do których należały: tygodnik 

Nadnoteckie Echa, Tygodnik Notecki, miesięczniki: Głos Czarnkowsko-Trzcianecki i Informator 

Powiatowy oraz dwutygodnik Nasze Media. Powyższe działania były realizacją Celu strategicznego  

4. Promocja powiatu i jego potencjału oraz Celu szczegółowego 4.1 Budowanie wizerunku i marki 

powiatu - czynienie go rozpoznawalnym.  

 

 prowadzenie stron internetowych, portali społecznościowych i Biuletynu Informacji Publicznej - Powiat 

posiada dwie strony internetowe: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl wraz z kanałem w serwisie YouTube, 

konto na Facebook promocja/PCT, gdzie zamieszcza się wszystkie aktualności i treści informacyjne oraz 

odrębny portal www.tuodpoczniesz.pl przeznaczony do promocji potencjału przyrodniczego, 

turystycznego i kulturowego Powiatu. Wydział prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji Publicznej, 

gdzie zamieszczane są dokumenty, przeznaczone do publikacji, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji 

publicznej. Działania te były realizacją Celu strategicznego 4. Promocja powiatu i jego potencjału oraz 

Celu szczegółowego 4.1. Budowanie wizerunku i marki powiatu czynienie go rozpoznawalnym. 

http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/
http://www.tuodpoczniesz.pl/
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7.13. 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 twórczości oraz 

edukacji kulturalnej, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych i sportowych, jak również ochronę 

dziedzictwa kultury. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wspieranie zadań kulturalnych  

i sportowych odbywało się głównie w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez. Wnioski do Kalendarza na 

2019 rok przyjmowane były do 30 września 2018 roku. Przy ich analizie uwzględniano przede wszystkim: 

rangę i ponadlokalny charakter imprezy, cykliczność przedsięwzięcia, możliwości organizacyjne i kadrowe 

jednostki realizującej zadanie oraz przedstawioną kalkulację kosztów. W przypadku imprez cyklicznych, 

istotnym elementem było rozliczenie imprezy za rok poprzedni oraz spełnienie kryterium promocji Powiatu  

w trakcie jej organizacji. W 2019 roku w ramach Kalendarza Imprez udzielono finansowego wsparcia przy 

organizacji 42 inicjatyw kulturalnych oraz 16 inicjatyw sportowych na łączną kwotę 78.611 zł. Wydatki 

związane były przede wszystkim z zakupem nagród rzeczowych, pucharów, medali, piłek, trofeów sportowych 

oraz statuetek dla laureatów konkursów. W ramach powyższych środków wsparcie uzyskały m.in. 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Goraju, Dzień Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie,  
Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret” w Trzciance, czy też Powiatowe Święto Kultury i Powiatowe 

Święto Sportu.  

Powiat nie posiada własnej biblioteki powiatowej. Zadanie w tym zakresie, na podstawie porozumienia 

zawartego z Gminą Trzcianka, od 1 września 2000 r. powierzono Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

Trzcianka (obecnie Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance), która 

co roku otrzymuje z Powiatu dotację na realizację zadania. W ramach przyznanej dotacji, Biblioteka część 

środków przeznacza na wynagrodzenia i pochodne, a część przeznacza na zakup zbiorów bibliotecznych, 

materiałów szkoleniowych do pracy z dziećmi, nagród w konkursach czy też organizację konkursów  

i współpracę z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie 

Powiatu. Biblioteka składa Zarządowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji 

powierzonych zadań oraz plan działania na rzecz bibliotek samorządowych w Powiecie na kolejny rok.  

W 2019 roku na realizację powyższych zadań z budżetu Powiatu przekazano środki w wysokości 60.000 zł.   

Realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego określa m.in. uchwała Nr XI/96/2011 Rady 

Powiatu z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych  na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W latach 2007-2014 z budżetu Powiatu na 

powyższe prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na obszarze Powiatu udzielono dotacji na 

łączną kwotę 256.805 zł. Od roku 2015 rezerwa celowa przeznaczana jest na remont zabytków będących 

własnością Powiatu, tj. na wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i prace 

zabezpieczające oficynę pałacową w Białej gm. Trzcianka. W 2019 roku kontynuowano wymianę okien  

w DPS w Wieleniu przeznaczając na ten cel środki w wysokości 30.000 zł. Aktualnie wymieniono już  

31 okien (w tym 6 sztuk w 2019 r.)  i jedne drzwi. Do wymiany pozostały jeszcze 34 okna.  

7.14. OCHRONA  PRAW  KONSUMENTA.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania na rzecz mieszkańców Powiatu na podstawie ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów. Podstawowym jego zadaniem jest zapewnienie fachowego  

i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. Porady udzielane są w miejscu pracy, telefonicznie, w trakcie 

konferencji z konsumentami, przy pomocy poczty elektronicznej, dodatkowo w lokalnej prasie. Wykonując 

swoje zadania Rzecznik analizował zasadność skarg konsumentów i przedstawiał możliwości prawne 

dotyczące rozwiązania zgłaszanego problemu. W większości zgłaszanych skarg podejmował interwencje 

telefoniczne u przedsiębiorców, przeprowadzał mediacje oraz udzielał pomocy w opracowaniu pism 

reklamacyjnych, pism odwoławczych do przedsiębiorców, odstąpień od zawartych umów na odległość lub 

poza lokalem przedsiębiorcy, pism do banków i firm windykacyjnych. W nielicznych przypadkach Rzecznik 

kierował konsumentów do właściwych instytucji lub organów, takich jak Inspekcja Handlowa, Urząd 

Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Prokuratura. Oprócz spraw związanych  

z problematyką konsumencką, Rzecznik odnotował także inne sprawy obywatelskie i w takich przypadkach 

wskazywał instytucje mogące pomóc interesantowi.  

W roku 2019 Rzecznik udzielił 573 porady, wyjaśnienia i informacje w indywidualnych sprawach.  
W 87 przypadkach występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów, z czego 

zdecydowana większość spraw zakończyła się wynikiem pozytywnym dla konsumentów. W minionym roku  

wytaczanie powództw nie było konieczne, ponieważ podejmowane działania odnosiły pozytywny skutek na 

drodze polubownej. Na wniosek konsumentów Rzecznik przygotował 2 pozwy w zakresie niezgodności 
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towaru z umową. Istotne miejsce w pracy Rzecznika stanowiły działania edukacyjno-informacyjne, w ramach 

których:  

 prowadził spotkania z młodzieżą szkolną oraz seniorami w formie prelekcji i pogadanek, 

 zorganizował i przeprowadził etap powiatowy XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, 

 współpracował z lokalnymi mediami w celu popularyzacji wiedzy konsumenckiej, 

 publikował cotygodniowe artykuły i poradniki konsumenta,  

 podnosił kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach. 

Działalność ta w znaczący sposób przekłada się na wzrost stanu świadomości konsumenckiej i wielu z nich 

jeszcze przed zawarciem umowy, zasięga informacji i porady na temat swoich uprawnień i obowiązków.  

Z liczby spraw zgłaszanych do Rzecznika wynika, że coraz częściej konsumenci korzystają z jego usług,  

a liczba porad rośnie. Zmienia się też poziom pytań i spraw, które stają się coraz bardziej złożone i wymagają 

znacznie większego zaangażowania, coraz więcej sporządza się wystąpień do przedsiębiorców. 

Warto podkreślić, że Pan Miłosz Niedźwiecki Rzecznik Konsumentów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

w kwietniu 2019 r., jako przedstawiciel Województwa Wielkopolskiego, wybrany został do Krajowej Rady 

Rzeczników Konsumentów - ustawowego organu opiniodawczo-doradczego Prezesa UOKiK, wyrażającego 

m.in. opinie w przedmiocie projektów aktów prawnych oraz kierunków rządowej polityki konsumenckiej. 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok opublikowane 

zostało w BIP Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakładce >Starostwo Powiatowe> Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów>. 

 

7.15. NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA.    

W 2019 roku Powiat prowadził 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 6 lokalizacjach: w Czarnkowie, 

Trzciance, Krzyżu Wlkp., Drawsku, Wieleniu i Połajewie. W pierwszych dwóch pomoc prawna świadczona 

była przez adwokatów i radców prawnych wykonujących zadanie na podstawie porozumienia z Okręgową 

Radą Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy, natomiast w pozostałych 

dwóch punktach za pośrednictwem organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert 

przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2019 roku 

prowadzenie punktów pomocy prawnej w Krzyżu Wlkp., Drawsku, Wieleniu i Połajewie powierzono Fundacji 

Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie. W Punktach w Krzyżu oraz Drawsku świadczona była nieodpłatna 

pomoc prawna, z kolei w Wieleniu i Połajewie zgodnie ze znowelizowanymi przepisami powinno być 

świadczone poradnictwo obywatelskie, jednakże Fundacja Honeste Vivere odstąpiła od tej części umowy, co 

wynikało z braków wyspecjalizowanej w tej dziedzinie kadry osobowej. W związku z zaistniałą sytuacją, od 

lipca 2019 r. w punktach znajdujących się w Wieleniu i Połajewie wznowiono świadczenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, obsadzając punkty adwokatami wyznaczonymi przez ORA w Poznaniu. 

W roku ubiegłym we wszystkich punktach zlokalizowanych na obszarze Powiatu udzielono 555 osobom 

nieodpłatnych porad prawnych. Spośród tej liczby 69% stanowiły porady udzielone przez adwokatów  

i radców, natomiast 31% stanowiły porady udzielone osobom w punktach prowadzonych przez Fundację 

Honeste Vivere. Najliczniejszą grupę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiły osoby w wieku 

od 35-45 roku życia (19,1%) oraz osoby w wieku 65-75 (18,4%). Zdecydowana większość odbiorców 

nieodpłatnej pomocy prawnej to kobiety 62%, z kolei mężczyźni to 38%. Przeważająca grupa osób 

zamieszkiwała wieś 40%, pozostali pochodzili z miast do 10 tys. mieszkańców 28 % i reszta z miast od 10-25 

tys. mieszkańców 32%. Spośród wszystkich dziedzin prawa, w zakresie których udzielano porad prawnych 

dominowało prawo cywilne, w znacznej mniejszości porady z zakresu prawa rodzinnego, prawa ubezpieczeń 

społecznych, prawa pracy i karnego. Najczęstszymi kategoriami spraw, z których udzielono porad prawnych 

to: dziedziczenie i spadki, rozwody i postępowanie alimentacyjne, zadłużenia i zobowiązania finansowe. 

Główną formą udzielania pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazanie 

osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. 95 osób wyraziło zgodę na wyrażenie opinii 

przez wypełnienie karty pomocy- część B i tylko 11 osób zgodziło się na udostępnienie numeru telefonu 

kontaktowego w celu zasięgnięcia opinii o udzielonej pomocy prawnej. 

W zakresie upowszechniania wśród mieszkańców Powiatu wiedzy o możliwości uzyskania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, zamieszczono na stronach internetowych i w BIP Powiatu oraz gmin z terenu Powiatu 

informację o nieodpłatnej pomocy prawnej i lokalizacji punktów wraz z harmonogramem wskazującym dni  

i godziny, w których jest ona udzielana, oraz wskazaniem podmiotów świadczących tą pomoc. Opracowano  

i opublikowano listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która była wykorzystywana do 
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wskazywania innych specjalistycznych jednostek służących mieszkańcom Powiatu. W miesiącu październiku 

2019 r. opublikowano w lokalnej prasie Informator Czarnkowsko-Trzcianecki i podano do publicznej 

informacji Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu Powiatu wraz harmonogramem. Wspólnie  

z organizacją pozarządową prowadzącą punkty prawne, przeprowadzono szkolenia wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. W celu pogłębienia świadomości prawnej mieszkańców Powiatu 

rozpowszechniono w miejscach publicznie dostępnych: w urzędach miast i gmin, ośrodkach pomocy 

społecznej, budynkach urzędu pracy, poradniki, plakaty oraz ulotki informacyjne poświęcone nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

W 2019 roku ogółem na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 230.853,69 zł pochodzące  

z dotacji z budżetu państwa, z czego 67.980,00 zł przekazano organizacji pozarządowej realizującej zadanie,  

a 153.118,67 przeznaczono na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną 

oraz na koszty wykonania plakatów, ulotek i zamieszczenia w lokalnej prasie listy jednostek poradnictwa 

obywatelskiego.  

8. PODSUMOWANIE  

Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu w roku 2019. Należy uznać, że dla 

samorządu był to czas dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnych trendów społecznych, czego wyrazem 

był m.in. spadek w Powiecie stopy bezrobocia, która w podregionie pilskim była jedną z najniższych oraz 

ponadplanowy wzrost dochodów, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób 

prawnych. Na realizację swoich zadań Powiat dysponował kwotą ponad 101 mln zł, która pozwoliła na 

realizację wielu cennych projektów i inicjatyw w różnych obszarach życia. Potencjał finansowy samorządu  

w dużej mierze wzmocniły także środki unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł zewnętrznych, w tym  

z budżetu państwa czy też od gmin. Podobnie jak w latach poprzednich, rok 2019 to okres realizacji wielu 

zadań inwestycyjnych i remontowych. Wśród najważniejszych należy wymienić:  

 rozpoczęcie długo oczekiwanej budowy sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie,  

 zakończenie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Czarnkowie z wyposażeniem bloku operacyjnego,  

 rozpoczęcie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Trzciance,   

 budowa i remont chodników przy drogach powiatowych z udziałem finansowym gmin: w Dębogórze 

gm. Wieleń, w Teresinie gm. Trzcianka, w Krosinie i Boruszynie gm. Połajewo, w Jędrzejewie gm. 

Lubasz oraz w Zofiowie gm. Czarnków, 

 remont drogi Gębice-Wyszyny oraz Wieleń-Mężyk z udziałem finansowym Nadleśnictw, 

 utwardzenie nawierzchni pod dodatkowy parking wewnętrzny przy budynku Starostwa Powiatowego 

przy wsparciu finansowym gminy Czarnków, 

 remonty w szkołach i placówkach oświatowych.   

Uznać można, że był to kolejny rok rozwoju Powiatu, w którym Zarząd Powiatu starał się jak najlepiej  

i jak najefektywniej realizować ustawowe zadania. Wiele miejsca i czasu poświęcono sprawie przygotowania 

koncepcji restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie, przeprowadzeniu szkół powiatowych przez pierwszy 

rok reformy oświatowej oraz zabezpieczeniu środków finansowych na ich funkcjonowanie. Istotnym jest, że 

powyższe zadania realizowano nie tylko za pośrednictwem własnych jednostek organizacyjnych, ale także 

poprzez wielosektorową współpracę partnerską. Głównymi obszarami tej współpracy była pomoc społeczna, 

działania na rzecz osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych, przedsięwzięcia sportowe, turystyczne, 

kulturalne i prozdrowotne realizowane przez organizacje pozarządowe, a także przedsięwzięcia dotyczące 

poprawy stanu i funkcjonalności dróg powiatowych realizowane wspólnie z samorządami gminnymi. Warto 

podkreślić, że współpraca partnerska towarzyszyła też wielu działaniom w obszarze edukacji zawodowej, 

poprzez dalszy rozwój klas i grup patronackich oraz realizację wielu projektów, które przyczyniły się nie tylko 

do polepszenia warunków nauczania w szkołach, ale także do wzbogacenia rozwoju zawodowego kadry 

nauczycielskiej, rozwoju oferty edukacyjnej oraz zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy poprzez staże  

i praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.  

Wymienione powyżej działania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz działalności Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2019 roku. Wyrażamy jednak nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport 

może być pomocny do wytyczenia dalszych kierunków działania oraz ustalenia szczegółowych priorytetów  

i zadań na najbliższe lata działalności samorządu powiatowego.   

          Starosta 

         Czarnkowsko-Trzcianecki 

               /-/ Feliks Łaszcz 
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                       Załącznik  Nr 1 

1. WYKZ UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH W 2019 ROKU I ICH REALIZACJA.      

LP. NUMER, DATA PODJĘCIA I PRZEDMIOT UCHWAŁY STAN  REALIZACJI 

1. 

Uchwała Nr IV/21/2019 z dnia  9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance  

ZREALIZOWANO – konkurs przeprowadzono zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz  rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na dyrektora 

wybrano Pana Mirosława Szymajdę, którego Zarząd Powiatu z dniem 1 marca 2019 roku powołał na dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Trzciance na okres 6 lat, tj. do dnia 28 lutego 2025 r.  

2. 

Uchwała Nr V/22/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
na  lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO – uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019 – 2036,  uchwała była  

8 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.  

3. 
Uchwała Nr V/23/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO – uchwalono budżet powiatu na 2019 rok. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6.02.2019 r. pod poz. 1314. Uchwała była zmieniana  

w trakcie roku budżetowego 25 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 2019 rok, przedłożony do analizy i zatwierdzenia przez Radę Powiatu 
tytułem udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

4. 

Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

zadania z zakresu administracji rządowej w  ramach kwalifikacji wojskowej 
w 2019 roku 

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 2019 roku. Stosowne 
porozumienie w tej kwestii podpisane zostało z Wojewodą Wielkopolskim. 

5.   
Uchwała Nr V/25/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

ZREALIZOWANO – zmiana dotyczyła możliwości nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z członkiem 

Zarządu Powiatu wybranym spoza składu Rady Powiatu w dniu 22 listopada 2018 r. Stosunek pracy z członkiem 

Zarządu Panem Krzysztofem Czarneckim nawiązany został z dniem 5 marca 2019 r. i zakończył się z dniem 

uzyskania przez niego mandatu posła RP,  tj. z dniem 15 października 2019 roku. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6.02.2019 pod poz. 1315. 

6. 
Uchwała Nr V/26/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania 

petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia 

ZREALIZOWANO – ponieważ przedmiotem petycji były sprawy pracownicze związane z zatrudnieniem  

w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie, Przewodniczący Rady przekazał ją wraz z uchwałą Rady Powiatu do 
rozpatrzenia przez dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. 

7. 

Uchwała Nr VI/27/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

liczby członków i powołania Rady Społecznej przy Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  

ZREALIZOWANO - w związku z zakończeniem V kadencji Rady Powiatu, zakończyła się również kadencja Rady 

Społecznej działającej przy ZZOZ w Czarnkowie, zatem koniecznym było ustalenie składu nowej Rady 

Społecznej. W jej skład weszło ogółem 11 osób, w tym Starosta jako przewodniczący Rady, wicestarosta, 

przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego oraz 8 osób jako przedstawiciele miast i gmin z terenu powiatu. 

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbyło się w dniu 15 marca 2019 roku.  

8. 
Uchwała Nr VI/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

liczby członków i powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym 

ZREALIZOWANO - w związku z zakończeniem V kadencji Rady Powiatu, zakończyła się również kadencja Rady 

Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Trzciance zatem koniecznym było ustalenie składu nowej 
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im. Jana Pawła II w Trzciance Rady Społecznej. W jej skład weszło ogółem 11 osób, w tym Starosta jako przewodniczący Rady, wicestarosta, 

przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego oraz 8 osób jako przedstawiciele miast i gmin z terenu powiatu. 
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbyło się w dniu 4 kwietnia 2019 roku. 

9. 
Uchwała Nr VI/29/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Trzcianka 

ZREALIZOWANO – pomocy finansowej dla Gminy Trzcianka w kwocie 10 tys. zł udzielono w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zagospodarowania skweru przy Pomniku Niepodległości  

w Trzciance. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a gmina terminowo rozliczyła się  
z przyznanych środków.  

10.* 

Uchwała Nr VI/30/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO -dane wynikające ze zmiany WPF wprowadzono do systemu Besti@, informację  

o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów 

wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęto w załączniku pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF  

i przekazano do wiadomości kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wydziałom Starostwa 
Powiatowego w Czarnkowie. 

11.* 
Uchwała Nr VI/31/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO - dane wynikające ze zmiany budżetu wprowadzono do systemu Besti@ i do systemu 

finansowo-księgowego oraz o wprowadzonych zmianach poinformowano kierowników jednostek organizacyjnych 

i wydziały Starostwa Powiatowego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 11.03.2019 r. pod poz. 2774.  

12. 

Uchwała Nr VI/32/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz planu pracy Komisji 
Stałych Rady Powiatu na I półrocze 2019 roku 

ZREALIZOWANO 

13.* 

Uchwała Nr VII/33/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  
na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

14.* 
Uchwała Nr VII/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5.04.2019 r. poz. 3498 

15. 

Uchwała Nr VII/35/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia 

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.  

ZREALIZOWANO - dokonano podziału środków finansowych otrzymanych z PFRON w kwocie 2.549.892 zł 

przeznaczonych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Na rehabilitację  społeczną przeznaczono 2.434.892 zł, w tym na działalność warsztatów 

terapii zajęciowej, na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na dofinansowanie likwidacji barier technicznych, 

architektonicznych, w komunikowaniu się oraz na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki. Na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 115.000 zł, w tym na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub na szkolenia. Uchwała została 

zmieniona uchwałami Rady Powiatu Nr XIII/77/2019 z dnia 29.10.2019, Nr XIV/92/2019 z dnia 3.12.2019 oraz 

Nr XV/102.2019 z dnia 30.12.2019. Zadania realizowane były na bieżąco, a wszystkie środki przyznane powiatowi 
zostały wykorzystane na potrzeby osób niepełnosprawnych.  

16. 

Uchwała Nr VII/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XV/100/2016 z 02 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia 

Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego do Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Nadnoteckich 

ZREALIZOWANO - do reprezentowania powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów  Nadnoteckich upoważniono 

Starostę Feliksa Łaszcza. Informację przekazano władzom Stowarzyszenia. 
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17. 

Uchwała Nr VII/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

ZREALIZOWANO - na wniosek radnego Zbigniewa Piątka wykreślono go ze składu Komisji Budżetowo 

-Gospodarczej i wpisano do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  

18. 
Uchwała Nr VIII/38/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej  
ZREALIZOWANO  

19.* 

Uchwała Nr VIII/39/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

20.* 
Uchwała Nr VIII/40/2029 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak  w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia  9.05.2019 r. pod poz. 4737.  

 21. 

Uchwała Nr VIII/41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/26/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 

ZREALIZOWANO - do reprezentowania powiatu w Stowarzyszeniu upoważniono Wicestarostę Sławomira Kryger, 

o czym poinformowano władze Stowarzyszenia. 

 22. 

Uchwała Nr VIII/42/2019 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 WRPO 2014-2020 

W  TRAKCIE  REALIZACJI - projekt do realizacji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Jego budżet wynosi 

2.053.806,17 zł, z czego w 2019 r. - 776 481,68 zł. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 245 osób 

bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Czarnkowie. Uczestnicy należeć będą do jednej 

z grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, 

osoby powyżej 50 roku życia i zostaną objęci będą Indywidualnym Planem Działania w celu zdiagnozowanie ich 
ścieżki rozwoju zawodowego.  

23. 

Uchwała Nr VIII/43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czarnkowie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego 
w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO - z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwę szkoły policealnej prowadzonej  przez powiat 

czarnkowsko-trzcianecki do przepisów ustawy Prawo oświatowe w ten sposób, że Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Czarnkowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie 

otrzymała nazwę: Szkoła Policealna w Czarnkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego  
w Czarnkowie. 

24. 

Uchwała Nr VIII/44/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Trzciance 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka 

Sienkiewicza w Trzciance 

ZREALIZOWANO - z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwę szkoły policealnej prowadzonej  przez powiat 

czarnkowsko-trzcianecki do przepisów ustawy Prawo oświatowe w ten sposób, że Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Trzciance wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance otrzymała 

nazwę: Szkoła Policealna w Trzciance Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. H. Sienkiewicza w Trzciance.  

25. 

Uchwała Nr VIII/45/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp. 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich  
1918-1919 w Krzyżu Wlkp. 

ZREALIZOWANO - z dniem 1 września 2019 r. dostosowano nazwę szkoły policealnej prowadzonej  przez powiat 

czarnkowsko-trzcianecki do przepisów ustawy Prawo oświatowe w ten sposób, że Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Krzyżu Wlkp. Czarnkowie wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919  

w Krzyżu Wlkp. otrzymała nazwę: Szkoła Policealna w Krzyżu Wlkp. Zespół im. Powstańców Wielkopolskich 
1918-1919 w Krzyżu Wlkp.  

26. 

Uchwała Nr VIII/46/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

NIE  ZREALIZOWANO – w roku szkolnym 2019/2020 nie utworzono żadnej klasy Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. Działania te przełożone 

zostały na rok szkolny 2020/2021.   

27. 

Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

utworzenia Branżowej Szkoły Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej 

ZREALIZOWANO – w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej MOS w Białej z dniem 1.09. 2019 r. utworzono 

Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną. W roku szkolnym 2019/2020 dla wychowanek Ośrodka uruchomiono jedną  
15 osobową klasę pierwszą wielobranżową kształcącą w zawodach fryzjer, kucharz, sprzedawca i kosmetyczka.    

 

28. 

 

Uchwała Nr VIII/48/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ZREALIZOWANO - regulamin Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czarnkowie przygotowany i uchwalony został przez Radę Społeczną podczas jej pierwszego posiedzenia w dniu 
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zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie 

15 marca 2019 r. Regulamin określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i tryb podejmowania uchwał, został 

zatwierdzony przez Radę Powiatu i miał zastosowanie do posiedzeń Rady Społecznej odbywających się w trakcie 
roku 2019.   

29. 

Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II w Trzciance 

ZREALIZOWANO - regulamin Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Trzciance uchwalony 

został przez Radę Społeczną podczas jej pierwszego posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2019 r. Regulamin określa 

sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i tryb podejmowania uchwał, został zatwierdzony przez Radę Powiatu  
i miał zastosowanie do posiedzeń Rady Społecznej odbywających się w trakcie roku 2019.   

 

30. 

Uchwała Nr VIII/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance 

ZREALIZOWANO - Rada uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i jako organy właściwe wskazała: 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile w części dotyczącej nadzoru pedagogicznego oraz Sąd 

Rejonowy w Pile IV Wydział Pracy w części dotyczącej spraw pracowniczych. Skarżący został poinformowany  
o sposobie rozpatrzenia skargi.  

 

31. 

Uchwała Nr IX/51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła 

II w Trzciance za 2018 rok 

ZREALIZOWANO - zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożono do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda 

Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, do I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego 

w Poznaniu oraz do Urzędu Statystycznego w Pile. 

32. 

Uchwała Nr IX/52/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Trzciance za 2018 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 2018 i zawierał: analizę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za 2018 rok, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe  

tj. 2019-2021 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 2018 wyniosła 59 punktów, 

co stanowi 84,28% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i była niższa o 3 punkty w stosunku do 

roku 2017. Tak ukształtowane wskaźniki świadczą o bardzo dobrej i stabilnej sytuacji jednostki, co pozwoliło na 

dokonanie pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Uchwała wraz z oceną dokonaną przez 
Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi jednostki.  

33. 

Uchwała Nr IX/53/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Czarnkowie za 2018 rok 

ZREALIZOWANO - zatwierdzone sprawozdanie finansowe złożono do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda 

Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, do I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego 

w Poznaniu oraz do Urzędu Statystycznego w Pile. 

34. 

Uchwała Nr IX/54/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czarnkowie za 2018 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 2018 i zawierał: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok, prognozę sytuacji na kolejne 

trzy lata obrotowe tj. 2019-2021 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 2018 

wyniosła 18 punktów, co stanowi 25,71% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i była o 9 pkt 

niższa od oceny za rok 2017. Analiza wskaźników potwierdziła trudną sytuację Zespołu szczególnie w zakresie 

płynności finansowej i zadłużenia, a tym samym dokonanie negatywnej oceny jej sytuacji ekonomiczno 

-finansowej. Uchwała wraz z oceną dokonaną przez Radę Powiatu, przekazana została dyrektorowi jednostki. 

35. 
Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pokrycia straty 

netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO - zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym ZZOZ w Czarnkowie za 2018 r., 

pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta Zespół osiągnął stratę w wysokości - 2.833.650,42 zł, koszty 

amortyzacji wyniosły 1.012.885,18 zł., saldo kapitału zakładowego wyniosło 699.411,94 zł. Po odjęciu kosztów 

amortyzacji i posiadanego kapitału zakładowego od ujemnego wyniku finansowego uzyskano stratę, którą zgodnie 
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z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący chcąc zachować kontynuację działalności 

jednostki, winien pokryć ze swoich środków. W przypadku ZZOZ różnica ta za rok obrotowy 2018 wynosiła 
1.121.353,30 zł. Strata netto pokryta została przez Powiat w I półroczu 2020 roku. 

36. 
Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu 

Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Trzciance 

ZREALIZOWANO – statut dostosowany został do obowiązujących przepisów związanych z kadencją Rady 

Powiatu (z 4 letniej do 5 letniej). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 3.06.2019 r. pod poz. 5379. 

37. 
Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu 

Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO – statut dostosowany został do obowiązujących przepisów związanych z kadencją Rady 

Powiatu (z 4 letniej do 5 letniej) i innych zmian. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.06.2019 r. pod poz. 5380. 

38.* 

Uchwała Nr IX/58/2019 2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

39.* 
Uchwała Nr IX/59/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10.06.2019 r. pod poz. 5663 

 40.  

Uchwała Nr IX/60/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w 

Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim od 1.09.2019 roku z uwzględnieniem 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące 

ZREALIZOWANO. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy 

prowadzące został ustalony i obowiązuje od 1 września 2019 r. Plan uwzględnia również publiczne szkoły 

ponadpodstawowe prowadzone przez gminę Wieleń, gminę Krzyż Wlkp. oraz przez Ministerstwo Środowiska. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.06.2019 r.  
pod poz. 5381. 

41. 

Uchwała Nr IX/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Czarnkowsko-Trzcianecki 

ZREALIZOWANO – określono wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania. nauczycielom dodatku z tytułu 

pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w stosownym rozporządzeniu. Powyższą zmianę 

uzgodniono ze związkami zawodowymi i poddano konsultacjom społecznym. Uchwałę przekazano do wiadomości 

wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.06.2019 r. pod poz. 5382 

42. 
Uchwała Nr X/62/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  

ZREALIZOWANO – Rada Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

za 2018 rok i przeprowadzeniu nad nim debaty, udzieliła w dniu 11 czerwca 2019 roku wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu.  

43. 

Uchwała Nr X/63/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu za 2018 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 
za 2018 rok 

ZREALIZOWANO - Zarząd Powiatu przekazał Radnym Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 

2018 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 2018 rok, łączny bilans jednostek 

budżetowych za 2018 rok, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok oraz rachunek zysków  

i strat jednostki - sprawozdanie łączne jednostek za 2018 rok. W oparciu o powyższe sprawozdania i opinie RIO, 

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Rada Powiatu zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018r.  

44. 
Uchwała Nr X/64/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2018 rok 

 ZREALIZOWANO - Rada Powiatu bezwzględną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2018  

45. 

Uchwała Nr X/65/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie cesji wierzytelności objętych umową o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana 

Pawła II  w Trzciance a Narodowym Funduszem Zdrowia – Wielkopolskim 

ZREALIZOWANO – Rada Powiatu wyraziła zgodę na dokonanie cesji wierzytelności objętych umową o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Trzciance, a Wielkopolskim Oddziałem 

Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA I Oddział  

w Trzciance do wysokości 2,5 mln zł na realizację inwestycji rozbudowy budynku głównego Szpitala 
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Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu Powiatowego w Trzciance. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazano dyrekcji Szpitala celem przedstawienia jej 

w Banku PKO BP SA jako załącznika do umowy. W 2019 roku Szpital nie korzystał ze środków kredytowych. 

46.* 

Uchwała Nr XI/66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
na lata 2019 – 2036  

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

47.* 
Uchwała Nr XI/67/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28.06.2019 r. pod poz. 6138.  

48. 

Uchwała Nr XI/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz gminy 
Czarnków 

ZREALIZOWANO – uchwała dotyczyła działki nr 554 położonej w obrębie Śmieszkowo, która stanowiła część 

pobocza drogi powiatowej nr 1343P. Na działce wygaszono prawo trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Zarządu Dróg Powiatowych Czarnkowie. Działka została przekazana nieodpłatne na rzecz gminy Czarnków, która 

wybudowała m.in. na niej ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż drogi powiatowej. W sprawie zawarto stosowny akt 

notarialny. 

49. 

Uchwała Nr XI/69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz plan pracy Komisji 
Stałych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na II półrocze 2019 r.  

ZREALIZOWANO  

50.* 

Uchwała Nr XII/70/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

51.* 
Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak  w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10.10.2019 r. pod poz. 8575. 

52. 
Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

ZREALIZOWANO – określony przez Radę Powiatu tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej przekazano do 

realizacji kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Naczelnikom Wydziałów Starostwa 
Powiatowego. Miał on zastosowanie przy przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.  

53. 

Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia zespołu placówek oświatowych, 

funkcjonującego pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, 

w skład którego wchodzą Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO - z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy zespół placówek oświatowych funkcjonujący pod 

nazwą Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, w skład którego wchodziło Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, przekształcono w Centrum Kształcenia 

Zawodowego z siedzibą w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków. Przekształcona jednostka stała się 
placówką realizującą zadania przypisane dotychczas do tych dwóch jednostek.  

54. 

Uchwała Nr XII/74/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Czarnkowsko-Trzcianecki 

ZREALIZOWANO – Regulamin wynagradzania nauczycieli dostosowano do obowiązujących zapisów ustawy 

Karta Nauczyciela w zakresie wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy  

i ustalono go w wysokości 300 zł (minimalna wysokość). Wykreślono z Regulaminu dodatek funkcyjny dla 

nauczyciela doradcy metodycznego bowiem prowadzenie tego zadania przeszło do kompetencji kuratora oświaty. 

Zapisy uchwały zostały wdrożone do wynagrodzeń nauczycieli. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.10.2019 roku pod poz. 8497. 

 55. 

Uchwała Nr XII/75/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO – Komisja Konkursowa  w składzie powołanym przez Radę Powiatu przeprowadziła dwukrotne 

postępowanie konkursowe. I konkurs ogłoszony został w dniu 10 października 2019 r. Ponieważ do konkursu nie 

zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, Zarząd 

Powiatu uchwałą Nr 136/2019 z dnia 24 października 23019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu II konkursu. Do 

drugiego postępowania wpłynęła również tylko jedna oferta. Przeprowadzone dwa kolejne postępowania 

konkursowe nie doprowadziły do wybrania kandydata na stanowisko dyrektora ZZOZ. W tej sytuacji, stosownie 

do zapisów art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, Zarząd Powiatu postanowił powołać na stanowisko 

dyrektora osobę przez siebie wskazaną. Została nią Pani Bożena Sadowska, dotychczasowa główna księgowa 
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jednostki, która spełniała wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, a jej kandydatura 

została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Konkursową. Umowa o pracę została zawarta na okres 6 lat,  
tj. do 9 grudnia 2025 roku.   

 56. 

Uchwała Nr XII/76/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu  
Czarnkowsko-Trzcianeckiego  

ZREALIZOWANO – Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. Skarżący został poinformowany o sposobie 

rozpatrzenia skargi.  

57. 

Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr VII/35/19 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań finansowych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2019 roku 

ZREALIZOWANO - uchwałą dokonano zwiększeniu środków do wysokości 2 644 529 zł na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie w 2019 r. O kwotę 30 tys. zł 

zwiększono środki na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. W ramach pozostałej 

kwoty w wysokości 64 637 zł, zwiększono limity środków na pozostałe zadania. Po dokonaniu diagnozy potrzeb  

w zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier 

architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się. Dokonano również przesunięć środków między 

poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, dostosowując ich wysokość do realnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

58. 

Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-
Trzcianeckim na lata 2019-2021” 

W TRAKCIE REALIZACJI - trwa bieżąca realizacja zadań wynikających z przyjętego Programu oraz ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

59.* 

Uchwała Nr XIII/79/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019 – 2036 

ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 

60.* 
Uchwała Nr XIII/80/2019  z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 
ZREALIZOWANO jak  w pkt 11.  

 61. 

Uchwała Nr XIII/81/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance 

przyjętego Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Czarnkowsko 

-Trzcianeckiego z dnia 28 maja 2019 r.  

ZREALIZOWANO. Zmieniono załącznik do Statutu Szpitala Powiatowego w Trzciance, stanowiący jego schemat 

organizacyjny. Zmiana polegała na usunięciu komórki o nazwie Oświata Zdrowia oraz zmianie nazwy Centralne 

Laboratorium z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej  na Centralne  Laboratorium z Pracownią Immunologii 

Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 08.11.2019 pod poz. 9366. 

 62. 

Uchwała Nr XIII/82/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące  
w Czarnkowie w Liceum 4-letnie. 

 63. 

Uchwała Nr XIII/83/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Trzciance w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. St. Staszica w Trzciance  

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące  
w Trzciance w Liceum 4-letnie. 

 64. 

Uchwała Nr XIII/84/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnkowie działającego w Zespole 

Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnkowie działające w Zespole Szkół 
im. Józefa Nojego w Czarnkowie 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych działające w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w Liceum 4-letnie. 
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65. 

Uchwała Nr XIII/85/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Trzciance działającego w Zespole 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Trzciance działające w Zespole Szkół  
im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance  

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych działające w Zespole Szkół w Trzciance, w Liceum 4-letnie. 

66. 

Uchwała Nr XIII/86/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp. działającego w Zespole 

Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzyżu Wlkp. 

działające w Zespole Szkół  im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919  
w Krzyżu Wlkp. 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 3-letnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych działające w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp., w Liceum 4-letnie. 

67. 

Uchwała Nr XIII/87/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

działającego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie  

w pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w 
Czarnkowie 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 4-letnie Technikum działające w 
 Zespole Szkół w Czarnkowie, w Technikum 5-letnie.  

68. 

Uchwała Nr XIII/88/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

działającego w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance w 

pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Trzciance 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 4-letnie Technikum działające  

w Zespole Szkół w Trzciance, w Technikum 5-letnie.  

69. 

Uchwała Nr XIII/89/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4 letniego Technikum 

działającego w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance w 5 letnie 
Technikum działające w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance 

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 4-letnie Technikum działające  
w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, w Technikum 5-letnie. 

70. 

Uchwała Nr XIII/90/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum 

działającego w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 

w Krzyżu Wlkp. w pięcioletnie Technikum działające w Zespole Szkół im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.  

ZREALIZOWANO – w związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. przekształcono dotychczasowe 4-letnie Technikum działające  
w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp., w Technikum 5-letnie. 

71. 

Uchwała Nr XIII/91/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów 

ZREALIZOWANO - petycję w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów, Rada Powiatu uznała za niezasadną. Wnoszący petycję został poinformowany o sposobie 

jej rozpatrzenia. Petycja wraz z odpowiedzią została zamieszczona w BIP Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  

w zakładce >Starostwo Powiatowe > Petycje >Wykaz Petycji> 

72. 

Uchwała Nr XIV/92/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/35/19 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 

26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań finansowych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.  

ZREALIZOWANO - po dokonaniu kolejnej diagnozy potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W związku z tym zwiększono limity środków na 

powyższe cele, zmniejszając jednocześnie limit środków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się.  

73.* 
Uchwała Nr XIV/93/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
ZREALIZOWANO jak w pkt 10. 
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na lata 2019 – 2036 

74.* 
Uchwała Nr XIV/94/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak  w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia  9.12.2019 r. pod poz. 10490  

75. 
Uchwała Nr XIV/95/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Drawsko 

ZREALIZOWANO – zgodnie z uchwałą udzielono gminie Drawsko pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz  
z pomieszczeniami towarzyszącymi”. 

76. 

Uchwała Nr XIV/96/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

sporządzonych za rok obrotowy 2019 i 2020 samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat 
Czarnkowsko-Trzcianecki 

ZREALIZOWANO - w październiku 2019 r. podjęto czynności przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie 

rozeznania rynku cen za wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania, uwzględniając spełnienie wymogów formalnych oraz oferowaną 

cenę, zaproponowano Radzie Powiatu wybór firmy E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do 

przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

oraz Szpitala Powiatowego w Trzciance za rok obrotowy 2019 i 2020. Z powodu trudności w nawiązaniu kontaktu 

z wybraną firma, ostatecznie nie doszło do zawarcia z nią umów i w styczniu 2020 r. przeprowadzono kolejne 

czynności w celu znalezienia nowego podmiotu, który podjąłby się realizacji zadania. Kolejne postępowanie 

pozwoliło zaproponować Radzie Powiatu dokonanie wyboru innego podmiotu uprawnionego, którym została firma 

AUDIT-BILANS Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie. Uchwała Nr XVI/112/2020 w sprawie wyboru tej firmy 

podjęta została w dniu 23 stycznia 2020 r., którą jednocześnie uchylono uchwałę Nr XIV/96/2019 z dnia 3 grudnia 
2019 r.  

77. 

Uchwała Nr XIV/97/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

 z organizacjami i pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2020” 

W TRAKCIE REALIZACJI – uchwała dotyczy roku 2020. Uchwała została opublikowana na stronie internetowej 

powiatu i w BIP. Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: 1) działalności wspierania osób 

niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym; 2) ochrony i promocji zdrowia; 3) wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu; 4) turystyki i krajoznawstwa; 5) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 6) edukacji 

ekologicznej, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Zarząd Powiatu ogłosił dnia 19 grudnia 

2019 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 wpłynęło 49 ofert,  

z których 6 odrzucono ze względów formalnych, pozostałe 43 oferty poddano ocenie merytorycznej. Komisja 

konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Nr 168/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. dokonująca oceny i 

analizy ofert, zarekomendowała do wsparcia 38 ofert proponując określoną kwotę dotacji. Ostatecznie do realizacji 

przyjęto 38 ofert na łączną kwotę 87.000 zł. Realizacja zadań odbywać się będzie do końca roku 2020.   

78. 

Uchwała Nr XIV/98/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego w 2020 roku 

 

W TRAKCIE REALIZACJI - na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu określiła rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na rok 2020. Godziny pracy aptek powinny być 

dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta  

i inne dni wolne od pracy. Projekt uchwały wysłano do zaopiniowania przez wójtów i burmistrzów gmin z terenu 

powiatu oraz przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu, a także w celu konsultacji społecznych 

zamieszczono na stronie BIP powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Podjętą 

uchwałę przesłano w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia jej podjęcia, a pocztą tradycyjną przesłano do wójtów i burmistrzów z terenu powiatu,  

do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  w Poznaniu, do aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, 

zamieszczono na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwałę opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.12.2019 r. pod poz. 10664. Ma ona 
zastosowanie do 2020 roku. 
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79. 

Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na 

wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości opłaty w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu 

W TRAKCIE REALIZACJI - uchwała ma zastosowanie do roku 2020. Ustalono w niej wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi, 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, powstałych wskutek wydania dyspozycji jego usunięcia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.12.2019 r. pod poz. 10501. 

80. 

Uchwała Nr XV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2020-2036 

W TRAKCIE REALIZACJI  

81. 
Uchwała Nr XV/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej powiatu na 2020 rok 

W TRAKCIE REALIZACJI. Uchwała dotyczy budżetu powiatu na 2020 rok, została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.01.2020 pod poz. 170. 

82. 

Uchwała Nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/35/19 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 

26 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań finansowych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.  

ZREALIZOWANO - uchwałą dokonano ostatecznych zmian w limitach środków na dofinansowanie uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także dokonano przesunięć środków 

między poszczególnymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej, dostosowując ich wysokość do realnych 
potrzeb osób niepełnosprawnych.   

83.* 
Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok 

ZREALIZOWANO jak  w pkt 11. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 7.01.2020 r. pod poz. 171 

84. 
Uchwała Nr XV/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019  

W TRAKCIE REALIZACJI – w uchwale ustalono wykaz przedsięwzięć, ostateczny termin ich realizacji  

i związanych z nimi wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i przełożone zostały do 
wykonania w roku 2020. 

85. 
Uchwała Nr XV/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

W TRAKCIE REALIZACJI  - od dnia 25 października 2019 r. w związku z przepisami art. 2 pkt 2 c ustawy z dnia 

30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej oraz niektórych 

innych ustaw, nastąpiły ustawowe regulacje stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów  

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawki opłat ujęte w art. 40 ust. 4 i 6 ustawy o drogach publicznych 

w odniesieniu do powyższych obiektów i urządzeń, zgodnie z nową regulacją, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za 

jeden dzień zajmowania pasa drogowego, natomiast roczna stawka opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego 

zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie może przekroczyć 20 zł. Uchwałą 

dostosowano stawki opłat za zajęcie pasa drogowego do znowelizowanych przepisów ustawy drogach 

publicznych. Uchwała ma zastosowanie do roku 2020, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.01.2020 pod poz.172. 

86. 

Uchwała Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

ZREALIZOWANO – uchwałą dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów Prawo oświatowe i Karta 

Nauczyciela, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 

nauczycieli prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, zmniejszając ich wymiar z dotychczasowych  

22 godzin do 20 godzin. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 07.01.2020 pod poz. 73.  

87. 

Uchwała Nr XV/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu 

pracy Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz planu pracy 

Komisji Stałych Rady Powiatu na I półrocze 2020 roku. 

W  TRAKCIE  REALIZACJI  

* wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019–2036 oraz zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok dokonane w trakcie roku 2019, 

znajdują szczegółowe odzwierciedlenie w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok, stanowiącym odrębny dokument przedłożony do analizy  

i zatwierdzenia przez Radę Powiatu tytułem udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
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      Załącznik  Nr 2 

REALIZACJA W 2019 ROKU STRATEGII ROZWOJU POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2010-2020 
 

CELE I DZIAŁANIA 

 STRATEGICZNE POWIATU  

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 
REALIZACJA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W 2019 r. 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Cel Strategiczny 1 
Dostosowanie 

przestrzeni  powiatu 

do potrzeb 

społecznych  

i rozwijającej się 

gospodarki 

 

1.1. Poprawianie stanu 

infrastruktury 

transportowej 

i teleinformatycznej 

oraz całego systemu 

komunikacyjnego 

 

1.1.1. Modernizowanie dróg, budowanie obwodnicy, parkingów, przydrożnych zatok autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych. 

 przebudowa drogi - budowa chodnika (315 mb) przy drodze powiatowej nr 1322P w Dębogórze gm. Wieleń 

 przebudowa drogi -budowa chodnika (215 mb) przy drodze powiatowej nr 1333P w Teresinie etap II gm. Trzcianka 

 przebudowa drogi - budowa chodnika (379 mb) przy drodze powiatowej nr 1343P w Jędrzejewie gm. Lubasz, 

 remont chodnika (215 mb) przy drodze powiatowej nr 1846P w Krosinie gm. Połajewo 

 remont chodnika (55 mb) przy drodze powiatowej nr 1846P w Boruszynie gm. Połajewo 

 przełożenie chodnika, obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych w Młynkowie przy drodze nr 1353P. 

1.1.4. Zapewnienie, poprzez uzgodnienia z przewoźnikami, niezbędnego transportu zbiorowego, w tym umożliwiającego dojazd 

młodzieży do szkół, a pracownikom do oddalonych miejsc pracy. 

 Przeprowadzono konsultacje z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w sprawie przygotowania 

wstępnego projektu reaktywacji linii kolejowej Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec oraz przygotowano wstępny projekt porozumienia 
w tej sprawie. 

 Podobnie jak w roku poprzednim, na 2019 rok zawarto z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji umowę 

na przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 

w krajowym transporcie osób – na bieżąco w trakcie roku opiniowano uruchomienie bądź likwidację połączeń komunikacyjnych.  

W 2019 roku wykonano 10 analiz oraz 12 uzgodnień w tym zakresie. 

Zarząd Dróg 

Powiatowych  

w Czarnkowie  

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

Wydział Komunikacji 

 
1.2. Zachowanie oraz 

ulepszenie dziedzictwa 

natury i kultury. 

 

Dziedzictwo kultury.  

1.2.3. Opiekowanie się zabytkami kultury i ich rewitalizowanie.  

W ramach tego działania  wykonano  prace budowlane, polegające na wymianie okien w zabytkowym budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Wieleniu o wartości 30.000 zł.  

1.2.4. Promowanie miejsc, gdzie zlokalizowane są obiekty zabytkowego budownictwa i dziedzictwa kulturowego.  W ramach 

realizacji tego działania przygotowano:  

 Powiatowe Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim zrealizowane w ramach 

obchodów 100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, które rozpoczęły się w 2017 r. i trwały do roku 2019.  

W 2019 roku odbyły się 3-dniowe uroczystości 6-8 stycznia, na które składała się: uroczysta Msza Św. oraz prelekcje tematyczne  

w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie,  

 promocja albumu i wystawy w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej „Oni dla nas my dla nich”,  

 odsłonięcie pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim i Księżom Katolickim,  

 prezentacja „Walki o Czarnków 100 lat później” wraz z rekonstrukcją wydarzeń z 8 stycznia 1919 roku,  

 wydano pocztówki okolicznościowe i kalendarz na 2019 rok oraz przygotowano wystawę na holu Starostwa pn. „Oni dla nas, my 

dla nich”,  

 dofinansowano zagospodarowanie skweru przy Pomniku Niepodległości w Trzciance,  

 publikowano aktualne informacje o obchodach uroczystości na fanpagu FB/Powstanie Wielkopolskie PCT/,  

 organizowano Dożynki Powiatowe i uczestniczono w Dożynkach Wojewódzko-Archidiecezjalnych. 

Dziedzictwo natury  

Starostwo Powiatowe   

w Czarnkowie: 

Stanowisko ds. kultury, 

sportu i współpracy 

samorządowej 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych 
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1.2.8. Koordynowanie i upowszechnianie wiedzy ekologicznej, wspieranie finansowe NGO w tym zakresie. 

Przygotowano i przeprowadzono działania o charakterze edukacyjnym: 

 XII Ponadpowiatową Olimpiadę Ekologiczną Subregionu Północnej Wielkopolski, 

 XVIII Konkurs Biologiczno-Chemiczny z elementami ekologii dla uczniów gimnazjów, 

 XX Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dzierzążnie Wielkim,  

 IV Powiatowy Konkurs Środowiskowy pn.  „Nie ma życia bez wody”, 

 zakup krzewów na akcję  „Drzewko za szkło”, 

 II Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, 

 zakup akcesoriów na IV Powiatową Konferencję Środowiskową o tematyce „Woda to życie”, 

 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji na organizację Powiatowego Obozu Edukacji 

Ekologicznej, na organizację zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego podczas obozu 

szkoleniowo-wypoczynkowego zorganizowanego przez OSP Przybychowo.  

 

 

Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa 

  1.3.4. Aktywne wspieranie, w tym finansowe związków jst i organizacji pozarządowych w realizacji programów turystycznych.  

W ramach realizacji tego zadania w 2019 roku współpracowano z:  

 Wielkopolską Organizacją Turystyczną (WOT), z którą realizowana jest stała promocja krajowa oraz zagraniczna potencjału 

turystycznego Powiatu, 

 Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich, które wspiera idee samorządu terytorialnego, prowadzi działania na rzecz 

rozwoju kulturowego i turystycznego Regionu Nadnoteckiego, 

 Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich, który realizuje cele, dotyczące  tworzenia i wspierania rozwoju infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej dla budowy  i ożywienia turystyki wodnej na terenie Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego, a także ścisłej 

współpracy przy budowaniu wspólnej marki naszego obszaru, 

 w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji na działania z zakresu turystyki  

tj. na organizację Zlotu Turystycznego oraz Rajdu „Pajęczyna”. 

1.3.7. Promowanie znajdującej się w powiecie infrastruktury turystycznej.  

Działanie realizowano przy udziale i współpracy ze stowarzyszeniami działających w zakresie turystyki tj. WOT w Poznaniu (Tour 

Salon w Poznaniu, Word Travel Show w Nadarzynie, ITB w Berlinie) oraz podczas konferencji i wydarzeń kulturalno-sportowych 

odbywających się na terenie Powiatu. Prowadzono działania promocji internetowej na www: wielkopolska.travel (na grzyby 

https://wielkopolska.travel/aktywnie/na-grzyby/), Jesień w Wielkopolsce (https://wielkopolska.travel/jesien-w-wielkopolsce/),  

Szlaki kajakowe (https://wielkopolska.travel/category/szlaki-kajakowe/). 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych 

 

Cel  strategiczny 2 
Zapewnienie rozwoju 

kapitału ludzkiego, 

jego bezpieczeństwa  

i jakości. 

 

2.1. Poprawienie 

infrastruktury 

edukacyjnej i systemu 

kształcenia dla 

lepszego powiązania  

z rynkiem pracy 

 

 

2.1.1. Doposażenie szkół kształcących co najmniej w jednym wiodącym zawodzie  w nowoczesne pracownie i przekształcanie 

systemu kształcenia pod potrzeby rynku pracy.   

Podobnie jak w latach poprzednich, w szkołach są dokonywane systematyczne zakupy sprzętu i doposażenia do kształcenia pod 

potrzeby rynku pracy, zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych (np. MOS Biała – doposażenie nowoutworzonych 7 pracowni 

dydaktycznych ze środków MEN; wymiana stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół 

Technicznych w Trzciance, remont 3 klasopracowni w Zespole Szkół w Trzciance) oraz fundowane przez partnerów szkół czy też przy 

realizacji przez szkoły projektów wymienionych w Załączniku Nr 4 do Raportu.  

2.1.2. Stopniowe udostępnianie szkołom ponadgimnazjalnym szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

We wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat jest doprowadzony szerokopasmowy internet o sile przesyłu   danych na poziomie 

do 500 mb/s, związane jest to z udziałem w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Wszystkie szkoły biorące udział  

w projekcie otrzymały sieć Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały 

okres realizacji Projektu. Ponadto wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, 

tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK. Powiat ze środków własnych dokonał zakupu pracowni komputerowej do 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie złożonej z 15 nowoczesnych zestawów komputerowych. 

 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

 

Wydział Edukacji 

 

Szkoły i placówki 

prowadzone przez Powiat 

 

https://wielkopolska.travel/aktywnie/na-grzyby/
https://wielkopolska.travel/jesien-w-wielkopolsce/
https://wielkopolska.travel/category/szlaki-kajakowe/
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2.1.3. Udzielanie wsparcia dla rozwoju kompetencji kluczowych i wyznaczenie kierunków specjalizacji szkołom. Szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe biorą kolejny rok udział m.in. w projekcie „Czas zawodowców BIS– zawodowa Wielkopolska” . 

Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie  

i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie 

kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu 

Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. 

2.1.4. Rozwijania doradztwa dla uczniów w zakresie wyboru dalszego kształcenia bądź rodzaju pracy (jak wyżej).  

Ponadto we wszystkich szkołach kolejny rok funkcjonuje doradztwo zawodowe – przedmiot wszedł do podstawy programowej. Szkoły 

realizują indywidualne dni spotkań z przedsiębiorcami i podmiotami rynku pracy podczas których prezentowane są nowoczesne modele 

funkcjonowania firm, oczekiwania w stosunku do pracowników i szereg innych kwestii związanych z funkcjonowaniem firm. 

Organizowane są wyjścia do firm w celu zapoznania z obszarami ich funkcjonowania. W szkołach funkcjonują klasy patronackie takich 

firm jak Steico – w Zespole Szkół w Czarnkowie, Thiule, Danex, Odlewnia Drawski, Victaulik – w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz 

grupy patronackie z innymi podmiotami gospodarczymi.  

2.1.5.Budowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkołach.  

W 2019 przeprowadzono remont obiektów sportowych i ich zapleczy przy szkołach oraz rozpoczęto realizację inwestycji związanej  

z budową sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie wraz z remontem i termomodernizacją przyległego 

obiektu. 

2.1.6. Wspieranie najlepszych uczniów stypendiami.  

W ramach Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat, 

udzielono stypendia o charakterze motywacyjnym dla 108 uczniów w łącznej kwocie 43.200 zł.  

2.1.8.Budowa i przebudowywanie dróg dojazdowych i wewnętrznych przy szkołach. 

Poprawiano infrastrukturę wewnętrzną szkół poprzez budowę chodników pomiędzy obiektami szkolnymi. W Zespole Szkół 

Specjalnych w Gębicach dokonano kompleksowej przebudowy drogi dojazdowej do obiektów szkolnych wraz  z rozbudową parkingu 

przyszkolnego. Największe zadanie w tym obszarze powinno być zrealizowane w Zespole Szkół w Czarnkowie jednakże ze względu na 

jego kosztowność zadnie w 2019 roku nie zostało wykonane.  

2.1.9.Upowszechnianie średniego (maturalnego) wykształcenia wśród młodzieży i dorosłych dla umożliwiania dalszego 

kształcenia lub zdobycia kwalifikacji zawodowych, zwiększających skłonności do indywidualnej przedsiębiorczości.  

Współpracowano z przedsiębiorcami oraz rzemieślnikami promując kształcenie zawodowe. Utworzono klasy patronackie  

z przedsiębiorcami, m.in. w Zespołach Szkół w Czarnkowie i Krzyżu Wlkp.  Prowadzone są dni promocji kształcenia zawodowego  

w szkołach, np. w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance – Dzień Technika, w Zespole Szkół w Trzciance – Festiwal Nauki i 

Zawodu czy pokazy zawodowe, w Zespole Szkół w Czarnkowie – Festiwal Nauk). 

  

2.2. Promocja zdrowia 

oraz zapewnienie 

lepszych warunków 

leczenia i opieki 

zdrowotnej. 

 

2.2.1. Promowanie zdrowia, prozdrowotnego stylu życia, odżywiania się i zachowań oraz utrzymania czystości w otoczeniu.  

W 2019 r. zrealizowano „Program Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim”. Przeprowadzono liczne  działania, 

związane z promocją zdrowia i z szeroko pojętą popularyzacją zdrowego stylu życia. Opis działań ujęty jest w pkt 6.9 Raportu. 

2.2.3. Dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących standardów, doposażenie ich w nowoczesny sprzęt do 

kompleksowej diagnozy, leczenia i rehabilitacji. W 2019 roku udzielono dotacji: 

 dla ZZOZ w Czarnkowie na dokończenie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie” – 245.479,00 zł, 

 dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance I transzę na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku 

głównego Szpitala Powiatowego w Trzciance”- 900.000,00 zł, 

 dla Gminy Drawsko na przebudowę pomieszczeń szkolnych na Poradnię K w Drawsku – 70.000, 00 zł.   

 dofinansowano zakup specjalistycznej karetki typ S wraz z wyposażeniem dla ZZOZ w Czarnkowie – 220 574 zł.   

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych 

 

ZZOZ w Czarnkowie 

 

Szpital Powiatowy  

w Trzciance 
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 2.3. Stworzenie 

warunków do rozwoju 

aktywnego życia 

społecznego, 

kulturalnego  

i sportowo 

-rekreacyjnego. 

2.3.2. Wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz promowanie ich dorobku i sukcesów.  

 w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez w 2019 r. udzielono wsparcia dla 42 inicjatyw kulturalnych i 16 inicjatyw sportowych. 
Środki przeznaczone na ten cel to 78.610,96 zł,  

 w ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zrealizowano 26  umów na zadania publiczne w łącznej kwocie 69.798,08 zł. 

Szczegółowy opis działań ujęty jest w pkt 6.7 niniejszego Raportu. 

Stanowisko ds. kultury, 

sportu i współpracy 

samorządowej/Wydział 

Promocji, Ochrony 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych/Wydział 

Organizacyjno-Ogólny 

 
2.4. Przezwyciężenie 

trudnych sytuacji 

życiowych ludzi  

i rodzin 

poszkodowanych  

przez los. 

 

2.4.1. Rzetelne i systematyczne rozpoznawanie potrzeb socjalnych. Osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

z powodów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej zapewniono rzetelne i systematyczne rozpoznanie potrzeb socjalnych,  

a następnie zaproponowano pomoc w ramach realizowanych zadań. 

2.4.2. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. 

 osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 218.332,98 zł, w tym: 

o pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 osób - 129.729,29 zł, 

o pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób -31.057,00 zł, 

o dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla 8 osób - 38.622,69 zł,  

o pomoc na zagospodarowanie dla 11 osób - 18.924,00 zł; 

 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielono pomocy w łącznej kwocie 59.879,87 zł: 

o pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 osób - 26.544,87 zł, 

o pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób - 8.878,00 zł,  

o dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla 5 osób - 22.880,00 zł, 

o pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby - 1.577,00 zł; 

 umieszczono 92 osób w domach pomocy społecznej, w tym: DPS w Gębicach – 2; DPS w Trzciance – 2, DPS w Wieleniu – 5; 

ZDPS w Wieleniu – 83; 

 umieszczono 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: w Placówce „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 0,  

w Placówce „Przyjazny Dom” w Trzciance – 4. 

2.4.3. Stwarzanie warunków do życia i rozwoju dzieciom pozbawionym opieki naturalnych rodzin, m.in.  poprzez  wspieranie 

organizacyjne i materialne rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 134 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 1.566.837,99 zł; 

 11 jednorazowych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki - 11.074,00 zł; 

 dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 11 dzieci - 6.132,50 zł; 

 8 świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka  dla  rodziny zastępczej  

- 13.834,27 zł; 

 środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą 

na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 

dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanymi z kosztami ich 

eksploatacji - 63.858,07 zł. 

2.4.4. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i starszych przez stwarzanie możliwości aktywnego udziału  

w życiu społecznym, a młodzieży dodatkowo w szkolnym grupach integracyjnych. 

 dofinansowanie kosztów działalności 3 warsztatów terapii zajęciowej łącznie dla 100 uczestników, funkcjonujących  na terenie 

Powiatu w łącznej kwocie 2.010.667,00 zł, w tym: 1.809.600,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 201.067 zł stanowiły środki  

z budżetu Powiatu (10%),  
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 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 183 osób, w tym: dla 117 osób niepełnosprawnych i dla 66 

opiekunów na łączną kwotę 182.415,00 zł, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 16 osób niepełnosprawnych - 13.696,95 zł, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 929 osób niepełnosprawnych - 359.781,05 zł,  

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 21 osób niepełnosprawnych - 54.044,80 zł,  

 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 17 osób niepełnosprawnych - 83.007,73 zł,  

 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 13 osób niepełnosprawnych - 21.412,10 zł,  

 dofinansowanie 4 przedsięwzięć dla 76 osób  z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 16.000,00 zł, 

 pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” dla 106 osób niepełnosprawnych - 468.334,75 zł: 

o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  dla  2 osób - 20.000,00 zł, 

o pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  

dla 3 osób - 14.939,00 zł, 

o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

dla  20 osób - 40.498,60 zł, 

o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla  2 osób - 3.799,55 zł, 

o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 33 osób - 152.119,60 zł, 

o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  

dla 1 osoby - 2.000 zł, 

o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 7 osób - 36.010,00 zł, 

o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  dla  2 osób - 40.000 zł, 

o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne dla 1 osoby - 5.398,00 zł, 

o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 35 osób - 153.570,00 zł; 

 pomoc w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: 

o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Gębicach - 80.000,00 zł, 

o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy Społecznej  

w Gębicach - 80.000,00 zł, 

o dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych 

„Nasz Dom” w Gębicach - 80.000,00 zł, 

o dofinansowanie przystosowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż 

platformy schodowej (etap II) - 23.834,26 zł, 

o dofinansowanie dostosowania toalet uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieleniu - 5.072,00 zł, 

o dofinansowanie położenia wykładziny antypoślizgowej w sali oddziału integracyjnego i sali do zajęć sensorycznych w Gminnym 

Przedszkolu w Wieleniu - 5.660,00 zł; 

 zrealizowano projekt pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic 

Zespołu Szkół Specjalnych  w Gębicach”. 

2.5.4. Wspieranie osób długotrwale bezrobotnych nie z własnej winy. 

W ramach projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, realizowanego do dnia  

31 maja 2019 r., zapewniono 4 osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy pomoc w zakresie pracy 

socjalnej, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, treningu umiejętności i kompetencji, kursu zawodowego, stażu.  

DPS w Gębicach 

Zespół Placówek 

Oświatowych „Nasz 

Dom” w Gębicach 

Gmina Wieleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe 

Wydział Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 



Raport o stanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2019 rok   

        

 

2019 

63 

 
2.5. Zapewnienie 

porządku i 

bezpieczeństwa 

publicznego. 

2.5.1. Monitorowanie miejsc i skupisk ludzkich podatnych na przestępstwa.   

W  2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie  odnotowała 1205 przestępstw stwierdzonych, w rozbiciu na przestępstwa 

kryminalne (785), kradzieże z włamaniem (176), kradzież poprzez włamanie do samochodu (5), rozboje, kradzieże i wymuszenia (3), 

kradzież cudzej rzeczy(114), uszkodzenie rzeczy (38), przestępstwa narkotykowe (124), przestępstwa gospodarcze (168). Stan 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu jest systematycznie analizowany i monitorowany oraz nanoszony na Krajową Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. Do miejsc zagrożonych kierowane są patrole, a informacje o zaistniałych zdarzeniach na bieżąco publikowane są na 

stronie internetowej czarnkowskiej Komendy, w lokalnych mediach i na stronie internetowej Powiatu. 

Szczegółowa informacja o realizacji celu zawarta jest w pkt 7.6.1 niniejszego Raportu.           

2.5.2. Opracowywanie i realizowanie programów prewencyjnych dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej wspólnie z dzielnicowymi oraz rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie 

przeprowadził szereg spotkań, działań i akcji poświęconych zasadom bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom. Przeprowadzono 

363 spotkań edukacyjnych z młodzieżą oraz 275 spotkań z pedagogami. Sporządzono 95 wystąpień do sądów rodzinnych. Skierowano  

3 zawiadomienia do szkół i innych placówek oświaty i wychowania, 32 do służby zdrowia i opieki społecznej oraz 62 do innych 

instytucji i organizacji. W okresie sprawozdawczym ujawniono 3 nieletnich uciekinierów z domów rodzinnych i 22 z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych. 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Czarnkowie w 2019 r. realizowała działania profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa  

w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwa w szkołach, w komunikacji publicznej, w ruchu drogowym,  

w Internecie, w działalności gospodarczej, przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzono działania  

m.in. w ramach następujących programów profilaktycznych: 

 Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka  

na lata 2018-2020, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w KPP w Czarnkowie funkcjonuje „Niebieski Pokój”, 

 Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne Wielkopolskiej Policji - odbyły się dwie debaty w Lubaszu i Czarnkowie  

pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debaty skierowane były głównie do seniorów. 

 Bezpieczne Życie Seniora - przeprowadzono łącznie 24 spotkania z seniorami, w których wzięło udział 952 osób, 

 Dwie strony sieci i wojewódzki program Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych - w spotkaniach w ramach powyższego 

programu wzięło udział 1833 uczestników (młodzież, dzieci). Ponadto zorganizowano 18 spotkań z pedagogami, w których wzięło 

udział 112 uczestników oraz 2 spotkania z rodzicami, w których uczestniczyły 74 osoby, 

 Dopalacze niszczą życie - łącznie przeprowadzono 42 spotkania profilaktyczne z młodzieżą, w których wzięło udział 2177 

uczestników. Z pedagogami przeprowadzono 19 spotkań, w których wzięło udział 95 uczestników oraz dwa spotkania z rodzicami,  

w których udział wzięło 120 osób.  

 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Czarnkowie w 2019 realizowała programy 

profilaktyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt.: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa; Bezpieczne ferie; 

Kręci mnie bezpieczeństwo;  Stop pożarom traw;  Bezpieczne wakacje; Czadowy quiz; Młodzież zapobiega pożarom – Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zapobiegajmy Pożarom; wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Socjoterapii w Białej zrealizowano II etap międzynarodowego projektu zainicjowanego przez Komendę Wojewódzką PSP  

w Poznaniu „Firefighters Plus - Straż Pożarna, jako podmiot modelowy integracji społecznej”. 

2.5.4. Doposażenie policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego w tabor samochodowy i sprzęt specjalistyczny.  
W 2019 roku ze środków własnych budżetu Powiatu dofinansowano: 

 zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - 22.500 zł, 

 zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie - 20.000 zł, 

 II etap rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Czarnkowie - 30.000 zł, 

 zakup specjalistycznej karetki typu S wraz z wyposażeniem dla ZZOZ w Czarnkowie - 220.574 zł, 
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 realizację partnerskiego projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiając wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 215.149,36 zł. 

2.5.5. Udzielanie policji, straży pożarnej i jednostkom ratownictwa pomocy w utrzymaniu i remontach budynków, a jednostkom 

OSP - dodatkowo wsparcia organizacyjnego. 

Zrealizowano II etap rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej na potrzeby KP PSP oraz dokonano doposażenia w sprzęt 

specjalistyczny w postaci: ubranie specjalne Tiger plus z kurtką Bushfire - 18 kpl., rękawice specjalne – 21 par, buty specjalne - 24 pary, 

hełm strażacki – 5 szt., lekkie ubranie przeciwchemiczne - 2 kpl., kamizelka ratownicza KED - 2 szt., prądownica wysokociśnieniowa  

z nakładką pianową - 2 kpl., wąż tłoczny W110/20 - 33 szt., drabina ratownicza dwuprzęsłowa, detektor jednogazowy na tlenek węgla, 

zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, motopompa przewoźna M-80/8 na przyczepie jezdnej, samochód specjalny operacyjny. 

Udzielono wsparcia Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie Powiatu na realizację działalności profilaktyczno 

-edukacyjnej w kwocie 11.497 zł.    

2.5.7. Upowszechnianie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników dróg.  
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2019 roku odnotowano na drogach powiatu 54 wypadki drogowe, z czego 6 śmiertelnych oraz 

664 kolizji drogowych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z profilaktykami i dzielnicowymi prowadzili liczne działania 

w ramach Narodowego Programu Ruchu Drogowego 2013-2020, Powiatowego Programu Działań Policji na Rzecz Bezpieczeństwa 

Pieszych 2018-2020 jak również Powiatowego Planu Działań Zaradczych Skierowanych na Młodych Kierowców oraz Motocyklistów 

2018-2020. Łącznie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzono w szkołach z dziećmi i młodzieżą 108 spotkań,  

w których wzięło udział 4569 uczestników, 3 spotkania z rodzicami - 152 uczestników oraz 34 spotkania z pedagogami, w których 

udział wzięło 104 uczestników. 

 

 

 

 

Ochotnicze Straże 

Pożarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa 

Policji w Czarnkowie 

 

Cel strategiczny 3 
Przeciwdziałanie 

bezrobociu, 

promowanie 

przedsiębiorczości  

3.1.Tworzenie miejsc 

pracy poprzez 

promowanie  

i wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości.  

 

 

 

3.1.4 Wspieranie, dostępnymi środkami, zatrudnienia, samozatrudnienia, e-pracy oraz tworzenia spółdzielni socjalnych.  

W 2019 roku zaktywizowano ogółem 713 osób bezrobotnych, w tym: 

 81 osób otrzymało dotację na podjęcie działalności gospodarczej, 

 276 osób zatrudnionych zostało w ramach zatrudnienia subwencjonowanego (prace interwencyjne -196, bony zatrudnieniowe - 24, 

bon zasiedleniowy - 14, roboty publiczne - 13, prace społeczno-użyteczne - 29), 

 356 osób zostało objętych formami wsparcia rozwoju zawodowego tj. skierowano na staż zawodowy, szkolenia, przyznano bon 

szkoleniowy i skierowano na studia podyplomowe.  

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2019 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 4.143.399,51 zł, a na wypłatę zasiłków  

i świadczeń w wysokości 4.562.021,46 zł. 

 kontynuowano realizację partnerskiego projektu pn. Własna firma kluczem do sukcesu - dotacje dla mieszkańców Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Czarnkowie 

3.2. Równoważenie 

rynku pracy 

 

 

 

 

 

3.2.2. Zapewnienie lepszego dostępu do publicznego systemu informacji i poradnictwa zawodowego. 

Informacje o programach i usługach świadczonych przez urząd publikowano na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  

w Czarnkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty pracy zamieszczane były w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Prowadzono 

poradnictwo zawodowe w formie porady indywidualnej lub grupowej, ukierunkowane na poszukiwanie pracy. W 2019 roku z porad 

indywidualnych skorzystało 336 osób; z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 80 osób; z porad grupowych skorzystało 

50 osób. W grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyły 44 osoby.  

3.2.3. Ułatwianie pracodawcom zatrudnienia pracowników poprzez organizowanie giełd i targów pracy, oferowanie 

pośrednictwa, bieżące diagnozowanie potrzeb rynku itd. 

W 2019 roku zgłoszono 2.238 ofert pracy, w tym 1.710 ofert niesubsydiowanych. Zaobserwowano przekształcenie się rynku pracy  

z rynku pracodawcy na rynek pracownika, w którym to pracodawca ma problem z pozyskaniem osób do pracy, w związku z czym nadal 

następuje zatrudnianie cudzoziemców. W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie zarejestrowanych zostało  1.591 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na zasadach uproszczonych (o 225 mniej w stosunku do roku 2018) oraz 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Czarnkowie 
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3.3.Doskonalenie 

działalności służb 

publicznych 

obsługujących rynek 

pracy dla podniesienia 

efektywności 

instytucjonalnej tej 

obsługi. 

wydanych zostało 552 zezwoleń na pracę sezonową (o 363 więcej w stosunku do 2018 roku), co stanowi łącznie liczbę 2.143.  

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku liczba ta wzrosła o 6,9%, tj. o 138, w którym to roku zanotowano 2.005 oświadczeń. 

Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy 1.510 oświadczeń, następnie obywateli Mołdawii 48 oświadczeń 

i Gruzji 17 oświadczeń. 

3.2.4.Aktywizowanie osób pozostających bez pracy, zagrożonych i wykluczonych, ułatwianie wejścia na rynek pracy  

i utrzymania zatrudnienia. 

Łącznie w 2019 objęto aktywizacją 666 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby powyżej 50 roku życia, osoby do 30 roku 

życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne, co stanowiło 76% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją.   

Dla osób młodych, w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy zarezerwowane były: bon na zatrudnienie, bon na zasiedlenie, bon 

szkoleniowy oraz refundacja kosztów zatrudnienia do wysokości najniższego wynagrodzenia. W 2019 objęto aktywizacją 302 osoby do 

30 roku życia, co stanowiło 48,5% ogółu bezrobotnych objętych aktywizacją. Za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uznane 

są również osoby długotrwale bezrobotne, do których skierowane były m.in. dodatkowe działania mające na celu ich aktywizację: 

roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, finansowanie świadczeń integracyjnych. Według stanu na koniec 2019 roku 

zarejestrowanych było 381 osób długotrwale bezrobotnych stanowiących 27,8% ogółu bezrobotnych (spadek o 18,8% - 88 osób  

w odniesieniu do roku 2018). W 2019 roku w ramach Centrum Integracji Społecznej zatrudnieniem socjalnym objęto 102 osoby na 

kwotę 487,5 tys. zł. W 2019 roku aktywizacją objęto 81 osób powyżej 50 roku życia, co stanowiło 13% ogółu bezrobotnych objętych 

aktywizacją.  

3.2.5. Upowszechnianie dobrych praktyk, dotyczących zwiększania i doskonalenia sposobów zatrudnienia. 

Formy dobrych praktyk: 

 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,  

 działanie na rzecz utrzymania zatrudnienia w zakładach pracy i finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

szkoleń pracowników, 

 umowy na aktywizację osób bezrobotnych w trakcie realizacji są monitorowane w celu stosowania działań  uprzedzających  

w przypadku zagrożeń utraty pracy. W zakładach pracy, w których następuje zwolnienie pracowników z przyczyn dotyczących 

zakładu, organizowane są spotkania informacyjno-doradcze o usługach urzędu pracy. 

3.2.6. Inicjowanie podejmowania prac interwencyjnych i robót publicznych, zwłaszcza w zakresie prostych technik 

realizacyjnych oraz prac społecznie użytecznych, stażów i przygotowania zawodowego bezrobotnych. 

W 2019 roku  w ramach prac interwencyjnych aktywizacją objęto 196 osób, w ramach robót publicznych aktywizacją objęto 13 osób,  

w ramach prac społecznie użytecznych objęto 29 osoby, w ramach stażu aktywizacją objęto 248 osób.  

 

3.3.1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników obsługujących rynek pracy 

W 2019 roku w szkoleniach doskonalących obsługę lokalnego rynku pracy udział wzięło 20 pracowników, głównie pośrednicy pracy 

i doradcy zawodowi z tematyki „Efektywna realizacja form dofinansowania z uwzględnieniem kosztów aktywizacji osób bezrobotnych. 

Nowości w instrumentach rynku pracy w 2019 roku”, „Zatrudnianie cudzoziemców w PUP”, „Poradnictwo grupowe – doskonalenie 

warsztatu pracy”, „Spotkanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, „Nowości w zakresie IPD i ustawy  

o promocji zatrudnienia”, „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie Publicznych Służb Zatrudnienia”. 

3.3.2. Trafne diagnozowanie potrzeb rynku pracy, standaryzowanie usług świadczonych przez służby zatrudnienia oraz 

skuteczne realizowanie programów dotyczących zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości. 

Diagnozowanie potrzeb ustala się na podstawie: 

 badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w każdym roku, 

 zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych, 

 analizy rejestrów bezrobotnych i rejestrów zgłaszanych ofert pracy,  

 efektywności szkoleń zorganizowanych w roku ubiegłym. 

W PUP pracuje 12 doradców , którzy zajmują się doradztwem i pośrednictwem zawodowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Czarnkowie 
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Cel strategiczny 4 
Promocja powiatu  

i jego potencjałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Budowanie 

wizerunku i marki 

powiatu, czynienie  

go rozpoznawalnym.  

 

Społecznej co roku ocenia skuteczność realizowanych programów w oparciu o mierniki takie jak: efektywność zatrudnieniowa 

oznaczająca liczbę osób zatrudnionych po programie oraz efektywność kosztowa oznaczająca koszt zatrudnienia 1 osoby. Ogłoszone 

przez Ministra RPiPS wskaźniki efektywności za 2018 rok dla Powiatowego Urzędu  Pracy w Czarnkowie wyniosły: efektywność 

zatrudnieniowa - 84,30%, efektywność kosztowa 7.825,14 zł. Były to wskaźniki niższe od wskaźników krajowych, ale najwyższe wśród 

urzędów pracy w podregionie pilskim. 

3.3.3.Rozszerzanie współpracy z partnerami rynku pracy, a głównie z pracodawcami, szkołami i innymi placówkami kształcenia 

zawodowego, a także podmiotami komercyjnymi, obsługującymi rynek pracy. 
Funkcjonowanie urzędu pracy opiera się w głównej mierze na współpracy z pracodawcami w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych 

m.in. poprzez realizację ofert pracy. Formą przeznaczoną wyłącznie dla pracodawców jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W 2019 

roku urząd pracy na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponował 

kwotą 643,7 tys. zł. W ramach tej kwoty kształceniem ustawicznych objętych zostało ogółem 570 osób,  w tym 542 pracowników i 28 

pracodawców. Ponadto PUP w Czarnkowie współpracował z samorządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej w celu realizacji 

programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie socjalne). 

Rozszerzono współpracę ze szkołami, w ramach której doradcy zawodowi przeprowadzili m.in. cykliczne zajęcia z tematyki: informacji 

o formach pomocy dla osób do 30 roku życia; zawody przyszłości – sytuacja na lokalnym rynku pracy; oczekiwania pracodawców 

wobec pracowników – analiza rynku pracy. Oferta szkoleń realizowana przez PUP Czarnków to szkolenia grupowe, indywidualne, bony 

szkoleniowe: Barometr zawodów, Indywidualny Plan Działania, przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy oraz 

prezentowania się na rynku pracy.  

4.1.3. Korzystanie ze zróżnicowanych form promocji powiatu: bardziej lub mniej aktywnych. Organizowanie kampanii 

prasowych, telewizyjnych, radiowych, konferencji i wykorzystywanie w promocji wszystkich technik  (np. reklama, public 

relation, publicity), uczestniczenie w ponadlokalnych targach promocyjnych, wydawanie folderów promujących walory 

powiatu, reklamowanie tych walorów na stronach internetowych itd. 

Najważniejsze działania zrealizowane w 2019 roku to:  

 Powiatowe Obchody 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniach 6-8 stycznia 2019 r. (prelekcje tematyczne w 

MCK w Czarnkowie, promocja albumu i wystawy w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Oni dla nas my dla nich, odsłonięcie pomnika 

poświęconego Powstańcom Wielkopolskim i Księżom Katolickim, Walki o Czarnków 100 lat później - rekonstrukcja wydarzeń z 8 

stycznia 1919 r., wydano pocztówki okolicznościowe, kalendarz ścienny, przygotowano wystawę na holu Starostwa pn. Oni dla nas, 

my dla nich, mapę turystyczną Powiatu, współfinansowano wydanie publikacji Morena Czarnkowska, 

 Spotkanie Noworoczne w Smolarni, Agro-Targi w Czarnkowie, Powiatowy Dzień Strażaka w Trzciance Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Myśliwskiej w Goraju, Dożynki Wojewódzkie w Siedlcach, Dożynki Powiatowe w Lubaszu, Powiatowy Dzień Edukacji 

Narodowej, 

 projekty i druk zaproszeń oraz plakatów z logo i herbem powiatu, 

 prowadzenie dwóch stron internetowych: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl wraz z kanałem w serwisie YouTube, konto na 

Facebook promocja/PCT, gdzie zamieszczano aktualności i treści informacyjne, natomiast promocja potencjału przyrodniczego, 

turystycznego, kulturowego powiatu, prowadzona była na portal www.tuodpoczniesz.pl, 

 ciągłe wdrażanie identyfikacji wizualnej (Księgi CI) dla herbu, flagi i pieczęci Powiatu oraz dla logo turystycznego, 

 publikowano artykuły promocyjne na stronie wielkopolska.travel dotyczące atrakcji Powiatu: na grzyby 

https://wielkopolska.travel/aktywnie/na-grzyby/, jesień w Wielkopolsce https://wielkopolska.travel/jesien-w-wielkopolsce/, szlaki 

kajakowe https://wielkopolska.travel/category/szlaki-kajakowe/,  

Wszystkie działania promocyjne lub te nad którymi Starosta Powiatu objął patronat, były opatrzone logo lub herbem Powiatu,  

w zależności od zakresu tematycznego realizowanego przedsięwzięcia. Miało to na celu promowanie i upublicznianie cech 

identyfikacyjnych marki Powiatu wśród jego mieszkańców oraz budowanie wizerunku powiatu i czynienie go rozpoznawalnym. 
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w Czarnkowie  

 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych 
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4.1.5. Upublicznianie informacji o tym, co się w powiecie dzieje wśród mieszkańców, aby stawali się ambasadorami powiatu  

i jego osiągnięć wobec obcych. W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich publikowano na stronach internetowych Powiatu,  

w prasie oraz w mediach lokalnych i regionalnych, materiały i treści informacyjno-promocyjne dotyczące ważnych wydarzeń mających 

miejsce na terenie Powiatu, realizacji zadań czy przedsięwzięć, współpracowano z Tygodnikiem Nadnoteckie Echa, Tygodnikiem 

Noteckim,  Głosem Czarnkowsko-Trzcianeckim, miesięcznikiem Informator Powiatowy oraz Nasze Media. 

4.1.6. Wykorzystanie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Nadnoteckich do promocji oferty turystycznej powiatu wraz ze zbiorową ofertą całej promocji Doliny Noteci. Przy 

współpracy z WOT w Poznaniu jako Powiat uczestniczyliśmy w targach Tour Salon w Poznaniu, World Travel Show w Nadarzynie, 

ITB w Berlinie. 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych 

 
4.2. Promowanie 

działalności 

prowadzonej  

w oparciu o zasoby 

powiatu. 

4.2.1. Wyszukiwanie, selekcjonowanie i nagradzanie dobrych praktyk i przykładów różnorakiej działalności prowadzonej na 

bazie lokalnych zasobów. 

- współorganizacja Agro-Targów, Powiatowego Dnia Strażaka, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Goraju, udział  

w Dożynkach Wojewódzkich w Siedlcach,  udział w organizacji Dożynek Powiatowych w Lubaszu oraz Powiatowego Dnia Edukacji 

Narodowej. 

4.2.9. Wydawanie i rozpowszechnianie katalogów ofert z różnymi propozycjami współpracy, kalendarza wydarzeń 

kulturalnych, folklorystycznych, sportowych i rekreacyjnych itd. 

Wydano ulotki z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 szkół prowadzonych przez Powiat wraz insertem w prasie: Nadnoteckie 

Echa, Głos Czarnkowsko-Trzcianecki, Informator Powiatowy, Wasze Media, Tygodnik Nowy, Tygodnik Pilski. Zrealizowano 

Powiatowy Kalendarz Imprez oraz Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

 

Wydział Promocji, 

Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych  
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                                   Załącznik  Nr 3       
 

REALIZACJA W 2019 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 role 

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 2019 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 

Dofinansowanie kosztów działalności 3 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 2.010.667,00 zł, w tym: 1.809.600 

zł stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%) oraz 201.067 zł - środki  

z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (10%):  

 WTZ w Trzciance prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały 

rehabilitacją 30 uczestników, 

 WTZ w Trzciance - Filia w Wieleniu prowadzone przez Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, 

które obejmowały rehabilitacją 30 uczestników, 

 WTZ w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych 

Intelektualnie Empatia w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 40 uczestników. 

 
b) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 183 osób, w tym: 117 osób niepełnosprawnych  

i 66 opiekunów w łącznej kwocie 182.415 zł. 

 

c) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 16 osób niepełnosprawnych na kwotę 13.696,95 zł, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 929 osób niepełnosprawnych  

na łaczną kwotę 359.781,05 zł. 

 

d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania dla 21 osób niepełnosprawnych 

na łaczną kwotę - 54.044,80 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 17 osób niepełnosprawnych - 83.007,73 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 13 osób niepełnosprawnych - 21.412,10 zł. 

 
e) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych 

Dofinansowanie 4 przedsięwzięć dla 76 osób  niepełnosprawnych z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki na 

łaczną kwotę - 16.000 zł. 

 
f) Realizacja programu „Aktywny samorząd”, 

dofinansowanego z PFRON 

Pomoc w ramach programu Aktywny samorząd dla 106 osób niepełnosprawnych na łaczną kwotę - 468.334,75 zł: 

 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  dla  2 osób - 20.000 zł, 

 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka 

ręcznego dla  3 osób - 14.939 zł, 

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie  

elektrycznym  dla  20 osób - 40.498,60 zł, 

 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla  2 osób - 3.799,55 zł, 

 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania dla 33 osób - 152.119,60 zł, 

 dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  

i oprogramowania dla 1 osoby - 2.000 zł, 

 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla 7 osób - 36.010 zł, 

 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla  2 osób  

- 40.000 zł, 

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne  dla  1 osoby - 5.398 zł, 

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 35 osób - 153.570 zł. 
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g) Realizacja „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III”, dofinansowanego z PFRON 

Pomoc w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” to: 

 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Gębicach - 80.000 zł, 

 dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy 

Społecznej w Gębicach - 80.000 zł, 

 dofinansowanie zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek 

Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach - 80.000 zł, 

 dofinansowanie przystosowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 

montaż platformy schodowej (etap II) - 23.834,26 zł, 

 dofinansowanie dostosowania toalet uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieleniu 5.072 zł, 

 dofinansowanie położenia wykładziny antypoślizgowej w sali oddziału integracyjnego i sali do zajęć sensorycznych 

w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu - 5.660 zł. 

 

h) Realizacja innych programów z zakresu rehabilitacji 

społecznej, dofinansowywanych ze środków PFRON 

na rzecz osób niepełnosprawnych 

Nie realizowano  

 

i) Organizowanie procesu kształcenia uczniom 

niepełnosprawnym dostosowanego do 
indywidualnych możliwości 

Nie realizowano  

 
j) Opracowanie i rozpowszechnianie informacji  

o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych  

Podczas wizyt w PCPR i PUP osoby niepełnosprawne miały zapewnioną możliwość uzyskania rzetelnych informacji  

o przysługujących prawach i uprawnieniach od pracowników, informacje  w tym zakresie były również 

rozpowszechniane na tablicach ogłoszeń, a także na stronach internetowych PCPR i PUP. 

 

k) Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  

z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” raealizowany przez PCPR. 

Wsparciem w ramach projektu objęto 80 osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie powiatu oraz ich  

35 opiekunów faktycznych. W ramach realizowanego projektu PCPR dysponuje kwotą 1.462.066,88 zł, w tym 

dofinansowanie to kwota 1.388.963,53 zł. W 2019 roku wydatkowano środki na realizację projektu - 648.451,89 zł. 
Projekt realizowany w okresie od 01.11.2018 r. do 31.01.2021 r. 

 projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego(II)” raealizowany przez PCPR. 

Wsparciem w ramach projektu objęto łącznie 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 realizowanego projektu PCPR dysponuje kwotą 955.789,34 zł,  

w tym dofinansowanie to kwota 907.999,87 zł. W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano - 2.971,24 zł. 

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. 

 

l) Inne działania na rzecz stworzenia możliwości 

aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu 

lokalnej społeczności 

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. 

Projekt 1.1.2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

 
a) Stworzenie możliwości pracy dla osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, 

tworzenie firm społecznych 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach posiadanych środków, aktywizacją objął 23 osoby 

niepełnosprawne, w tym w ramach: stażu - 5 osób, działalności gospodarczej - 3 osoby, prac społecznie użytecznych 

-3 osoby, prac interwencyjnych - 7 osób, szkoleń - 2 osoby, bonu na zatrudnienie - 1 osobę, robót publicznych  

- 2 osoby. 

 b) Przeznaczanie środków na podjęcie przez osobę 

niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej 
W 2019 roku PUP w Czarnkowie udzielił dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3 osobom.  
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albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

 c) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej 
W 2019 roku w ramach zadań realizowanych przez PUP, nie zanotowano takiej formy pomocy. 

 d) Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych PUP w Czarnkowie w 2019 roku skierował na szkolenia 2 osoby niepełnosprawne.  

 e) Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu  

w pracy  

W 2019 roku nie zanotowano takiej formy pomocy. 

 f) Realizacja innych programów z zakresu rehabilitacji 

zawodowej dofinansowywanych ze środków PFRON 

na rzecz osób niepełnosprawnych 

Nie realizowano.  

 

g) Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  

z zakresu rehabilitacji zawodowej na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Projekt Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim realizowany  

w  partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją AKME. W ramach projektu wsparciem objęto 92 osoby w wieku 

od 15 do 64 lat, które zamieszkiwały na terenie powiatu, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: 

12 osób usamodzielnianych lub przebywających w pieczy zastępczej, 20 uczestników warsztatów terapii zajęciowej 

oraz 60 osób niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia. Całkowita wartość projektu wynosi 831.285,78 zł, w tym 

kwota dofinansowania - 706.592,91 zł. W ramach projektu PCPR dysponuje kwotą 455.736,62 zł, w tym kwota  

dofinansowania - 331.043,75 zł. W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 100.919,98 zł.  

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. 

 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 

 przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnch dla 20 osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących w DPS i 2 opiekunów w łącznej kwocie 23.925,00 zł, 

 przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu 3 aparatów słuchowych i 3 wkładek usznych w łącznej 

kwocie 1.800,00 zł, 

 w ramach zadania inwestycjnego z udziałem środków PFRON, środków Stowarzyszenia Empatia oraz środków 

własnych z budżetu Powiatu i budżetu jednostki, zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla DPS w Trzciance. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 136.282,00 zł brutto, 

 w ramach zadnia inwestycyjnego z udziałem środków PFRON oraz oraz środków własnych z budżetu Powiatu  

i budżetu jednostki, zakupiono samochód osobowy dostosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych dla DPS  

w Gębicach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 138.800,00 zl brutto. 

 
b) Podejmowanie działań zmierzających do większej 

asymilacji mieszkańców DPS ze społecznością 

lokalną 

 uczestnictwo mieszkańców DPS w wydarzeniach o charakterze religijnym, imprezach sportowych, kulturalnych  

i patriotycznych odbywających się w środowisku lokalnym, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami edukacyjnymi działającymi w środowisku lokalnym 

w przedsięwzięciach z dziedziny rehabilitacji, rekreacji i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki. 

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 opiekuńczo-wychowawczych 

Informacja o organizacji na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego systemu pieczy zastępczej, w tym rodzin 

zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zawarta jest w pkt 7.2.3 oraz pkt 7.2.4 Raportu. 
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 b) W razie występujących potrzeb, pomoc  

w organizowaniu terapii, poradnictwa, zajęć 

warsztatowych o charakterze edukacyjnym  

i profilaktycznym dzieciom umieszczonym  

w pieczy zastępczej 

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 

PCPR w Trzciance dokonało 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 
PCPR na bieżąco zgłaszało do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. 

 
e) Współpraca z instytucjami zajmującymi się 

pomocą dzieciom 

PCPR 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 
W 2019 roku utworzono 1 rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. 

 
g) Działania w zakresie utrzymania i wzmacniania 

więzi emocjonalnych między dziećmi, 

przebywającymi w placówkach a ich rodzinami 

W zakresie utrzymania i wzmacniania więzi emocjonalnych między dziećmi, przebywającymi w placówkach a ich 

rodzinami, na bieżąco organizowano spotkania w siedzibie placówki. W ramach urlopowania umożliwiano pobyt dzieci 

w miejscu zamieszkania rodziny, podczas świąt, wakacji czy ferii zimowych. Umożliwiano dzieciom kontakt pośredni  

z rodziną, telefoniczny lub poprzez portale społecznościowe.   

Projekt 1.2.2. Profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

a) Wspieranie osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą poprzez udzielanie pomocy 

pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie wychowania  

i edukacji dzieci ze strony koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej 

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. Ponadto 

rodzice zastępczy uczestniczyli w 5 warsztach dotyczących tematyki:  

 Asertywność rodzica w kontekście potrzeb dziecka, 

 Cyberprzemoc - jak sobie z nią radzić, 

 Autoprezentacja, czyli jak się skutecznie zaprezentować, 
 Trenuj mózg poprzez ruch, 
 Przedstawienie pantomimiczne „Bądź mądrzejszy”. 

 
b) W razie występujących potrzeb, pomoc w 

uzyskaniu dostępu do specjalistów, w tym pomocy 

psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej 

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

 

c) Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń 

mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, 
biorąc pod uwagę ich potrzeby 

11 rodzin zastępczych uczestniczyło w szkoleniach o tematyce: 

 Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci, 

 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Praca  

z dzieckiem nadpobudliwym, 

 Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Praca z rodziną z problemem przemocy, 

 Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży, 

 Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych, 

 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania  

- symptomy i ewentualne rozwiązania, 

 Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych.  
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d) Wypłata świadczeń przewidzianych ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

W ramach realizacji zadania w 2019 roku wypłacono: 

 comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 134 dzieciiumieszczonychiwirodzinach na łączną 

wartość - 1.566.837,99 zł, 

 11 jednorazowych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych 
zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki na łaczną wartość - 11.074,00 zł, 

 jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 11 dzieci na wartość - 6.132,50 zł, 

 jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych 8 dzieci  

w nowo powstałych rodzinach zastępczych w łącznej wysokości - 13.834,27 zł.   

 e) Udzielenie pomocy w doposażeniu mieszkań 

rodzin zastępczych, a także wypłata dodatkowych 

świadczeń na pokrycie kosztów remontu, 
utrzymania lokalu 

W 2019 roku wypłacono środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej 

wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną  

i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament 
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanych z tym kosztami eksploatacji - 63.858,07 zł. 

 
f) Zapewnienie pomocy prawnej osobom 

sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  
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. Poradnictwo prawne osobom sprawującym pieczę zastępczą świadczone było przez 
dwóch prawników (adwokata i radcę prawnego), którzy udzielili 8 godzin porad indywidualnych. 

 g) Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 

wolontariuszy, a w razie potrzeb również pomocy 
w postaci rodziny pomocowej 

Zadania nie realizowano z powodu  niezgłoszenia potrzeb przez rodziny zastępcze. 

Projekt 1.2.3. Organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 a) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

b) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,    

c) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 

zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,       

d) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i wydawanie świadectw ukończenia szkoleń oraz 

opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

W 2019 roku powyższe zadnia nie były realizowane z powodu braku kandydatów do pełnienia funkcji w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Projekt 1.2.4. 
Wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków, opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 

 a) Opracowywanie programów usamodzielnień  

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

 b) Pełnienie funkcji opiekunów usamodzielnienia, 

pomoc w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych 

programów usamodzielnienia 

Pracownicy PCPR pomagali w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych programów usamodzielnienia oraz pełnili 

funkcję opiekunów usamodzielnienia.  

 c) Wspieranie osób usamodzielnianych w aktywnym 

życiu społecznym, pomoc w kontynuowaniu nauki 

oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 

Osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek na bieżąco uzyskiwały wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych. Pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 20 osób, które opuściły rodziny zastępcze na 

łączną kwotę 129.729,29 zł oraz 5 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 26.544,87 

 

d) Udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej 

Przyznano pomoc na usamodzielnienie dla 6 osób opuszczających rodziny zastępcze na łączną kwotę 31.057,00 zł oraz 

dla 2 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą w kwocie 8.878,00 zł. Pomocą na zagospodarowanie 

objęto 11 osób opuszczających rodziny zastępcze, którym przyznano pomoc w łącznej kwocie 18.924,00 zł oraz 1 osobę 

opuszczającą placówkę opiekuńczo-wychowawczą, której przyznano pomoc w kwocie 1.577 zł. 
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e) Pomoc w pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia 

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań otrzymało 8 osób, które opuściły rodziny zastępcze w łącznej kwocie  

38.622,69 zł oraz 5 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 22.880,00 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 Zadania nie realizowano z powodu braku wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. 

 e) Punkt interwencji kryzysowej w oparciu  

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

 f) Świetlica terapeutyczna W gminach na terenie Powiatu działają świetlice terapeutyczne. 

 
g) Telefon zaufania 

Korzystano z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka i bezpłatnego telefonu dla dzieci i młodzieży, o których 

informowano na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej PCPR.  

Projekt 1.3.2. Organizacja miejsc pobytu dla ofiar przemocy 

 
a) Utworzenie ośrodka wsparcia 

Powiat nie utworzył ośrodka wsparcia. W przypadku potrzeby umieszczenia ofiary przemocy, korzystano ze 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile. 

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

Cel operacyjny 1.4. REALIZACJA  PRZEZ  PCPR  POZOSTAŁYCH  ZADAŃ  USTAWOWYCH 

Projekt 1.4.1. Zwiększenie potencjału kadr pomocy społecznej na terenie Powiatu 

 

a) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej 

W PCPR 15 pracowników podniosło swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w 44 szkoleniach o poniższej tematyce: 

 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” - 2 osoby; 

 „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej” -  3 osoby; 

 „Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę ” - 2 osoby; 

 „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami” - 2 osoby; 

 „Tworzenie planu pomocy jako skuteczne narzędzie pracy” - 3 osoby; 

 „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych” - 3 osoby; 

 „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwoju ” - 5 osób;  

 „Ok, może tak być! - pomóż sobie. Neurointuicja.pl ” - 4 osoby; 

 „Zaburzenia osobowości zachowań i rozwoju dziecka” - 2 osoby; 

 „Praca z rodziną z problemem uzależnienia ” - 1 osoba; 

 „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany - w ramach prowadzenia procedury 

Niebieskich Kart ” - 1 osoba; 

 „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,depresja i zaburzenia odżywiania” - 1 osoba; 

 Narzędzia agregowania  i  monitorowania  danych  w  obszarze  włączenia społecznego” - 2 osoby; 

 „System Obsługi Wsparcia” - 2 osoby; 

 „Sensoplastyka” - 1 osoba; 

 „Planowanie terapii dziecka z autyzmem”  - 1 osoba, 

 „Motoryka mała”  - 1 osoba, 

 „Jak dostosować środowisko dla dziecka z autyzmem”  - 1 osoba,  

 „Jak bawić się i pracować z dzieckiem z deficytem”  - 1 osoba, 
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 „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”  - 1 osoba, 

 „Podstawy muzykoterapii w pracy z dzieckiem z autyzmem”  - 1 osoba, 

 „Dziecko z autyzmem w szkole”  - 1 osoba, 

 „Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną, placówkami wsparci 

dziennego, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy 

dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi”  - 2 osoby, 

 „Prawo pracy”  - 1 osoba. 

 b) Doradztwo metodyczne dla kierowników  

i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu Powiatu 

W 2019 roku zadnie nie było realizowane.  

Projekt 1.4.2. 

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 112 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na ten cel 

wydatkowano dotację w łącznej kwocie 683.896,51 zł; 

 na każde umieszczone dziecko w 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 19 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych. Na ten cel wydatkowano dotację w łącznej kwocie 64.101,07 zł;  

 środki na realizację programu „Dobry start” wyniosły łącznie 42.900,00 zł - pomoc wypłacono dla 117 dzieci  

w rodzinach zastępczych, dla jednej osoby usamodzielnianej oraz dla 25 wychowanków przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel operacyjny 2.1. POPRAWA  DOSTĘPNOŚCI  I  JAKOŚCI  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  NA  TERENIE  POWIATU 

 

 Dotacja dla ZZOZ na końcową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej” w kwocie 245.479 zł.   

 Dotacja dla ZZOZ w Czarnkowie na dofinansowano zakup specjalistycznej karetki typu „S” wraz  z wyposażeniem w kwocie 220.574 zł, resztę środków na jej zakup 

otrzymano z budżetu państwa (440 tys. zł ).   

 Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana 

Pawła II w Trzciance” w kwocie 900.000 zł. Inwestycja obejmie dobudowanie do budynku głównego szpitala czterokondygnacyjnej części o powierzchni zabudowy około 

180 metrów kwadratowych. Na pierwszej kondygnacji powstanie sala do ćwiczeń przeznaczona na potrzeby oddziału rehabilitacyjnego. Na drugim poziomie znajdą się trzy 

nowe sale. Wyposażona w trzy łóżka sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz trzyłóżkowa sala wybudzeń z zapleczem. Na trzecim piętrze zlokalizowany zostanie 

nowy oddział noworodkowy, a także blok porodowy wyposażony w dwa stanowiska. Czwarte piętro stanowić będzie przedłużenie istniejącego oddziału chirurgicznego wraz 

z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Główne prace przy realizacji tego zadania przypadną na rok 2020 r.  

 Dotacja dla Gminy Drawsko na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń szkolnych na Poradnię K w Drawsku – 70.000 zł.   

Zarówno Szpital w Trzciance jak i Szpital w Czarnkowie, w miarę swoich możliwości finansowych, w zależności od potrzeb na bieżąco dokonują zakupu oraz naprawy sprzętu 

i aparatury medycznej. Oba szpitale również w 2019 roku pozyskały nowy sprzęt od WOŚP na łączną wartość ponad 473 tys. zł. Informacja w tym zakresie zawarta jest  
w pkt 7.3 Ochrona Zdrowia niniejszego Raportu. 

W 2019 roku zlecono niezależnej firmie zewnętrznej opracowanie audytów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego w Trzciance, 

sporządzenie z nich raportów oraz wizji i strategii funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Materiałem końcowym jest  propozycja 

wizji i strategii funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie naszego Powiatu, zawierająca rekomendowane do wdrożenia działania naprawcze w obszarze organizacyjnym  

i finansowym. W Szpitalu w Czarnkowie docelowo winny działać oddziały: wewnętrzny, pediatryczny i wieloprofilowo-zabiegowy realizujący planowe zabiegi chirurgiczne, 

ortopedyczne i ginekologiczne. Nadal funkcjonował będzie oddział ginekologiczny, który połączony zostanie w chirurgią. Wskazanym jest w przyszłości uruchomienie także 

Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego na 12-15 łóżek, który będzie działał przy oddziale wewnętrznym. W Szpitalu w Trzciance zachowane zostaną dotychczasowe oddziały, w tym 

położnictwo i neonatologia, które przejmą pacjentów z trenu całego powiatu, bowiem oddziały takie nie będą już funkcjonowały w Szpitalu czarnkowskim. Wzmocniony zostanie 

także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. W obu Szpitalach wykonywane będą badania z zakresu gastroskopii i kolonoskopii. Raport z audytów, wizja i strategia 
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funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu zaprezentowane zostały radnym na sesji w dniu 3 grudnia 2019 r.  

Cel operacyjny 2.2. 
Cel operacyjny 2.3. PROMOCJA  ZDROWIA. PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM  

 

Cele operacyjne 2.2 Promocja Zdrowia i 2.3. Przeciwdziałanie Uzależnieniom zawarte w niniejszej Strategii są spójne z Celem strategicznym 2. Zapewnienie rozwoju kapitału 

ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości, Cel szczegółowy 2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki zdrowotnej. Wymienione cele wynikają 

ze Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-20”. Zakres realizowanych zadań został ujęty załączniku Nr 2 do Raportu  dotyczącym realizacji  

w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2010-2020 oraz w pkt 6.9  Raportu dotyczącym realizacji Programu Promocji Zdrowia  

w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2019 rok. 

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 

 a) Profilowanie pomocy dla bezrobotnych  

 

b) Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług  

i instrumentów rynku pracy 

Co roku opracowywany jest plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych zawierający pozyskane źródła 

finansowania, planowaną liczbę osób do skierowania zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, symulacje kosztów 

aktywizacji. W 2019 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 

4.143.399,51 zł., a na wypłatę zasiłków i świadczeń w wysokości 4.562.021,46 zł. W ramach posiadanych środków 

zaktywizowano ogółem 713 osób bezrobotnych, z których 560 zostało skierowanych w 2019 roku. 

 

c) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego 

Realizacja tego celu następuje głównie poprzez usługi pośrednictwa pracy, które prowadzone są nieodpłatnie m.in. 

zgodnie z zasadami dostępności usług, dobrowolności, równości. Poradnictwo zawodowe jest jedną z podstawowych 

form świadczonych przez urząd pracy w celu ukierunkowania w poszukiwaniu pracy i zastosowania efektywnej formy 

wsparcia. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. W 2019 roku z porad 

indywidualnych skorzystało 336 osób, z indywidualnych informacji zawodowych skorzystało 80 osób, z porad 

grupowych skorzystało 50 osób, natomiast w grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyły 44 osoby.  

 
d) Realizowanie działań sieci EURES 

W Powiatowym Urzędzie Pracy osobom zainteresowanym przekazywane są ulotki, a na tablicach ogłoszeń wywieszane 

są oferty pracy za granicą. 

 
e) Tworzenie specjalistycznych programów przy 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

pracodawców i ich organizacji 

Wspólnie z samorządami gmin dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji i korzystających ze świadczeń 

pomocy, zorganizowano roboty publiczne i staże. W 2019 roku 13 osób skierowano na roboty publiczne, a 248 osób 

objęto aktywizacją w formie stażu. 

 

f) Umieszczanie informacji o współpracujących  

z PUP pracodawcach na stronie internetowej  

i publikacjach opracowywanych przez Urząd 

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie umieszczane są wykazy jednostek, którym PUP  

w Czarnkowie udzielił pomocy publicznej.  

Projekt 3.1.2. 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 jak wyżej  
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potrzeb lokalnego rynku pracy 

 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 czarnkowsko-

trzcianeckiego, 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) Prowadzenie statystyk dotyczących rynku pracy 

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.      

Projekt 3.1.3. Wspieranie dialogu społecznego i budowanie partnerstwa 

 
a) Utrzymanie kontaktu z innymi powiatowymi 

urzędami pracy 
PUP w Czarnkowie współpracował z innymi urzędami pracy przekazując między sobą ofert pracy.  

 
b) Współdziałanie z innymi instytucjami  

i podmiotami działającymi na lokalnym rynku 

pracy (partnerstwo lokalne i działanie na rzecz 

aktywizacji) 

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

Projekt 3.1.4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 a) Opracowywanie i realizacja projektów 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

W  2019 roku PUP w Czarnkowie dysponował środkami finansowymi na realizację projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – 1.103.124,00 zł, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.744.004,51 zł. 

 

b) Przygotowywanie lokalnych programów oraz 

wdrażanie programów regionalnych i krajowych 

mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w  2019 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 

4.143.399,51 zł, w tym: 

 ustalone algorytmem FP – 960.171,00 zł, 

 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:  

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - 1.103.124,00 zł, 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.744.004,51 zł,  

 przyznane z rezerwy MRPiPS - na aktywizację bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy – 300.000,00 zł,  

 przyznane z rezerwy MRPiPS  - na program staży w ARiMR – 36.100,00 zł.   

 

c) Pozyskiwanie środków z „rezerwy” Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej 

Programy, na które PUP w Czarnkowie otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra: 

 program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,  

 program staży w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

 2 programy aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących na wsi. 

Na realizację wskazanych 4 programów pozyskano środki w łącznej wysokości 568.800,00 zł. Aktywizacją objęto  

48 osób bezrobotnych należących do odpowiednich grup docelowych. 

Projekt 3.1.5. 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  
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 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.  

 
c) Promowanie i realizacja zatrudnienia 

wspieranego 
Brak ofert pracodawców zainteresowanych ta 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.  

Projekt 3.2.2. Współpraca z organizacjami przedsiębiorców 

 
a) Współpraca z istniejącymi i nowopowstałymi 

organizacjami przedsiębiorców 
Współpraca w formie dialogu społecznego odbywa się z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, kółek 

rolniczych na posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy.  

Projekt 3.2.3. Dostosowanie oferty pośrednictwa pracy do potrzeb pracodawców 

 a) Informowanie pracodawców o zasadach 

funkcjonowania pośrednictwa pracy w urzędzie 

W bezpośrednich kontaktach pośrednicy pracy informują pracodawców o formach świadczenia usług pośrednictwa pracy 

i doradztwa zawodowego oraz poprzez stronę internetową PUP w Czarnkowie.  

 b) Zachęcanie pracodawców do korzystania  

z pośrednictwa pracy 

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

zatrudnienia. 

 

c) Organizowanie giełd i targów pracy 

W sytuacji, gdy więcej kandydatów spełniało wymagania określone w zgłoszonej ofercie pracy, organizowane były giełdy 

pracy. Każda forma usług pośrednictwa pracy uzgadniana była z pracodawcą. Z uwagi na przekształcenie się rynku pracy 

z rynku pracodawcy na rynek pracownika, w którym to pracodawca ma problem z pozyskaniem osób do pracy, coraz 

częściej następuje zatrudnianie cudzoziemców. 

 d) Prowadzenie zewnętrznego pośrednictwa pracy Zadanie realizowano poprzez bezpośrednie wizyty w zakładach pracy.  

 e) Oferowanie i w miarę potrzeb wdrażanie 

programów zwolnień monitorowanych 

W miarę potrzeb, na terenie zakładu pracy odbywają się spotkania, celem których jest poinformowanie osób o formach 

pomocy ze strony urzędu oraz objęcia tych osób monitoringiem. 

Cel operacyjny 3.3. WSPIERANE  ADAPTACJI  OFERTY  EDUKACYJNEJ  DO  POTRZEB  RYNKU  PRACY 

Projekt 3.3.1. Współpraca publicznych służb zatrudnienia z jednostkami oświatowymi 
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 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. 

 

b) Współpraca z Poradnią  

Psychologiczno-Pedagogiczną 

W ramach usług poradnictwa zawodowego PUP w Czarnkowie kieruje bezrobotnego za jego zgodą do psychologa, 

którego opinia ma wpływ na odpowiedni dobór stanowiska pracy. W 2019 roku żadna osoba nie wyraziła zgody na 

korzystanie z tej formy pomocy. Natomiast 17 osób, które w 2019 roku uzyskały kwalifikacje kierowcy, finansowane 

przez tutejszy urząd, zgodnie z przepisami kierowane były na badania psychologiczne przez lekarza medycyny pracy,  

z którym urząd ma zawarta umowę.  

Projekt 3.3.2. Badanie potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku pracy 

 a) Prowadzenie analiz zawodów deficytowych  

i nadwyżkowych 

PUP prowadził półrocznie analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o dane statystyczne 

zarejestrowanych osób bezrobotnych i ofert pracy.   

 b) Ankietowanie lokalnych pracodawców w 

zakresie oceny kwalifikacji pracowników i 

kandydatów do pracy 

Przeprowadzono coroczne badanie sondażowe w zakładach pracy w miesiącu styczniu.  

 
c) Sporządzanie raportu dotyczącego aktywności 

zawodowej absolwentów poszczególnych szkół 

PUP coroczne sporządza sprawozdania z oceny sytuacji absolwentów szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, 

zawierające dane  

o liczbie absolwentów zarejestrowanych w urzędzie, zaktywizowanych i podejmujących pracę.  

Projekt 3.3.3. Promocja kształcenia ustawicznego 

 
a) Rozpowszechnianie informacji o możliwościach 

skorzystania z bezpłatnych szkoleń 

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. 

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 odstąpiono w 2018 roku od jego realizacji. 

Osoby zagrożone wykluczeniem aktywizowane są wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, gminami, organizacjami 

pozarządowymi w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej (102 osoby) i prac społecznie użytecznych  

(29 osób),a także w zewnętrznych programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.      

 b) Reintegracja zawodowa poprzez samozatrudnienie i zatrudnienie wspierane - w 2019 roku zadanie nie było realizowane.  

Projekt 3.4.2. Pozyskiwanie środków na rzecz osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 a) Zdobywanie informacji o możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych 

Informacje o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych zdobywane są 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.   

Projekt 3.4.3. Promocja i wykorzystywanie dobrych praktyk 

 a) Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o 

innowacyjnych projektach realizowanych dla 

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 
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grup defaworyzownych udziału w projektach. 

 

b) Rozpowszechnianie dobrych praktyk 

wypracowanych przez urząd; 

Jedną z form dobrych praktyk dotyczących zwiększania i doskonalenia sposobów zatrudnienia jest przygotowywanie 

Indywidualnego Planu Działania z osobą bezrobotną, który określa zadania dla bezrobotnego i zadania dla urzędu pracy 

oraz realizowanie tego planu w jak najkrótszym czasie. Osoba bezrobotna precyzuje własne plany zawodowe a urząd 

wspiera ich realizację. Kolejną dobrą praktyką jest działanie na rzecz utrzymania zatrudnienia w zakładach pracy i 

finansowanie szkoleń pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umowy na aktywizację osób 

bezrobotnych w trakcie realizacji są monitorowane, co ma na celu stosowanie działań uprzedzających w przypadku 

zagrożeń utraty pracy. W zakładach pracy, w których następuje zwolnienie pracowników z przyczyn dotyczących 

zakładu, organizowane są spotkania informacyjno-doradcze o usługach urzędu pracy. 

Projekt 3.4.4. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie i marginalizowanymi 

 a) Diagnoza potrzeb szkoleniowych Coroczne sporządzanie planu szkoleń pracowników 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:  

o upowszechnianie informacji, materiałów i specjalistycznych wydawnictw dla pośredników pracy, doradców 

zawodowych lub pracowników pełniących funkcję doradcy klienta,  

o monitorowanie użytkowania przez urzędy pracy i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Systemem Doradcy 

Zawodowego (SDZ), w skład którego wchodzi Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) i Narzędzie do 

badania kompetencji (NBK),  

o organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych i szkoleń dotyczących pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego. 

 Wspieranie rozwoju systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez PSZ do pomocy świadczonej przez te 

służby, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności wspomagających pośrednictwo pracy oraz poradnictwo 

zawodowe dla osób bezrobotnych.  

 Popularyzowanie i wspieranie rozwoju w PSZ nowoczesnych form i sposobów komunikacji z osobami korzystającymi 

z pomocy urzędów pracy i pracodawcami. 

 b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników PUP  
W 2019 roku w szkoleniach doskonalących obsługę lokalnego rynku pracy udział wzięło 20 pracowników. 

 c) Realizacja dla pracowników PUP szkoleń  

z zakresu: zarządzania dokumentacją urzędową, 

W organizowanych szkoleniach wzięli udział głównie pośrednicy pracy i doradcy zawodowi z tematyki: 

 „Efektywna realizacja form dofinansowania z uwzględnieniem kosztów aktywizacji osób bezrobotnych. Nowości  
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zmian do ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych 

w instrumentach rynku pracy w 2019 roku”,  

 „Zatrudnianie cudzoziemców w PUP”,  

 „Poradnictwo grupowe – doskonalenie warsztatu pracy”,  

 „Spotkanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, 

 „Nowości w zakresie IPD i ustawy o promocji zatrudnienia”,  

 „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie Publicznych Służb Zatrudnienia”. 

 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. 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 2019 roku zadanie nie było realizowane 

 c) Współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami gospodarczymi w zakresie propagowania i ułatwiania procesu samozatrudnienie – w 2019 roku zdanie realizowano 

poprzez współpracę z organizacjami działającymi na terenie Powiatu, tj. z Forum Gospodarczym Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Związek Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan, Cechem Rzemiosł Różnych w Trzciance, spotkania w ramach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Czarnkowie.  

 d) Współpraca z lokalnymi i regionalnymi centrami kształcenia ustawicznego w zakresie propagowania i ułatwiania kształcenia przez całe życie – zadanie realizowano poprzez 

opiniowanie kierunków kształcenia i ich zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy. 

Cel operacyjny 4.1 POPRAWA  BAZY  EDUKACYJNEJ  

Projekty 

 4.1.1 - 4.1.4 

 

 

 

 

Na zadania remontowe i inwestycyjne oraz zakup materiałów do remontu w obiektach jednostek oświatowych wydatkowano w 2019 roku ogółem kwotę 3.236.396,60 zł. 

Najważniejsze zadnia zrealizowane w minionym roku ujęte są w pkt 7.1.6 Raportu opisującym koszty utrzymania szkół – remonty i inwestycje (tabela str. 20). Największym 

zadaniem, które udał się rozpocząć w 2019 roku była długo oczekiwana budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem 

przyległego do niej budynku dydaktycznego przy Liceum Ogólnkoształacącym w Czarnkowie. W 2019 roku na zadanie to wydatkowano kwotę 2.441.089,84 zł. W wielu 

obiektach przeprowadzono remonty z tytułu obowiązku realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych nałożonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż 

Pożarną celem dostosowania budynków do wymagań sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych. Podobnie jak w latach poprzednich, w szkołach są dokonywane 

systematyczne zakupy sprzętu i doposażenia do kształcenia pod potrzeby rynku pracy, zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych (np. MOS Biała – doposażenie 

nowoutworzonych 7 pracowni dydaktycznych ze środków MEN; wymiana stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół Technicznych  

w Trzciance, remont 3 klasopracowni w Zespole Szkół w Trzciance) oraz fundowane przez partnerów szkół czy też przy realizacji przez szkoły projektów zewnętrznych.  

W szkołach i placówkach oświatowych, a w szczególności w szkołach zawodowych, w miarę własnych możliwości finansowych, a także z wykorzystaniem programów     

i projektów zewnętrznych, w trakcie całego roku budżetowego, rozbudowywano bazę kształcenia zawodowego, m.in. poprzez projekty: Poprawa jakości edukacji zawodowej 

szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego; Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska; Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.  

We wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat jest doprowadzony szerokopasmowy internet o sile przesyłu danych na poziomie do 500 mb/s, związane jest to z udziałem 

w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały sieć Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności 

szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji projektu. Ponadto wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy  

i tablety wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK. Powiat ze środków własnych dokonał zakupu pracowni komputerowej do Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Czarnkowie złożonej z 15 nowoczesnych zestawów komputerowych. 

Cel operacyjny 4.2 ADAPTACJA  OFERTY  EDUKACYJNEJ  DO POTRZEB  RYNKU  PRACY 

Projekty  

4.2.1-4.2.3 

We wszystkich szkołach przez kolejny rok funkcjonowało doradztwo zawodowe, które jako przedmiot weszło do podstawy programowej. Szkoły realizują indywidualne dni 

spotkań z przedsiębiorcami i podmiotami rynku pracy, podczas których prezentowane są nowoczesne modele funkcjonowania firm, oczekiwania w stosunku do pracowników  

i szereg innych kwestii związanych z funkcjonowaniem firm. Organizowane są wyjścia do firm w celu zapoznania z obszarami ich funkcjonowania. W szkołach funkcjonują klasy 

patronackie takich firm jak Steico  w Zespole Szkół w Czarnkowie, Thiule, Danex, Odlewnia Drawski, Victaulik – w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. oraz grupy patronackie  
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z innymi podmiotami gospodarczymi. Współpracowano z przedsiębiorcami oraz rzemieślnikami promując kształcenie zawodowe. Prowadzone są dni promocji kształcenia 

zawodowego w szkołach, np. w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance – Dzień Technika, w Zespole Szkół w Trzciance – Festiwal Nauki i Zawodu czy pokazy zawodowe  

w Zespole Szkół w Czarnkowie – Festiwal Nauk.. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przez kolejny rok wzięły udział m.in. w projekcie „Czas zawodowców BIS– 

zawodowa Wielkopolska”. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie 

relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze 

dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi 

instytucjami rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy rozszerzył współpracę ze szkołami, w ramach której doradcy zawodowi przeprowadzili m.in. cykliczne zajęcia z tematyki: 

informacji o formach pomocy dla osób do 30 roku życia; zawody przyszłości – sytuacja na lokalnym rynku pracy; oczekiwania pracodawców wobec pracowników – analiza 

rynku pracy. Nowe kierunki kształcenia opiniowane są przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Czarnkowie, w oparciu o analizę sytuacji lokalnego rynku pracy, tj. danych 

statystycznych, liczby absolwentów, zgłoszonych ofertach pracy. 
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                          Załącznik Nr 4 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE w 2019 roku 

(w tym projekty inwestycyjne i remontowe współfinansowane przez Powiat z innymi podmiotami) 

 

W 2019 roku Powiat i jego jednostki organizacyjne realizował 36 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 19 ze środków Unii Europejskiej,  

a 17 ze środków krajowych. W minionym roku zakończono realizację 19 projektów, natomiast do realizacji w 2020 roku lub w latach następnych pozostało 17 przedsięwzięć.  

LP. TYTUŁ PROJEKTU 

 
PROGRAM,  

W RAMACH KTÓREGO  

PROJEKT JEST 

REALIZOWANY 

PRZEWIDYWANA 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

(brutto) 

WKŁAD WŁASNY 

POWIATU 
OKRES REALIZACJI 

JEDNOSTKA LUB KOMÓRKA 

REALIZUJĄCA, UWAGI 

 

PROJEKKTY  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ 

1.* 

Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM 

oraz stworzenie sieci wymiany danych między 
podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa 

WRPO na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: Społeczeństwo 

Informacyjne, Działanie: 2.1. 

Rozwój elektronicznych usług 
publicznych 

93 882 351,00 zł 

w tym udział środków UE: 

79 799 998,34 zł 

Powiat udzielił dotacji 

celowej dla 

Województwa 
Wielkopolskiego, 

środki finansowe 

zabezpieczone zostały  
w latach 2017- 2019  

na łączną kwotę 

589 953,54 zł 

2017-2019 

(wydłużono okres realizacji 

na rok 2020) 

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 

ZZOZ w Czarnkowie i Szpital Powiatowy 
w Trzciance 

kontynuacja realizacji projektu 

2.  
Scalenie gruntów obiektu „Przybychowo” obręb 
Przybychowo, gmina Połajewo,  

powiat czarnkowsko-trzcianecki 

PROW na lata 2014-2020,  

Podziałanie: Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i 

leśnictwa 

5 864 558,29 zł 

w tym udział środków UE: 

3 731 617,00 zł  
ze środków EFRROW 

0,00 zł 
 

I etap do grudnia 2022,  

II etap do maja 2023 

 

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 
umowę podpisano 30.08.2018 

kontynuacja realizacji projektu 

3.* 

Cyfryzacja powiatowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych powiatów: 

pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, 

wągrowieckiego i złotowskiego  
(projekt partnerski) 

WRPO na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: Społeczeństwo 

informacyjne, Działanie: 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług publicznych, 

Poddziałanie: 2.1.2 Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów publicznych. 

6 765 40,01 zł 

w tym udział środków UE: 

5 750 879,00 zł 

436 627,00 zł 

 

 

 

01.04.2017 - 31.08.2018 

(wydłużono okres realizacji 

na rok 2020) 

 

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,  
Powiat Wągrowiecki, Powiat Pilski,  

Powiat Złotowski 

kontynuacja realizacji projektu 

4.  

Doświadczam siebie i świat. Zajęcia 

matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne  
dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół 

Specjalnych w Gębicach 

WRPO na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8. Edukacja,  

Działanie 8.1 Ograniczenie  
i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 

ogólne – projekty konkursowe  

556 248,75 zł 

w tym udział środków EFS: 

512 628,75 zł 

udział powiatu 

niefinansowy (rzeczowy) 

o wartości: 43 620,00 zł 
01.09.2017 - 31.03.2020 

 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 

kontynuacja realizacji projektu 
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5. 

Własna firma kluczem do sukcesu, dotacje dla 

mieszkańców powiatu  

czarnkowsko-trzcianeckiego  
(projekt partnerski) 

WRPO na lata 2014-2020 

2 025 924,00 zł  
w tym udział środków UE: 

1 924 627,80 zł 

udział powiatu 
niefinansowy (rzeczowy) 

o wartości: 32 500,00 zł 
01.03.2018 - 31.08.2019 

MTD Consulting Marcin Król Poznań, 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 

projekt zakończony 

 

6.  
Nowe kwalifikacje twoją szansą 
(projekt partnerski) 

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 

1 061 588,76 zł 

w tym udział środków UE: 

955 429,88 zł 

0,00 zł 
 

01.06.2016 - 31.05.2019 

 

 
RJ Consulting Poznań, Starostwo 

Powiatowe w Czarnkowie 

projekt zakończony 

7. 

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół 

zawodowych z powiatu czarnkowsko 
-trzcianeckiego i wągrowieckiego 

(projekt partnerski) 

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 

997 412,50 zł  
w tym udział środków UE: 

897 617,25 zł 

0,00 zł 

 

2016 - 2018 

(wydłużono okres realizacji 
na rok 2019) 

 

. 

Eurodoradztwo Sp. z o.o. Suchy Las 

Umowa o współpracy przy tworzeniu 

wniosku zawarta pomiędzy powiatem  
a powyższą firmą. Wsparcie rzeczowe  

i edukacyjne jednostek i uczniów 

biorących udział w projekcie: ZS Krzyż 
Wlkp., ZSP Czarnków, ZSP Trzcianka 

projekt zakończony 

8. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020  

WRPO na lata 2014-2020,  

Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie 

ogólne – Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 – tryb 
pozakonkursowy 

 

 

105 774 000,00 zł 

 
 

0,00 zł 01.09.2018 - 22.02.2022 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu. Wsparcie techniczne 

jednostek biorących udział w projekcie: ZS 

Krzyż Wlkp., ZSP Czarnków 
ZSP Trzcianka, ZST w Trzciance 

MOS Biała, LO Trzcianka, LO Czarnków 

ZSS w Gębice; 

kontynuacja realizacji projektu 

9. 
Czas zawodowców BIS – zawodowa 

Wielkopolska 

WRPO na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 8.3.3. – tryb 
pozakonkursowy 

 

 

63 500 000,00 zł 

w tym udział środków EFS: 
53 975 000,00 zł 

 

 

0,00 zł 
09.11.2015 - 31.12.2022 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Wsparcie rzeczowe  

i edukacyjne jednostek i uczniów 

biorących udział w projekcie: ZST 
Trzcianka, ZSP Trzcianka, ZS Krzyż 

Wlkp., ZSP Czarnków 

kontynuacja realizacji projektu 

10. 

Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego 

(projekt partnerski)  

Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 3, Działanie 3. 1: 
Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych  

 

 

148 320,00 zł 

 

 

0,00 zł 
 

31.01.2019 - 31.01.2020 

 

ZS w Krzyżu Wlkp. Projekt partnerski  

z Gminą Krzyż Wlkp. Po zakończeniu 
projektu sprzęt komputerowy wraz  

z oprogramowaniem stanie się własnością 

szkoły. 

projekt w trakcie realizacji 

11. 
Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów 

Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. 
Erasmus+  102 672,00 euro 0,00 zł 01.06.2017 - 31.05.2019 

Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. 

projekt zakończony 

12. 

Monitoring działań jednostek administracji 

rządowej i samorządowej w województwie 
wielkopolskim w kontekście realizacji praw 

POWER na lata 2014-2020  

Priorytet: II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, 

1 481 232,00 zł 
w tym dofinansowanie 

1 481 232,00 zł 

 

0,00 zł 

 

01.04.2017 - 29.03.2019 

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide  

w Poznaniu. Wsparcie merytoryczne 
jednostek biorących udział w projekcie: 
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osób z niepełnosprawnościami i dostosowania 
do postanowień Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 
Wysoka jakość polityki na rzecz 

wyłączenia społecznego  

i zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie oraz 
jednostki organizacyjne powiatu 

projekt zakończony 

13. 
Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa  
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 

(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. 

831 285,78 zł, 

w tym udział środków EFS:  

706 592,91 zł 
10.693,00 zł  01.06.2017 - 31.05.2019 

 
Projekt realizowany przez PCPR  

w Trzciance w partnerstwie z Fundacją 

AKME w Poznaniu 

projekt zakończony 

14. 

Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu  

czarnkowsko-trzcianeckiego 

 

WRPO na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa 7. Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1. Aktywna 
integracja, Poddziałanie 7.1.2 

Aktywna integracja - projekty 

konkursowe. 

1 462 066,88 zł 

w tym udział środków EFS: 

1 388 963,53 zł 

 

32.682,65 zł 
 

01.11.2018 – 31.01.2021 

Projekt realizowany przez PCPR  

w Trzciance 

kontynuacja realizacji projektu 

15. 

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. 

2.276,00 zł 
(brak wykonania) 

01.09.2019 - 31.08.2021 

Projekt rozpoczęty w 2019 roku  

i realizowany przez PCPR w Trzciance  
w partnerstwie z Fundacją im. Królowej 

Polski św. Jadwigi w Puszczykowie  

projekt w trakcie realizacji 

16.  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 

(IV) 

POWER na lata 2014-2020  

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

2 065 165,11 zł 

2018 r. - 1 588 588,54 zł 

2019 r. -    476 576,57 zł 

0,00 zł 01.01.2018 - 30.06.2019 
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt zakończony 

17. 

Aktywizacja osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie  

czarnkowsko-trzcianeckim (IV)  
 

WRPO na lata 2014-2020  

Działanie 6.1 Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy (projekty 
pozakonkursowe realizowane przez 

PSZ) 

1 415 448,01 zł 

2018 r. - 1 088 806,16 zł 

2019 r. -    326 641,85 zł 

0,00 zł 01.01.2018 - 30.06.2019 
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt zakończony 

18. 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 

(V) 

POWER na lata 2014-2020  

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

2 955 194,54 zł 

2019 r. - 1 267 428,43 zł 

2020 r. - 1 687 766,60 zł 

0,00 zł 01.01.2019 - 31.12.2020    
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji 

19. 

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 realizowane przez 

PSZ) 

 

2 053 806,17 zł 

    2019 r. -    776 482,15 zł 
2020 r. - 1 277 324,49 zł 

0,00 zł 01.01.2019 - 31.12.2020    
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji 
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PROJEKTY  WSPÓŁFINANSOWANE  ZE  ŚRODKÓW  KRAJOWYCH,  W  TYM  PROJEKTY  INWESTYCYJNE  I  REMONTOWE  

20. Program staży w ARiMR 
Program finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy  
36 100,00 zł. zł 0,00 zł 2019  

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt zakończony 

21. 
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

rodziców powracających na rynek pracy                                                                                     

Program finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy 
300 000,00 zł 0,00 zł 2019 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie 

projekt zakończony 

22* 

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem 

sanitarno-higienicznym z termomodernizacją  

i remontem przyległego do niej budynku 
dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym w 

Czarnkowie 

Inwestycja współfinansowana ze 

środków prywatnego darczyńcy 

7 500 000,00 zł 

w tym darowizna: 
1 000 000 zł 

2017-2018: 115 497,00 zł  
2019 r. - 2 441 089,81 zł 

2020 r. - 2 652 585 zł 

w tym darowizna  1 mln zł 

2017 - 2021 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji. 

23. 

Zakup specjalistycznej karetki wraz  

z wyposażeniem dla Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie 

Zakup współfinansowany ze 
środków budżetu państwa 

660 574,27 zł 

w tym udział budżetu państwa 

440 000 zł 

220 574,27 zł 2019  

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie  

i ZZOZ w Czarnkowie 

projekt zakończony 

24. 

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala 

Powiatowego w Czarnkowie przy  
ul. Kościuszki 94 – ZZOZ w Czarnkowie 

Porozumienie z Zespołem Zakładów 

Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie (dotacja) 

 

6 363 409,00 zł 

 

2017 r. – 1 152 510 zł 

2018 r. - 4 965 420 zł 
     2019 r. -    245 479 zł 

2017 - 2019 

ZZOZ w Czarnkowie, Starostwo 

Powiatowe w Czarnkowie 

projekt zakończony 

25. 
Rozbudowa budynku głównego Szpitala 

Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance 

Porozumienie ze Szpitalem 
Powiatowym im. Jana Pawła II  

w Trzciance (dotacja) 
900 000,00 zł 900 000,00 zł 2018 - 2020  

Szpital Powiatowy w Trzciance, Starostwo 
Powiatowe w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji  

26. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń szkolnych  

z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet 
lekarski wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w Drawsku 

Porozumienie z Gminą Drawsko 

(dotacja) 
157 440,00 zł  2019 r. - 70 000,00 zł  2019 - 2020 

Gmina Drawsko, Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji  

27. 

Utwardzenie nawierzchni pod parking 

wewnętrzny dla pracowników Starostwa 

Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków 

Porozumienie z Gminą Czarnków 
130 478,40 zł 

w tym udział gminy: 

65 239,20 zł 

65 239,20 zł 2019  
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 

projekt zakończony 

28. 
Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy 

drodze powiatowej 1343P w m. Jędrzejewo 
Porozumienie z Gminą Lubasz 

159 716,02 zł 

w tym udział gminy: 
150 000,00 zł 

9 716,02 zł 
 

2019  

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

29. 
Przebudowa drogi - budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1322P w Dębogórze 
Porozumienie z Gminą Wieleń 

113 709,47 zł 

w tym udział gminy: 

50 000,00 zł 

63 709,47 zł 
 

2019  

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

30. 
Przebudowa drogi - budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1333P w m. Teresin 
Porozumienie z Gminą Trzcianka 

59 998,07 zł, 

w tym udział gminy: 

29 999,03 zł 

29 999,04 zł 
 

2019  

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

32. 
Przebudowa drogi - budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1326P w Zofiowie wraz z 

dokumentacją budowlano-techniczną 

Porozumienie z Gminą Czarnków 

420 000,00 zł 

2019 r. - 18 450,00 zł 
w tym udział gminy: 

9 225,00 zł 

2020 r. - 401 550,00 zł 

2019 r.  - 9 225,00 zł 2019 - 2020 
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji 
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33. 
Remont drogi powiatowej nr 1341P  

Gębice - Wyszyny 

Porozumienie z Nadleśnictwem 

Sarbia 

99 821,63 zł, 

w tym udział Nadleśnictwa: 

49 910,81 zł 

49 910,82 zł 2019 
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

34. 
Remont drogi powiatowej nr 1338P  

na odcinku Wieleń - Mężyk 

Porozumienie z Gminą Wieleń 

i z Nadleśnictwem Potrzebowice 

136 359, 00 zł 

2019 r. - 76 358,40 zł, 

w tym udział gminy: 
25 452,00 zł 

udział Nadleśnictwa: 

25 452,00 zł 
2020 r. - 60 000,00 zł 

2019 r. - 25 454,40 zł 2019-2020 
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt w trakcie realizacji 

35. 
Remont chodnika przy drodze powiatowej  

nr 1846 P w Krosinie 
Porozumienie z Gminą Połajewo 

115 903,40 zł 

w tym udział gminy: 
57 951,70 zł 

57 951,70 zł 
 

2019  

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

36. 
Remont chodnika przy drodze powiatowej  

nr 1846 P w Boruszynie 
Porozumienie z Gminą Połajewo 

20 547,62 zł 

w tym udział gminy: 

12 842,00 zł 

7 705,62 zł 2019 
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 

projekt zakończony 

 

   *    zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2016-2020 (I etap) i po 2020 roku (II etap).      
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