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I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                      
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511), dalej u.s.p., zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 
radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 
powiatu w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz  uchwał 
rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić  
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 
2018 Rada Powiatu w Myśliborzu skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku  
z powyższym raport został przygotowany w oparciu o wytyczne wskazane w uchwale. 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

Powiat Myśliborski położony jest w północno-zachodniej Polsce, jest najdalej 
wysuniętym na południowy zachód powiatem województwa zachodniopomorskiego. 
Geograficznie znajduje się na Pojezierzu Myśliborskim i w niewielkim stopniu na terenie 
Niziny Gorzowskiej. Powiat tworzy pas długości 68 km i szerokości od 14 do 20 km. Na 
południowym zachodzie granicą powiatu jest granica państwa z Republiką Federalną 
Niemiec. Od południa powiat graniczy z powiatem gorzowskim oraz powiatem strzelecko-
drezdeneckim, na wschodzie z powiatem choszczeńskim, na północy z powiatem gryfińskim, 
stargardzkim i pyrzyckim. Siedzibą powiatu jest miasto Myślibórz. 

Powiat Myśliborski zamieszkiwany jest przez 66 264 mieszkańców – wg danych GUS 
na 31 grudnia  2018 roku. Powierzchnia powiatu wynosi 1182,40 km². Powiat obejmuje teren 
pięciu gmin, w tym: 

 trzy gminy miejsko-wiejskie: Myślibórz, Barlinek i Dębno, 

 dwie gminy wiejskie: Boleszkowice, Nowogródek Pomorski. 

Budżet Powiatu Myśliborskiego w roku 2018 został zrealizowany w następujących 
wysokościach: dochody budżetu w kwocie 81.592.916,16 zł z tego: dochody bieżące 
78.794.525,61 zł, dochody majątkowe 2.798.390,55 zł, natomiast wydatki w kwocie  
80.297.636,40 zł z tego : wydatki bieżące 72.397.584,73 zł, wydatki majątkowe 7.900.051,67 
zł. Po stronie rozchodów została wydatkowana kwota 1.900.000 zł. Kwota 1.400.000 zł 
dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji natomiast kwota 
500.000 to kwota udzielonej pożyczki dla Szpital Barlinek Sp. z o. o.  Dług Powiatu 
Myśliborskiego na koniec roku 2018 zamknął się kwotą 27.001.351,89 zł. W toku realizacji 
budżetu w roku 2018 została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych reglamentująca spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie oraz relacja 
określona przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych; w myśl którego wykonane 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone  
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.  

III. OBSZARY TEMATYCZNE 

W  Raporcie posługujemy się katalogiem obszarów tematycznych zawartym  
w uchwale Nr VI/63/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2019 roku, w sprawie 
określenia  szczegółowych wymogów dotyczących opracowania „Raportu o stanie Powiatu 
Myśliborskiego”: 
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1. Edukacja publiczna. 
2. Promocja i ochrona zdrowia. 
3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz polityki 

prorodzinnej. 
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 
5. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
7. Transport zbiorowy i drogi publiczne. 
8. Ochrona środowiska i przyrody. 
9. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
10. Gospodarka nieruchomościami powiatowymi oraz utrzymanie powiatowych obiektów                   

i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 
11. Kultura, kultura fizyczna, turystyka i promocja powiatu. 

Poszczególne obszary tematyczne zaprezentowane są w zakresie: 

 przyjętych polityk, programów i strategii,  w okresie, w którego raport dotyczy,  
w odniesieniu do zadań będących w kompetencji zarządu; 

 realizacji uchwał rady powiatu oraz uchwał zarządu powiatu, w okresie, którego raport 
dotyczy, z podaniem czy dana uchwała została zrealizowana czy nie, wraz z krótkim 
komentarzem; 

 ogólnej informacji na temat sytuacji w powiecie wraz z niezbędnymi danymi  
w okresie, którego raport dotyczy. 

 
W przedłożonym Państwu raporcie nie ma informacji z zakresu budżetu 

obywatelskiego, ponieważ Powiat Myśliborski nie realizował tego zadania w 2018 roku. 
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1. EDUKACJA PUBLICZNA 

1.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

 
W 2018 roku  działalność edukacyjną prowadziło 10 jednostek oświatowych, dla których 

Powiat Myśliborski jest organem prowadzącym: 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych (od dnia  
1 września 2018 roku 1 zespół szkół ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół i placówek 
oświatowych), 1 zespół szkół, 1 zespół szkół i placówek, w którego skład wchodzi m.in. ośrodek 
socjoterapeutyczny, 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 1 placówka wypełniająca zadania 
pozaszkolne i 1 ośrodek wychowawczy. 

Jednostki realizujące zadania z zakresu edukacji publicznej: 

 Wydział Edukacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, 

 Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu, 

 Szkoły i Placówki Oświatowe wg poniższego wykazu: 
 

Tabela 1. Wykaz szkół i placówek oświatowych, wg stanu na dzień 01.09.2018r. 

Lp. Nazwa zespołu/szkoły/placówki 

1. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. hm Andrzeja Romockiego  „MORRO” w Barlinku,  
w którego skład wchodzą: 

1.1. I Liceum Ogólnokształcące 

1.2. Technikum Nr 1 

1.3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

1.4. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Barlinku 

1.5. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 

1.6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 

2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie,                                                             
w którego skład wchodzą: 

2.1. I Liceum Ogólnokształcące 

2.2. Technikum Nr 1 

2.3. Branżowa Szkoła I Stopnia 

2.4. Szkoła Policealna dla Dorosłych 

2.5. Centrum Kształcenia Ustawicznego 

3. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu, 
w którego skład wchodzą: 

3.1. Technikum Nr 1 

3.2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 

3.3. Szkoła Policealna 

3.4. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 

3.5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 

4. 
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich  
w Myśliborzu, w którego skład wchodzą: 

4.1. Gimnazjum Nr 2 

4.2. II Liceum Ogólnokształcące 

4.3. Technikum Nr 2 

4.4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

5. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, w skład którego wchodzą: 
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5.1. Szkoła Podstawowa Specjalna 

5.2. Gimnazjum Specjalne 

5.3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

6. 
Zespół Szkół i Placówek  w Smolnicy, 
 w skład którego wchodzą: 

6.1. Technikum 

6.2. Gimnazjum Publiczne 

6.3. 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy,                                                                                                    
w którego skład wchodzi: 

6.3.1 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 

7. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu 

 

Tabela 2. Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2018/2019  

(z podziałem na klasy), wg stanu na dzień 30.09.2018 (źródło SIO). 

Typ szkoły 
Liczba 

oddziałów  
i uczniów 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV OGÓŁEM 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 3 2 - 7 

uczniowie 38 74 49 - 161 

Technikum 
oddziały 3 3 2,09 3 11,09 

uczniowie 79 63 43 61 246 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

oddziały 0,99 1 0 - 1,99 

uczniowie 30 28 0 - 58 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (klasy ZSZ) 

oddziały - - 2,54 - 2,54 

uczniowie - - 33 - 33 

Razem 
oddziały 5,99 7 6,63 3 22,62 

uczniowie 147 165 125 61 498 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 2 1 - 5 

uczniowie 48 45 29 - 122 

Technikum 
oddziały 1 1 1 1 4 

uczniowie 24 15 20 23 82 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

oddziały 2 2 - - 4 

uczniowie 44 46 - - 90 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (klasy ZSZ) 

oddziały - - 2 - 2 

uczniowie - - 31 - 31 

Razem 
oddziały 5 5 4 1 15 

uczniowie 116 106 80 23 325 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Technikum 
oddziały 2 3 2 2 9 

uczniowie 57 56 56 44 213 



RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018 ROK 
 

Strona 6 z 86 
 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

oddziały 2 2 0 - 4 

uczniowie 35 46 0 - 81 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (klasy ZSZ) 

oddziały - - 2 - 2 

uczniowie - - 34 - 34 

Razem 
oddziały 4 5 4 2 15 

uczniowie 92 102 90 44 328 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 2 2 - 6 

uczniowie 44 41 43 - 128 

Gimnazjum 
oddziały - - 3 - 3 

uczniowie - - 68 - 68 

Razem 
oddziały 2 2 5 - 9,00 

uczniowie 44 41 111 - 196 

OGÓŁEM szkołyi 
placówki 

odziały 16,99 19 19,63 6 61,62 

uczniowie 399 414 406 122 1 341 

 

Tabela. 3. Oddziały i uczniowie w szkołach  wchodzących w struktury placówek oświatowych. 

Typ szkoły 
Liczba 
oddziałów 
i uczniów 

Klasa 
I 

Klasa 
II 

Klasa 
III 

Klasa 
IV 

Klasa 
V 

Klasa 
VI 

Klasa 
VII 

Klasa 
VIII 

OGÓŁEM 

Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 

Szkoła 
Podstawowa (w 
MOS) 

oddziały - - - 1 1 1 1 1 5 

uczniowie - - - 4 16 16 16 13 65 

Gimnazjum 
oddziały - - 1 - - - - - 1 

uczniowie - - 18 - - - - - 18 

Razem 
oddziały - - 1 1 1 1 1 1 6 

uczniowie - - 18 4 16 16 16 13 83 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 

Szkoła 
Podstawowa 

oddziały - - - 0 0 0 0,50 0,50 1 

uczniowie - - - 0 0 0 4 8 12 

Gimnazjum 
oddziały - - 1 - - - - - 1 

uczniowie - - 5 - - - - - 5 

Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

oddziały 1 1 0 - - - - - 2 

uczniowie 9 2 0 - - - - - 11 

Razem 
oddziały 1 1 1 0 0 0 0,50 0,50 4 

uczniowie 9 2 5 0 0 0 4 8 28 

Ogółem szkoły            
i placówki 

oddziały 1 1 2 1 1 1 1,5 1,5 10 

uczniowie 9 2 23 4 16 16 20 21 111 

Źródło: SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Tabela 4. Zatrudnienie pedagogiczne w szkołach i placówkach publicznych w roku szkolnym 
2018/2019. 
 

 
Lp. 

 
Nazwa zespołu 
szkół - placówki 

 
Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 

Nauczyciele 
niepełnozatrudnieni 

Razem 

osoby etaty osoby etaty 

1. ZSiPO w Barlinku 51 5 1,78 56 52,78 

2. ZSP Nr 1 w Dębnie 22 13 7,58 35 29,58 

3. ZSiP Smolnica 24 11 6,31 35 30,31 

4. ZS w  Myśliborzu 22 9 3,67 31 25,67 

5. ZSiPO w Myśliborzu 23 7 3,49 30 26,49 

6. MOW Renice 25 3 1,17 28 26,17 

7. DWDz. w Myśliborzu 6 0 0,00 6 6,00 

8. PPP Barlinek 2 6 3,00 8 5,00 

9. PPP Myślibórz 4 2 1,00 6 5,00 

10 PPP Dębno 5 0 0 5 5,00 

Ogółem 184 56 28,00 240 212 

 
Tabela 5. Zdawalność matur w 2018 roku w poszczególnych szkołach Powiatu Myśliborskiego. 

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba 
absolwentów, 

którzy przystąpili 
do egzaminu 

Zdało 
maturę 

ZSP Nr 1 w Barlinku 

Liceum 
Ogólnokształcące 

50 49 (98%) 42 (86%) 

Technikum 65 45 (69%) 22 (49%) 

ZSP Nr 1 w Dębnie 

Liceum 
Ogólnokształcące 

47 47 (100%) 28 (60%) 

Technikum  14 13 (93%) 6 (46%) 

 
ZS w Myśliborzu 
 

Liceum 
Ogólnokształcące 

54 54 (100%) 28 (52%) 

ZSP Nr 3  
w Myśliborzu 
 

Technikum 38 25 (66%) 3 (12%) 

 
Tabela 6. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w 2018 roku. 

 

 
PPP Barlinek PPP Dębno 

PPP 

Myślibórz 

LICZBA PRZEPROWADZONYCH DIAGNOZ, w 

tym: 

- 
- - 

Diagnozy psychologiczne 232 175  

(201 spotkań 

diagnostycznych) 
182 

Diagnozy pedagogiczne 193 217 227 
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Diagnozy logopedyczne 158 96 145 

Liczba wydanych orzeczeń, opinii, o badaniach 

(po diagnozach) w tym: 
  - 

orzeczenia 39 48 78 

opinie 258 200 232 

informacji po badaniach 54 6 904 

Liczba przeprowadzonych przez psychologów i 

pedagogów terapii indywidualnych dzieci, w tym: 
   

Terapii psychologicznych - 12  21 

Terapii logopedycznych 46 57  

(383 spotkania 

terapeutyczne) 
59 

Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - - - 

Terapii pedagogicznych 
11 

10 +  9 dzieci  

w terapii 

Biofeedback 
- 

Inne działania przeprowadzone przez PPP: 

I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu 

1)  Badanie przesiewowe słuchu programem „słyszę”                       2                                                                                     

2) Porady po badaniach przesiewowych                                            68                                                                                                         

3) Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań                     1                                                                                        

I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 

1) Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji uczniów I klas szkół podstawowych 40 osób 

2) Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

a) Zajęcia grupowe  „Metody efektywnego uczenia się” dla uczniów technikum klasy THiE- 20 osób 

b) Zajęcia grupowe  „Metody efektywnego uczenia się” dla uczniów technikum klasy TMS- 21 osób 

c) Zajęcia grupowe „Nowoczesne uzależnienia- nadmierne korzystanie z Internetu”- dla uczniów technikum 

klasy 1 TI-   

21 osób, zajęcia przeprowadzono w trzech spotkaniach  

d) Zajęcia grupowe „ W jedności siła- zajęcia rozwijające umiejętności współdziałania i współpracy 

zespołowej”-  

dla uczniów szkoły podstawowej, klasy IV B- 22 osoby  zajęcia przeprowadzono w dwóch  spotkaniach 
3) Zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz III klas gimnazjalnych  
 

a) Zajęcia indywidualne : 108 osób  (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych) 
 
b)  Zajęcia grupowe :  
- Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego,  szkoła podstawowa- klasy gimnazjalne - 75 osób, zajęcia 
przeprowadzono  
w  czterech  spotkaniach  
- Grupowe zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasa 
gimnazjalna- 21 osób, zajęcia przeprowadzono w dwóch spotkaniach  
- Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, liceum 3 LO A  - 24 osoby, zajęcia przeprowadzono w dwóch 
spotkaniach  
- Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, liceum - 42 osoby , zajęcia przeprowadzono w czterech 
spotkaniach 

4) Szkolenia Rad Pedagogicznych tematyka - „Problemowe zachowania i trudności przystosowawcze u 

dzieci”- 11 osób 

5) Szkolenia dla rodziców tematyka 

a) „Twoje dziecko a używki” - ZSiPO- 53 osoby 

b) „Twoje dziecko a używki” – szkoła podstawowa- 57 osób 

c) „ Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku szkolnym”  szkoła podstawowa– 10 osób 

6) Dni Otwarte w PPP Barlinek (dwa razy w roku w sobotę) liczba przyjętych   18 osób 

7)Interwencje kryzysowe  3 

8) Wsparcie psychologiczne   5 osób (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych) 

9) zajęcia grupowe prowadzone Metodą W. Sherborne (rodzice i dzieci)  14 osób   

10) Opieka nad praktykantami, studentami wyższych  uczelni       1 osoba  
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11) W Poradni funkcjonuje sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych  

12)  W Poradni funkcjonuje  sieć logopedów  

II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie 

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 37 dzieci  

2) Projekt Za życiem – 46 dzieci 

3) Doskonalenie zawodowe: Udział w szkoleniu Instrumental Enrichment, certyfikat do stosowania Skali 

Inteligencji Stanford_Binet.  

4) Prowadzenie sieci logopedów szkolnych, pedagogów i terapeutów pedagogicznych  

5) Udział w Festynie Bożonarodzeniowym (promocja Poradni) 

6) Prelekcje dla rodziców – 13 

7) Szkolenia dla nauczycieli – 2 

8) Badania przesiewowe logopedyczne – klasy pierwsze i drugie w SP2 Dębno 

9) Organizacja konkursu plastycznego „Poradnia w oczach dziecka” 

10) Zajęcia dla uczniów na terenie szkół – 10 w szkołach podstawowych, 2 w klasach gimnazjalnych i 4 w 

szkołach Ponadgimnazjalnych. 

11) Konsultacje z PCPR, Sądem i Policją w sprawach dzieci. 

 

Tabela 7.  Liczba dzieci przyjętych w poszczególnych poradniach psychologiczno – pedagogicznych                               
w 2018 roku. 
 

 
PPP 

Barlinek 

 

PPP Dębno 

 

PPP 

Myślibórz 
Ogółem 

Liczba dzieci przyjętych przez poradnie 594 390 430 1 414 

 

1.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w obszarze 

edukacji publicznej w 2018 roku. 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru edukacji publicznej znajdują się w Programie 
Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu w Myśliborzu.  

W ramach obszaru strategicznego nr 2 - Wysoka jakość i dostępność usług publicznych, 
realizowane były następujące  cele operacyjne: 

 Nowoczesna baza edukacji ponadgimnazjalnej; 

 Innowacyjna edukacja ponadgimnazjalna. 
 

1.2.1. Nowoczesna baza edukacji ponadgimnazjalnej. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju powiatu ma dostosowanie edukacji do potrzeb 
lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tym samym niezbędne jest wsparcie rozwoju 
nowoczesnej bazy materialnej szkolnictwa zawodowego zapewniającej odpowiednie 
zaplecze dla praktycznej nauki zawodu i symulacji środowiska pracy, w tym wyposażanie  
w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, a także tworzenie i wyposażanie 
pracowni. Z tego tytułu zakupiono wyposażenie edukacyjne i sportowe, w tym m.in. 
laboratoryjne, eksperymentalne, TIK. Zakupiono wyposażenie do praktycznej nauki zawodu 
zgodnie z potrzebami jednostek edukacyjnych. Realizowano inwestycje oraz remonty  
w infrastrukturę edukacyjną. 

W tabelach poniżej prezentowany jest stan realizacji ww. zadań na koniec 2018 roku. 
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Tabela 8. Doposażenie pracowni przedmiotowych w poszczególnych szkołach w 2018 roku   
( w tym w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego oraz  
w sprzęt TIK). 

Rodzaj pracowni 
Nazwa zakupionego sprzętu 

Typ szkoły 
Ilość 

 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

 

Technikum nr 1 

Pracownia dla zawodu 
mechanik 
samochodowy 

wysysarko- zlewarka 1 

urządzenie do wymiany płynu hamulcowego 1 

zestaw kluczy do wymiany filtrów oleju 3 

szafki narzędziowe z wyposażeniem 3 

klucz pneumatyczny 3 

klucz dynamometryczny 3 

ściągacze do sprężyn 1 

przyrządy do pomiarów sprężenia, ciśnienia oleju, paliwa 3 

zestaw ściągaczy do łożysk 3 

stanowisko do badania alternatorów  STA-2 z falownikiem 12/24 V 
z modułem do rozruszników 

1 

system zintegrowany typu Motronic M 1.5 1 

Pracownia montażu 
maszyn i urządzeń 

wiertarka stołowa 4 

stół warsztatowy 3 

prasa warsztatowa 3 

ściągacz do łożysk 12 w 1 zestaw ściągaczy dwu- i trójramiennych 6  

myjka warsztatowa profesjonalna 2+1 

imadło ślusarskie tyo 140 12 

oprawa hermetyczna liniowa 30 

stanowisko pod wiertarkę 3 

żuraw przejezdny 1 

szafa metalowa 1 

wiertarka stołowa 4 

Pracownia 
informatyczna 

stół montażowy z gumą 8 

zestaw narzędzi do komputera 8 

patchcord sieciowy SF/UTP, Cat. 5e 1 

komputer stacjonarny z oprogramowaniem 18 

monitor 18,5 cala LED 18 

Klawiatura+ mysz zestaw BoX+ złącze USB 40 

dysk twardy 3,5 cala 19 

projektor LED FHD 1920x 1080 1 

tester do zasilaczy komputerowych 14 

karta diagnostyczna PCI PCI-E 10 

zestaw przewodowy klawiatura USB+ mysz USB 16 

Pracownia hotelarska 

laptop z oprogramowaniem 2 

projektor multimedialny 1 

tablica interaktywna 1 

sejf depozytowy 1 

lustro 1 

bagażnik 1 
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wózek hotelowej obsługi pięter 1 

odkurzacz 1 

ekspres do kawy i herbaty 1 

zaparzacz ( warnik) do wody 3 

wózek kelnerski 2 

zestaw serwetek do dekoracji stołu, Skirtin, obrączki do serwetek, 3 
szt. podgrzewaczy do potraw, podgrzewacz do talerzy  

1 

komplet garnków z powłoką ceramiczną 1 

zestaw kelnerski ( shaker, mieszadełka do drinków, szczypce do 
lodu, sito barmańskie, miarka) 

1 

kuchenka mikrofalowa Samsung 1 

zestaw sztućców na 12 osób 2 

zestaw naczyń ( serwis obiadowo- kawowy) 2 

komplet noży w bloku 1 

czajnik elektryczny 1 

Liceum Ogólnokształcące 

Sala językowa I2 

mikrofon dynamiczny Shure SV 100  1 

system nagłośnieniowy Yamaha Stagepas 400 i 2 x 200W + SPX  1 

bindownica Opus Maxibingo 1 

niszczarka Opus Shredcat 8240CC Ideal 1 

projektor LG PJ LGE PF1500G  1 

projektor Optoma H183X - Full 3D  1 

projektor Optoma HD143X  1 

telewizor Samsung LED UE55MU6102  1 

telewizor Samsung LED UE55MU6102  1 

Pracownia biologiczna 

mikroskop dwuokularowy 50-500x LED (2) - USB- wyświetlacz 
LCD 3,5 cala 

1 

preparaty mikroskopowe 1 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Nazwa zakupionego sprzętu Ilość 

Drukarka Color 1 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Nazwa zakupionego sprzętu Ilość 

Projektory 2 

Ekran projekcyjny  2 

Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 

Nazwa zakupionego sprzętu Ilość 

Zestawy interaktywne ( tablica interaktywna, laptop, rzutnik) 4  

Laptop  1  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 

Nazwa zakupionego sprzętu Ilość 

Tablica interaktywna 2 

Laptop  2 

Komputery 16 
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Tabela 9. Wykonane prace remontowe oraz inwestycje w poszczególnych szkołach i placówkach 

oświatowych w 2018 roku. 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

Lp. Wykonane prace remontowe 

1. Remont korytarzy na I i II piętrze w budynku szkoły ul. Szosowa 2 

2. Remont bocznego korytarza do sali gimnastycznej w budynku szkoły ul. Szosowa 2 

3. Kapitalny remont toalety uczniowskiej na Warsztatach Szkolnych ZSiPO w Barlinku. 

4. Remont pomieszczenia pracowni napraw pojazdów samochodowych na Warsztatach Szkolnych 
ZSiPO w Barlinku. 

5. Odnowienie części korytarza na Warsztatach Szkolnych ZSiPO w Barlinku. 

6. Wymiana lamp oświetleniowych w dwóch gabinetach  lekcyjnych na II piętrze w budynku szkoły. 

7. Odnowienie gabinetu lekcyjnego na II piętrze w budynku szkoły. 

8. Wymiana 6 drzwi w pomieszczeniach biurowych na parterze w budynku szkoły. 

Lp. Wykonane inwestycje 

1. Modernizacja hali sportowej 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Słowackiego Nr 1 w Dębnie 

Lp. Wykonane prace remontowe 

1. Remont pomieszczeń sanitariatów i sali lekcyjnej 

2. Remont pomieszczeń piwnicy 

3. Remont łazienki chłopców na parterze budynku 

4. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych 

5. Zakup drzwi wejściowych wewnętrznych 

Lp. Wykonane inwestycje 

1. Modernizacja zew. instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku I i II etap 

 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Lp. Wykonane prace remontowe 

1. Remont kapitalny czterech pracowni dydaktycznych 

2. 
Odnowienie ciągu komunikacyjnego, szatni, łazienki w części sportowej, sanitariaty na trzech 
poziomach 

3. Wyremontowanie pomieszczenia dla obsługi 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Lp. Wykonane inwestycje 

1. Modernizacja energetyczna budynku szkoły 

 
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 

Lp. Wykonane prace remontowe 

1. Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pokoje dla wychowanków MOS 

 

1.2.2. Innowacyjna edukacja ponadgimnazjalna 

Realizowano doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku 
pracy. Z perspektywy rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości kluczowym wyzwaniem 
rozwojowym jest ekspansja jednostek edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe 
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oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Inicjowano współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie 
staży nauczycieli i praktycznej nauki zawodu uczniów, we wszystkich typach kształcenia 
ponadgimnazjalnego. Wspierano doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

W tabelach poniżej prezentowany jest stan realizacji ww. zadań na koniec 2018 roku. 

Tabela 10. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem                           

w poszczególnych zespołach szkół w 2018 roku. 

Typ szkoły 
Nazwa 

zawodu/kwalifikacji 

Liczba uczniów 
uczestniczących  

w stażach i 
odbywających 

praktyczną naukę 
zawodu w szkole 

Liczba uczniów 
odbywających 

praktyczną 
naukę zawodu  
u pracodawcy 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

Technikum nr 1 Technik mechanik 
staże 27osób 

x 

Szkoła Branżowa I Stopnia Sprzedawca  x 

Technikum nr 1 Technik ekonomista x 11 

Technik hotelarz x 25 

Technik informatyk x 35 

Szkoła Branżowa I Stopnia Sprzedawca x 17 

Elektryk x 2 

Hydraulik x 1 

Murarz/tynkarz x 1 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sprzedawca x 12 

Fryzjer x 3 

Tapicer x 3 

Stolarz x 2 

Elektromechanik x 2 

Murarz/ tynkarz x 2 

Operator urządzeń 
przemysłu drzewnego 

x 1 

Ślusarz x 3 

Cukiernik x 1 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Słowackiego Nr 1 w Dębnie 

Technikum  gastronomiczne x 12 

Technikum informatyczne x 11 

Szkoła Branżowa I stopnia sprzedawca x 55 

Stolarz x 33 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

x 18 

Fryzjer x 8 

Kucharz x 13 

elektryk x 3 

Ślusarz x 24 

Operator obrabiarek 
skrawających 

x 3 

Piekarz x 1 

Lakiernik x 1 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Branżowa Szkoła  I Stopnia Kucharz 17 x 

Sprzedawca x 14 

Mechanik Pojazdów x 15 
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samochodowych 

Monter sieci instalacji 
urządzeń sanitarnych 

x 2 

Cukiernik x 1 

Fryzjer x 9 

Elektryk x 4 

Stolarz x 6 

Ślusarz x 2 

Elektromechanik x 2 

Kucharz x 4 

Mechanik monter maszyn i 
urządzeń 

x 2 

Murarz – tynkarz x 4 

Technikum Informatyczne  Technik In formatyk x 31 

Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych  

Technik Żywienia i usług 
gastronomicznych 

55 x 

Technik Hotelarstwa 
 

Technik hotelarstwa x 53 

Technik Budownictwa Technik budownictwa 
 

40 28 

Technikum Informatyczne  Technik informatyk 20 22 

 

Tabela 11. Realizacja zadań centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) w 2018 roku. 

Szkoła Forma realizacji zadania 
Liczba 

uczestników 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego 
„Morro” w Barlinku 
 

Staże 
 

27 
 

Kursy/szkolenia 50 

Doradztwo zawodowe 60 

 

Tabela 12. Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez uczniów w 2018 roku w poszczególnych zespołach 

szkół. 

Zespół/Szkoła Nazwa uzyskanej kwalifikacji l. uczniów 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

Technikum nr 1;  
Szkoła Branżowa 
I Stopnia 

Kurs spawacza metodą MIG 
 

20 
 

Kurs spawacza metodą MAG 30 

Technikum nr 1; 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 10 

Prowadzenie dzielności handlowej 6 

Prowadzenie rachunkowości  10 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami 

9 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 

12 

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 
samochodowych 

4 

Planowanie i realizacja usług w recepcji 9 
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Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 

7 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 
administrowanie sieciami 

22 

Planowanie i prowadzenie dzielności  w organizacji 9 

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

6 

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 9 

Szkoła Branżowa 
 I Stopnia z oddziałami 
Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej 

Prowadzenie sprzedaży 5 

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 22 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Słowackiego Nr 1 w Dębnie 

Szkoła/Placówka Nazwa uzyskanej kwalifikacji l. uczniów 

Technikum 

montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 

13 

 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 
administrowanie sieciami 

11 

tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami 

12 

sporządzanie potraw i napojów 12 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Szkoła/Placówka Nazwa uzyskanej kwalifikacji l. uczniów 

 
Technikum budowlane 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18 10 

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  B.33 5 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej B.30 

5 

Technikum 
Informatyczne  

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 

4 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 
administrowanie sieciami 

11 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami 

2 

Technikum hotelarskie Planowanie i realizacja usług w recepcji 8 

 
Technikum żywienia  
i organizacji usług 
gastronomicznych 
 
 

Sporządzanie potraw i napojów  9 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 12 

Technik Żywienia i usług gastronomicznych 27 

Technik Hotelarstwa 
 

Technik hotelarstwa 9 

Technik Budownictwa 
Technik budownictwa 
 

9 

 
 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  

Sprzedawca 5 

Mechanik Pojazdów samochodowych 8 

Monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych 2 
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Tabela 13.  Doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych zespołach szkół w  2018 roku  

(w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego oraz w zakresie TIK). 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w   Barlinku 

Forma doskonalenia l. nauczycieli 

Kurs IT Essiential CISCO   2 

Kurs IT Essiential CISCO certyfikacja 2 

Kurs lutowanie lutem twardym   4 

Kurs obsługa oscyloskopu Bosch        4 

Kurs obsługi programu AUTOCAD I stopnia   6 

Kurs obsługi programu AUTOCAD II stopnia  6 

Kurs Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie   5 

Kurs spawania metodą MAG 4 

Kurs spawania metodą MIG 4 

Kurs spawania metodą TIG 4 

Kurs techniki efektywnej sprzedaży 2 

Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta 2 

Mrketing i sprzedaż usług hotelowych 2 

Obsługa systemu zarządzania firmą 1 

Profesjonalna obsługa klienta w praktyce 2 

Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gośćmi hotelowymi 2 

Kurs Metody Coachingu w kształceniu zawodowym 15 

Zagrożenia cyberprzemocy 15 

Metody Coachingu - karty CYM 15 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Słowackiego Nr 1 w Dębnie 

Forma doskonalenia l. nauczycieli 

Rada szkoleniowa – ZCiDN Szczecin –  Style myślenia i uczenia się 30 

Rada szkoleniowa – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość  - Miej to z głowy – ocena 
kondycji psychicznej nauczycieli 

30 

Rada szkoleniowa - RODO 30 

Indywidualizowanie pracy na lekcjach – WOM Gorzów 1 

Webinarium – zaprojektuj swoją pierwszą grę w języku angielskim 1 

„Tworzenie testów i quizów w oparciu o darmowe oprogramowanie” WOM Gorzów 1 

„Tworzenie materiałów dydaktycznych w programie Inscape” warsztaty WOM Gorzów 1 

„Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów zawodowych”  warsztaty WOM Gorzów 1 

„Zastosowanie technologii cyfrowych do uatrakcyjnienia procesu nauczania i motywowania 
uczniów do aktywnego uczenia się”  konferencja metodyczna WOM Gorzów 

1 

„Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie?” szkolenie 
WOM Gorzów 

1 

Cukiernik 1 

Fryzjer 5 

Elektryk 2 

Stolarz 3 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia  

Pierwsze dane uzyskanych  kwalifikacji będą w roku 
szkolnym 2019/2020 

x 
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„Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej 
podstawy programowej z informatyki” szkolenie WOM Gorzów 

1 

„Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej” warsztaty WOM Gorzów 1 

„Wprowadzenie do programowania w języku C++” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej 
Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 

1 

Uwaga! Niebezpieczeństwo! (tematyka szkolenia: terroryzm); 24.08.2018, Karkonoski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, 

1 

seminarium edukacyjne dla nauczycieli w ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole; 
27.09.2018, ZCDN Szczecin, organizator- fundacja SENSORIA we Wrocławiu, Fundacja Rosa 
Wrocław, IPN i MEN 

10 

Ojcowie Niepodległości; 18.10.2018, org. WOM Gorzów Wlkp, 1 

Historia obywateli polskich w KL Auschwitz; 16.11.2018, WOM Gorzów Wlkp 1 

Studia podyplomowe- WOS, WSNP Warszawa – w trakcie 1 

Kierunek: Nauczyciel chemii, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 1 

II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody. Atrakcyjne metody nauczania biologii i 
przyrody na miarę XXI wieku., 9.11.2018 r, Czasopismo edukacyjne Biologia w szkole 

1 

Konferencje: 
Biologia w sieci. Czy Internet to wiarygodne źródło informacji?, 12.04.2018 r, Wydawnictwo MAC 
Edukacja 
Efektywność osobista - jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela?, 24.05.2018 r., 
Wydawnictwo MAC Edukacja 
Szkoła podstawowa - nowe wejście chemii, 24.08.2018 r, WOM w Gorzowie Wielkopolskim 
Warunki realizacji podstawy programowej z biologii w klasach V i VIII szkoły podstawowej, 
28.08.2018 r, WOM w Gorzowie Wielkopolskim 
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego, 11.10.2018 
r., Wydawnictwo MAC Edukacja, 

1 

Szkolenie pt. Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, 23.11.2018r. zorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 

1 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Forma doskonalenia l. nauczycieli 

Szkolenie ”Pomagaj z głową. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży”. 20 

RODO Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły. 29 

Tutoring w szkole. 29 

RODO – on-line 29 

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowych uregulowań prawnych. 2 

Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii. 1 

Kurs multidyscyplinmarny diagnozy i terapii autyzmu. 1 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Forma doskonalenia l. nauczycieli 

Szkolenie rady pedagogicznej  56 

Szkolenie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 1 

warsztaty 1 

Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy 

Forma doskonalenia l. nauczycieli 

Szkolenie ,, Elementy treningu zastępowania agresji jako forma pracy z uczniem nie 
radzącym sobie z emocjami” 

17 

Rada szkoleniowa ,,Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej” 21 
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1.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 14. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana 

w 2018r. 
(TAK/NIE) 

1. XLVIII/310/2018 23.04.2018 

w sprawie złożenia oświadczenia 
dotyczącego utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Barlinku 

Wyrażono aprobatę dla 
działań zmierzających do 
utworzenia z dniem 
1.09.2018 r. „Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i 
Zawodowego w Barlinku” 

TAK 

2. XLIX/320/2018 23.04.2018 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. 
Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
31.08.2018 r. rozwiązuje się 
ZSP Nr 3 w Myśliborzu 

TAK 

3. XLIX/321/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Myśliborzu” 

TAK 

4. XLIX/322/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Szkoły Policealnej 
w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Szkołę Policealną w 
Myśliborzu” 

TAK 

5. XLIX/323/2018 23.04.2018 

sprawie założenia Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Ośrodek Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego 
w Myśliborzu” 

TAK 

6. XLIX/324/2018 23.04.2018 

w sprawie utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Myśliborzu” 

TAK 

7. XLIX/325/2018 23.04.2018 

 w sprawie utworzenia zespołu pod 
nazwą Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S. Dariusa i S. 
Girenasa w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S. Dariusa i 
S. Girenasa w Myśliborzu” 

TAK 

8. XLIX/326/2018 23.04.2018 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego "Morro" w 
Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
31.08.2018 r. rozwiązuje się 
ZSP Nr 1 w Barlinku 

TAK 

9. XLIX/327/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Barlinku” 

TAK 

10. XLIX/328/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Barlinku” 

TAK 

11. XLIX/329/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Szkołę Policealną dla 
Dorosłych w Barlinku” 

TAK 

12. XLIX/330/2018 23.04.2018 

w sprawie założenia Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego 
w Barlinku” 

TAK 

13. XLIX/331/2018 23.04.2018 

w sprawie utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Barlinku” 

TAK 

http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14665.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14665.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14665.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14665.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14666.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14666.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14666.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14666.dhtml
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14. XLIX/332/2018 23.04.2018 

w sprawie utworzenia zespołu szkół i 
placówek pod nazwą Centrum 
Placówek Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego "Morro" w 
Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Centrum Placówek 
Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego 
"Morro" w Barlinku” 

TAK 

15. LI/342/2018 18.06.2018  

uchylająca uchwałę w spawie 
utworzenia zespołu pod nazwą Zespół 
Szkół i Placówek Oświatowych im. 
S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu 

Uchylono uchwałę z uwagi 
na stwierdzenie przez 
Wojewodę 
Zachodniopomorskiego 
nieważności uchwały 
tworzącej zespół. Uchylenie 
przyczyniło się do 
uporządkowania stanu 
prawnego oraz 
organizacyjnego szkół i 
placówek. 

TAK 

16. LI/343/2018 18.06.2018 

w sprawie uchylenia uchwały 
dotyczącej utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Myśliborzu  

Uchylono uchwałę tworzącą 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Myśliborzu z uwagi na art. 
91 ust. 1 – Prawo 
oświatowe, który nie 
przewiduje możliwości 
łączenia w zespół szkół lub 
placówek z już istniejącym 
zespołem 

TAK 

16. LI/344/2018 18.06.2018 

w sprawie utworzenia zespołu pod 
nazwą Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S.Dariusa  
i S.Girenasa w Myśliborzu 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S. Dariusa  
i S. Girenasa w Myśliborzu” 

TAK 

17. LI/345/2018 18.06.2018 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkól i placówek 
prowadzonych na terenie Powiatu 
Myśliborskiego przez inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego osoby 
prawne lub osoby fizyczne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

Podjęta uchwała 
dostosowała dotychczasowe 
uregulowania w zakresie 
udzielania dotacji dla szkół i 
placówek niepublicznych do 
zmienionych przepisów 
prawnych. 

TAK 

18. LI/351/2018 18.06.2018 

uchylająca uchwałę w sprawie 
utworzenia Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Barlinku 

Wobec aktu nadzorczego – 
Wojewody 
Zachodniopomorskiego nie 
osiągnięto wskazanego 
zamierzenia organizacyjnego 
i z tego powodu uznano za 
wskazane wycofanie się z 
zamiaru utworzenia Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Barlinku 

TAK 

19. LI/352/2018 18.06.2018 

uchylająca uchwałę w sprawie 
założenia Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Barlinku. 

Utworzenie LO dla Dorosłych 
w Barlinku podyktowane było 
m.in. zamiarem 
jednoczesnego włączenia do 
nowo utworzonego CKZiU 
które następnie wchodzić 
miało w skład zespołu 
Centrum Placówek 
Oświatowych w Barlinku. 
Wobec aktu nadzorczego 
zamiar ten nie został 
osiągnięty i uznano za 
zasadne wycofanie się z 
zamiaru utworzenia LO dla 
Dorosłych w Barlinku 

TAK 

20. LI/353/2018 18.06.2018 

w sprawie utworzenia zespołu szkół i 
placówek pod nazwą Zespół Szkół i 
Placówek Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego „Morro” w 
Barlinku 

Uchwalono, iż z dniem 
1.09.2018 r. tworzy się 
„Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego 
„Morro” w Barlinku 

TAK 

http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14887.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14887.dhtml
http://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14887.dhtml
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21. LI/354/2018 18.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt.hm. 
Andrzeja Romockiego „Morro” w 
Barlinku 

W związku ze stwierdzeniem 
przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego 
nieważności uchwały Nr 
XLIX/332/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu w 
sprawie utworzenia zespołu 
szkół i placówek pod nazwą 
Centrum Placówek 
Oświatowych w Barlinku 
zaszła konieczność zmiany 
§2, §3, §4 uchwały Nr 
XLIX/326/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu 

TAK 

22. LI/355/2018 18.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
założenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Barlinku 

W związku ze stwierdzeniem 
przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego 
nieważności uchwały Nr 
XLIX/332/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu w 
sprawie utworzenia zespołu 
szkół i placówek pod nazwą 
Centrum Placówek 
Oświatowych w Barlinku 
zaszła konieczność zmiany 
§2  Nr XLIX/327/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu 

TAK 

23. LI/356/2018 18.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
założenia Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Barlinku. 

W związku ze stwierdzeniem 
przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego 
nieważności uchwały Nr 
XLIX/332/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu w 
sprawie utworzenia zespołu 
szkół i placówek pod nazwą 
Centrum Placówek 
Oświatowych w Barlinku 
zaszła konieczność zmiany 
§2  Nr XLIX/329/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu 

TAK 

24. LI/357/2018 18.06.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
założenia Ośrodka Dokształcenia i 
Doskonalenia Zawodowego w Barlinka 

W uchwale Nr 
XLIX/330/2018 z dnia 
23.04.2018 r. zmieniono § 2 
 i otrzymał brzmienie 
„Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego 
w Barlinku będzie prowadził 
swoją działalność z 
wykorzystaniem mienia 
utworzonego z dniem 
1.09.2018 r. Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
kpt.hm. Andrzeja 
Romockiego „Morro” w 
Barlinku 

TAK 

25. LII/358/2018 25.06.2018  

w sprawie założenia Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Dębnie 

Uchwalono, że z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
„Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Dębnie” 

TAK 

26. LII/359/2018 25.06.2018 

w sprawie założenia Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Dębnie 

Uchwalono, że z dniem 
1.09.2018 r. zakłada się 
szkołę o nazwie „ Szkoła 
Policealna dla Dorosłych w 
Dębnie” 

TAK 

27. LVI/381/2018 27.09.2018  

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia i zasad rozliczania 
obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru zajęć oraz udzielenia i 
rozmiaru  zniżek dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Myśliborski 

Zmieniono zapis § 5 w tabeli 
w ust. 2 pkt 1ppkt 4 uchwały 
Nr XVIII/173/2012 Rady 
Powiatu dot. obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru zajęć 
dla dyrektora poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej oraz treść §7 
w tabeli w ust. 1  

TAK 
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1.4. Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 15. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018 
roku                     

TAK/NIE 

1. 226/782/2018 29.01.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do projektu i udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania 
interesów Powiatu Myśliborskiego - 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu, we wszelkich sprawach 
dotyczących programu ERASMUS+ w 
ramach sektora FRSE- Polsko-Litewski 
Fundusz Wymiany Młodzieży o nazwie 
"Polsko-Litewskie tradycje szansą 
porozumienia młodych pokoleń" 

Wyrażono zgodę na 
przystąpienie do projektu i 
udzielono pełnomocnictwa 
Dyrektorowi ZSP Nr 3 w 
Myśliborzu do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego we 
wszystkich sprawach 
dotyczących programu 
Erasmus + 

NIE* 

2.  226/783/2018 29.01.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do projektu i udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania 
interesów Powiatu Myśliborskiego - 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu, we wszelkich sprawach 
dotyczących programu ERASMUS+ w 
ramach sektora "Kształcenie i szkolenie 
zawodowe"- Akcja 1. Mobilność 
edukacyjna o nazwie "Praktyka czyni 
mistrza" 

Wyrażono zgodę na 
przystąpienie do projektu i 
udzielono pełnomocnictwa 
Dyrektorowi ZSP Nr 3 w 
Myśliborzu do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego we 
wszystkich sprawach 
dotyczących programu 
Erasmus + 

NIE* 

3. 226/784/2018 29.01.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do projektu i udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania 
interesów Powiatu Myśliborskiego - 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu, we wszelkich sprawach 
dotyczących programu ERASMUS+ w 
ramach sektora "Kształcenie i szkolenie 
zawodowe" - Akcja 1. Mobilność 
edukacyjna o nazwie "Stawiam na 
mobilność" 

Wyrażono zgodę na 
przystąpienie do projektu i 
udzielono pełnomocnictwa 
Dyrektorowi ZSP Nr 3 w 
Myśliborzu do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego we 
wszystkich sprawach 
dotyczących programu 
Erasmus + 

NIE* 

4. 228/791/2018 05.02.2018  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia 
opłat w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Smolnicy 

Ustalono nowe wysokości 
opłat za posiłki oraz termin i 
sposób ich wnoszenia od 
dnia 1.01.2018 r. 

TAK 

5. 229/793/2018 12.02.2018  
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
 

Udzielono Dyrektorowi ZSP 
Nr 1 w Dębnie 
pełnomocnictwa do 
składania oświadczeń woli w 
związku z udostępnieniem 
Orange Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie, 
nieruchomości celem 
doprowadzenia przyłącza 
telekomunikacyjnego do 
budynku Szkoły oraz 
zainstalowania w tym 
budynku 
wewnątrzbudynkowej 
instalacji światłowodowej 

TAK 

6. 229/794/2018 12.02.2018 
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
 

Udzielono Dyrektorowi MOW 
w Renicach pełnomocnictwa 
do składania oświadczeń 
woli w związku z 
udostępnieniem Orange 
Polska S.A. z siedzibą w 
Warszawie, nieruchomości 
celem doprowadzenia 
przyłącza 

TAK 
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telekomunikacyjnego do 
budynku Szkoły oraz 
zainstalowania w tym 
budynku 
wewnątrzbudynkowej 
instalacji światłowodowej 

7. 230/804/2018 20.02.2018 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
posiłki, terminu i sposobu wnoszenia 
opłat w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Renicach 

Ustalono nowe wysokości 
opłat za posiłki oraz termin i 
sposób ich wnoszenia od 
dnia 1.01.2018 r. 

TAK 

8. 251/878/2018 19.06.2018 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
im. S.Dariusa i S.Girenasa w 
Myśliborzu 

Ogłoszono konkurs na 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
S.Dariusa i S.Girenasa w 
Myśliborzu. Informację o 
ogłoszeniu konkursu 
zamieszczono na BIP-ie oraz 
tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Myśliborzu 

TAK 

9. 251/879/2018 19.06.2018 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego 
"Morro" w Barlinku 

Ogłoszono konkurs na 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w 
Barlinku. Informację o 
ogłoszeniu konkursu 
zamieszczono na BIP-ie oraz 
na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu 

TAK 

10. 251/880/2018 19.06.2018 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Dębnie 

Ogłoszono konkurs na 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Dębnie. 
Informację o ogłoszeniu 
konkursu zamieszczono na 
BIP-ie oraz na tablicy 
ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Myśliborzu 

TAK 

11. 253/885/2018 02.07.2018 

w sprawie odwołania ze stanowiska 
kierowniczego dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

Odwołano z dniem 
30.09.2018 r. dyrektora 
MOW w Renicach z uwagi 
na złożenie wypowiedzenia 
przez Dyrektora. 

TAK 

12. 253/886/2018 02.07.2018 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

Ogłoszono konkurs na 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach. Informację o 
ogłoszeniu konkursu 
zamieszczono na BIP-ie oraz 
na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w 
Myśliborzu 

TAK 

13. 254/890/2018 09.07.2018 

w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w Barlinku 

Powołano komisję 
konkursową w celu 
przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w 
Barlinku 

TAK 

14. 254/891/2018 09.07.2018 

 w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Dębnie 

Powołano komisję 
konkursową w celu 
przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko 
dyrektora Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Dębnie 

TAK 

15. 254/892/2018 09.07.2018 
w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia 

Powołano komisję 
konkursową w celu 

TAK 
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konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S. Dariusa i S. 
Girenasa w Myśliborzu 

przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
S. Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu 

16. 255/896/2018 16.07.2018 

zmieniająca Uchwałę Nr 254/892/2018 
Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 
lipca 2018 roku w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
im. S. Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu 

Zmiany dokonano w związku 
z brakiem możliwości 
uczestniczenia w pracach 
komisji konkursowej jednego 
wytypowanego członka 
komisji. 

TAK 

17. 255/899/2018 16.07.2018 

w sprawie powierzenia okresowego 
pełnienia obowiązków dyrektora w 
zastępstwie nieobecnego dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

Wyznaczono osobę do 
zastępowania nieobecnego 
dyrektora MOW w Renicach 
w okresie od 16.07.2018 r. 
do 31.08.2018 r. 

TAK 

18. 255/900/2018 16.07.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono nauczyciela 
MOW w Renicach do 
okresowego pełnienia 
obowiązków dyrektora MOW 
w Renicach w okresie od 
16.07.2018 r. do 31.08.2018 
r., kierowania działalnością 
MOW i do reprezentowania 
jej na zewnątrz  oraz do 
innych czynności 
wymienionych w art. 68 ust 1 
ust Prawo oświatowe (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

TAK 

19. 256/906/2018 23.07.2018 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego 
"Morro" w Barlinku 

Zatwierdzono konkurs 
przeprowadzony w dniu 
19.07.2018 r. na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w 
Barlinku 

TAK 

20. 256/907/2018 23.07.2018 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Dębnie 

Zatwierdzono konkurs 
przeprowadzony w dniu 
19.07.2018 r. na stanowisko 
dyrektora Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dębnie 

TAK 

21. 256/908/2018 23.07.2018 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i 
S. Girenasa w Myśliborzu 

Zatwierdzono konkurs 
przeprowadzony w dniu 
19.07.2018 r. na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
S. Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu 

TAK 

22. 258/911/2018 26.07.2018 

w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

Powołano komisję 
konkursową w celu 
przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach 

TAK 

23. 259/913/2018 06.08.2018 

w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych im. S. Dariusa i S. 
Girenasa w Myśliborzu 

Powierzono stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
S. Dariusa i S. Girenasa w 
Myśliborzu na 5 lat 
szkolnych, tj. od dnia 1 
września 2018 roku do dnia 
31 sierpnia 2023 roku. 

TAK 
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24. 259/914/2018 06.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w 
Myśliborzu, do składania 
oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu w 
zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale 

TAK 

25. 259/915/2018 06.08.2018 
w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Dębnie 

Powierzono stanowisko 
dyrektora Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Dębnie na 
5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 
września 2018 roku do dnia 
31 sierpnia 2023 roku. 

TAK 

26. 259/916/2018 06.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dębnie, do 
składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Powiatu 
w zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale 

TAK 

27. 259/917/2018 06.08.2018 

w sprawie powierzenia stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w Barlinku 

Powierzono stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. 
kpt. hm. Andrzeja 
Romockiego "Morro" w 
Barlinku na 5 lat szkolnych, 
tj. od dnia 1 września 2018 
roku do dnia 31 sierpnia 
2023 roku 

TAK 

28. 259/918/2018 06.08.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej – 
Dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w 
Barlinku, do składania 
oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu w 
zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale 

TAK 

29. 259/919/2018 06.08.2018 

w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Powołano Komisję 
Egzaminacyjną dla 
nauczyciela ubiegającego się 
o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

TAK 

30. 259/920/2018 06.08.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

W Uchwale Nr 258/911/2018 
Zarządu Powiatu w 
Myśliborzu z dnia 26 lipca 
2018 roku w sprawie 
powołania komisji 
konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu 
na kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach zmienia się treść § 
1 pkt. 6) i pkt. 9), które 
otrzymują brzmienie: „6) 
Przedstawiciel 
Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty: p. Izabela 
Pawlak, 9) Przedstawiciel 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego: p. Sylwester 
Kupiec.” 

TAK 
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31. 260/929/2018 10.08.2018 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 

Zatwierdzono konkursu na 
kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach przeprowadzonego 
w dniu 7.08.2018r 

TAK 

32. 260/930/2018 10.08.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie pomieszczeń kotłowni przez 
Dom Wczasów Dziecięcych w 
Myśliborzu 

Wyrażono zgodę na 
użyczenie pomieszczeń 
kotłowni Prezesowi 
Szczecińskiej Energetyki 
Cieplnej w Myśliborzu w 
związku z wykonaniem prac 
adaptacyjnych z kotłowni 
węglowej na kotłownię 
gazową 

TAK 

33. 262/937/2018 20.08.2018 

w sprawie powierzenia okresowego 
pełnienia obowiązków dyrektora w 
zastępstwie nieobecnego dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Renicach 
 

Wyznaczono osobę która 
zastępowała nieobecnego 
dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach w okresie od 1 
września 2018 roku do 30 
września 2018 roku 

TAK 

34. 262/938/2018 20.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono – nauczyciela 
MOW w Renicach do 
okresowego pełnienia 
obowiązków dyrektora MOW 
w Renicach w okresie od 1 
września 2018 roku do 30 
września 2018 roku do 
kierowania działalnością 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego i do 
reprezentowania jej na 
zewnątrz oraz innych 
czynności wymienionych w 
art. 68 ust 1 ust Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 996 ze zm.) 
związanych z działalnością 
tej placówki 

TAK 

35. 262/939/2018 20.08.2018 

w sprawie ustalenia zawodów, w 
których kształci Zespół Szkół i 
Placówek Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego "Morro" w 
Barlinku 

Wyrażono zgodę na 
utworzenie z dniem 
1.09.2018 r. nowych 
kierunków kształcenia w 
zawodach: 1) Technik 
spedytor, 2)Technik logistyk, 
3)Technik administracji, 
4)Technik bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 5)Technik 
rachunkowości,       6) 
Technik obsługi turystycznej 

TAK 

36. 263/948/2018 27.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono Dyrektora 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Barlinku do wykonania 
wszelkich czynności 
związanych z przekazaniem 
majątku, należności , 
zobowiązań i dokumentacji 
rozwiązanego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Barlinku na rzecz nowo 
utworzonego Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych  w 
Barlinku 

TAK 
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37. 263/950/2018 27.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono – Dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Myśliborzu 
do wykonania wszelkich 
czynności związanych z 
przejęciem majątku, 
należności , zobowiązań i 
dokumentacji rozwiązanego 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Myśliborzu na rzecz nowo 
utworzonego Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w 
Myśliborzu 

TAK 

38. 263/953/2018 27.08.2018 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono p.o. Dyrektora 
MOW w Renicach do 
złożenia oferty                  
i podpisywania dokumentów                
w imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń           
i załączników w ramach 
postępowania konkursowego                
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci                    
i młodzieży w szkołach w 
2018 r 

TAK 

39. 263/954/2018 27.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono Dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek w 
Smolnicy do złożenia oferty i 
podpisywania dokumentów w 
imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń i 
załączników w ramach 
postępowania konkursowego 
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży w szkołach w 
2018 r. 

TAK 

40. 263/955/2018 27.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono  Dyrektora 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Dębnie do złożenia oferty i 
podpisywania dokumentów w 
imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń i 
załączników w ramach 
postępowania konkursowego 
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży w szkołach w 
2018 r. 

TAK 
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41. 263/956/2018 27.08.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono  Dyrektora 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Barlinku do złożenia oferty i 
podpisywania dokumentów w 
imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń i 
załączników w ramach 
postępowania konkursowego 
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży w szkołach w 
2018 r. 

TAK 

42. 263/957/2018 27.08.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Upoważniono  Dyrektora 
Zespołu Szkół w Myśliborzu 
do złożenia oferty i 
podpisywania dokumentów w 
imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń i 
załączników w ramach 
postępowania konkursowego 
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży w szkołach w 
2018 r. 

TAK 

43. 263/958/2018 27.08.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Upoważniono  Dyrektora 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Myśliborzu do złożenia oferty 
i podpisywania dokumentów 
w imieniu Powiatu 
Myśliborskiego, w tym do 
podpisywania oświadczeń i 
załączników w ramach 
postępowania konkursowego 
na wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej 
pn. Poprawa dostępności do 
świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży w szkołach w 
2018 r. 

TAK 

44. 270/977/2018 20.08.2018 

w sprawie odrzucenia w całości 
stanowiska Zarządu Oddziału ZNP w 
Myśliborzu dotyczącego zaopiniowania 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie 
określenia i zasad rozliczania 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru 
zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek 
dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Myśliborski 

Odrzucono stanowisko ZNP 
w Myśliborzu z uwagi na 
brak merytorycznego 
uzasadnienia  

TAK 

45. 271/984/2018 27.09.2018 

w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Renicach 
 

Powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w 
Renicach na okres od dnia 
1.10.2018 r. do dnia 
31.07.2019 r. 

TAK 
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46. 271/985/2018 27.09.2018 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia 
 

Upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej 
Powiatu Myśliborskiego 
pełniącego obowiązki 
Dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Renicach, do składania 
oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu w 
zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale 

TAK 

47. 273/993/2018 08.10.2018 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania interesów Powiatu 
Myśliborskiego - Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. kpt. hm. 
Andrzeja Romockiego "Morro" w 
Barlinku we wszelkich sprawach 
dotyczących programu ERASMUS+ w 
ramach sektora KA219 - Partnerstwo 
strategiczne- współpraca szkół 

Udzielono pełnomocnictwa 
Dyrektorowi ZSiPO w 
Barlinku do reprezentowania 
Powiatu Myśliborskiego we 
wszystkich sprawach 
dotyczących programu 
Erasmus +  

TAK 

48. 1/3/2018 23.11.2018 
w sprawie odwołania ze stanowiska 
kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 

Odwołano z dniem 
31.12.2018 r. dyrektora ZSP 
Nr 1 w Dębnie z uwagi na 
złożenie wypowiedzenia 
przez Dyrektora. 

TAK 

49. 1/4/2018 23.11.2018 

w sprawie powierzenia okresowego 
pełnienia obowiązków w zastępstwie 
nieobecnego Dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i 
S. Girenasa w Myśliborzu 

Powierzono okresowe 
pełnienie obowiązków 
dyrektora ZSiPO w 
Myśliborzu od 26.11.2018 r. 
do 03.12.2018 r. w związku z 
nieobecnością dyrektora 
szkoły 

TAK 

50. 1/5/2018 23.11.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Upoważniono nauczyciela 
ZSiPO w Myśliborzu do 
okresowego pełnienia 
obowiązków dyrektora 
ZSiPO w Myśliborzu w 
okresie od 26.11.2018 roku 
do 03.12.2018 roku do 
kierowania działalnością 
ZSiPO w Myśliborzu i do 
reprezentowania jej na 
zewnątrz oraz innych 
czynności wymienionych w 
art. 68 ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 996 ze zm.) 
związanych z działalnością 
tej placówki. 

TAK 

51. 5/23/2018 17.12.2018 

w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza 
Słowackiego w Dębnie 

Powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Dębnie na okres od 
01.01.2019 roku do dnia 
31.08.2019 roku  

TAK 

52. 5/24/2018 17.12.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej 
Powiatu Myśliborskiego  p. o. 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
Dębnie do składania 
oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu w 
zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale 

TAK 
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53. 5/25/2018 17.12.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia 

Wyrażono zgodę  p.o. 
dyrektorowi w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Dębnie na kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia w 
Liceum Ogólnokształcącym 
Stowarzyszenia 
Oświatowego w Dębnie w 
wysokości ½ wymiaru etatu 

TAK 

54. 5/26/2018 17.12.2018 
w sprawie odwołania ze stanowiska 
kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół 
i Placówek w Smolnicy 

Odwołano z dniem 
31.12.2018 r. dyrektora ZSiP 
w Smolnicy z uwagi na 
złożenie rezygnacji ze 
stanowiska kierowniczego 
oraz wniosku o rozwiązanie 
umowy o pracę przez 
Dyrektora. 
 

TAK 

55. 5/27/2018 17.12.2018 
w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek w Smolnicy 

Powierzono  pełnienie 
obowiązków dyrektora 
Zespołu Szkół i Placówek w 
Smolnicy na okres od dnia 1 
stycznia 2019 roku do dnia 
31 sierpnia 2019 roku 

TAK 

56. 5/28/2018 17.12.2018 

w sprawie udzielenia upoważnienia 
 
 
 
 
 
 

upoważniono kierownika 
jednostki organizacyjnej 
Powiatu Myśliborskiego 
pełniącego obowiązki 
Dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek w Smolnicy, do 
składania oświadczeń woli 
związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Powiatu 
w zakresie określonym w 
przedmiotowej uchwale. 

TAK 

*Projekty uzyskały pozytywną ocenę i z braku alokacji środków finansowych zaplanowanych na 2018 

rok nie otrzymały dofinansowania i znalazły się na iście rezerwowej. 

1.5. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 
 

1) Najwięcej zmian zaszło w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe, oprócz istniejących wcześniej branżowych szkół I stopnia i techników powstały 
pozaszkolne formy kształcenia zawodowego:  

 Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Myśliborzu, 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu, 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu; 
 
2) Realizowano projekty edukacyjne finansowane ze środków zewnętrznych: 

 W ramach Kontraktu Samorządowego realizowano projekt pn. „Praktyka i kwalifikacje 
gwarancją pracy w zawodzie”. Uczniowie ZSiPO Barlinku i ZSP nr 1 w Dębnie podnosili 
swoje umiejętności zawodowe oraz uzyskali dodatkowe kwalifikacje. Łączna wartość 
zrealizowanego w 2018 roku projektu wyniosła 325 651,64 zł, 

 W ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego realizowano projekt pn. „Ze 
szkoły do pracy”. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów oraz 
zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. 
Łączna wartość zrealizowanego w 2018 roku projektu wyniosła 754 233,49 zł, 

 W ramach programu Erasmus+ zrealizowano dwa projekty: „Wynalazcy i innowatorzy 
– nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”. Łączna wartość zrealizowanego w 2018 roku 
projektu wyniosła 46 860,78 zł oraz „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach 
UE”. Łączna wartość zrealizowanego w 2018 roku projektu wyniosła 89 259,51 zł; 

 



RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018 ROK 
 

Strona 30 z 86 
 

3) Wykonano modernizację energetyczną Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. 
S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. Roboty budowlane obejmowały m.in. izolacje pionową 
ścian fundamentowych, montaż stolarki okiennej, montaż instalacji c.o., montaż kotłowni. 
Łączna kwota wydatków wyniosła 1 441 979,99 zł 
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2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

2.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

 
Jednostki realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia: 

 Szpital Barlinek Sp. z o.o., 

 Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.   

 Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 
 
Na obszarze Powiatu Myśliborskiego ochronę zdrowia mieszkańców zapewniają m.in. 

dwa szpitale, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Powiat, jest to: 

1. SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O. 
 

W skład którego wchodzą:  

1) Oddziały szpitalne:  

 wewnętrzny (42 łóżka) ,  

 pediatryczno-neonantologiczny 

 pediatria: 16 łóżek, 

 noworodki: 11 łóżeczek, 2 inkubatory),  

 chirurgiczny (26 łóżek),  

 ginekologiczny – położniczy (29 łóżek);  

2) Dział diagnostyki:  

 pracownie USG, EKG, prób wysiłkowych –na potrzeby jednostek i komórek 
organizacyjnych Spółki, 

 pracownia RTG, 

 pracownia endoskopii, 

 laboratorium z bankiem krwi. 
 

3) Komórki pomocnicze: Izba przyjęć, Blok Operacyjny, apteka szpitalna. 
 

Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne: 

W poradniach przyszpitalnych prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna.  

W skład poradni przyszpitalnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) poradnia chirurgiczna, 
2) poradnia ortopedyczna, 
3) poradnia ginekologiczna, 
4) poradnia laryngologiczna, 
5) poradnia onkologiczna, 
6) poradnia kardiologiczna, 
7) poradnia kardiologiczna w Myśliborzu, 
8) poradnia gastroenterologiczna, 
9) poradnia neurologiczna, 
10) poradnia okulistyczna, 
11) poradnia diabetologiczna, 
12) szkoła rodzenia. 
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Ponadto przy Szpitalu działa: 

1) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - ilość łóżek – 45 – w ramach kontraktu z NFZ, 
prowadzi działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
inne niż szpitalne;  
 
2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej działający na zasadach 
komercyjnych  - ilość łóżek – 22. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Krótko i Długoterminowej 
przeznaczony jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nie 
wymagających hospitalizacji, z  ustalonym rozpoznaniem i leczeniem, u których występują 
istotne deficyty w samoopiece i  którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej 
opieki i pielęgnacji w celu kontynuacji leczenia i rehabilitacji zapobiegającej skutkom 
długotrwałego unieruchomienia; 

 

3) Podstawowa Opieki Zdrowotna: 

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Barlinku, 

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Myśliborzu – od 01.10.2017r. 
 
4) Dzienny Dom Opieki Medycznej  - ilość miejsc 15. 
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku – do 30.11.2018 był  projektem pilotażowym 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 
01.02.2017 r.  w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 
Wsparcie dla obszaru zdrowia. Świadczenia realizowane są w dni robocze i skierowane są 
do osób niesamodzielnych. Od 01.12.2018r działalność opiera się na współpracy  
i współfinansowaniu z Gminą Barlinek. 
 
5) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny – ilość miejsc  10 – w ramach 
kontraktu z NFZ rozpoczął działalność od 01.09.2018r. Pacjenci mogą przebywać i korzystać 
z terapii w godzinach 8.00 – 15.00. 
 
6) Rehabilitacja: 

 kinezyterapia ambulatoryjna, 

 fizykoterapia ambulatoryjna, 

 fizjoterapia (w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczych). 
 

2. SZPITAL W DĘBNIE IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY SP. Z O.O. 
 

W skład którego wchodzą:  

1) Oddziały szpitalne:  

 wewnętrzny (32 łóżka),  

 dziecięcy (22 łóżka),  

 chirurgiczny (20 łóżek),  

 położniczo-ginekologiczny (21 łóżek),  

 noworodkowy w systemie rooming-in (9 łóżek), 
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2) Pracownie:  
 

 Kolonoskopii,  

 Gastroskopii,  

 RTG,  

 USG,  

 Pracownia Wysiłkowa 

Komórki pomocnicze:  

 Apteka,  

 Izba przyjęć,  

 Blok Operacyjny,  

 Bank Krwi,  

 Sterylizatornia,  

 Rehabilitacja,  

 Prosektorium. 

Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne: 

W poradniach przyszpitalnych prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna. W skład poradni przyszpitalnych wchodzą 
następujące jednostki organizacyjne: 
 

1) poradnia chirurgiczna, 
2) poradnia „K”, 
3) poradnia gastroenterologiczna, 
4) poradnia onkologiczna, 
5) poradnia kardiologiczna, 
6) poradnia geriatryczna, 
7) poradnia urologiczna. 

 
Komercyjne poradnie specjalistyczne: 
 

1) poradnia laryngologiczna. 
 
Ponadto przy Szpitalu działa: 
 
1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który prowadzi działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne; i całodobowe świadczenia medyczne inne niż szpital. (46 łóżek); 
2) Podstawowa Opieki Zdrowotna: 

 Opieka nocno-świąteczna w Dębnie; 

 Opieka nocno-świąteczna w Chojnie. 
 

Celem działalności obu Szpitali jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ze 
szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach specjalności reprezentowanych przez 
poszczególne komórki organizacyjne w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych 
całodobowych. Do zadań Spółek szpitalnych należy również promocja zdrowia, realizacja 
zadań dydaktycznych  oraz uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu 
medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny. 

  



RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018 ROK 
 

Strona 34 z 86 
 

 

2.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w obszarze 
ochrony zdrowia w 2018 roku. 
 

Rada Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku 
przyjęła PROGRAM ROZWOJU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA LATA 2015-2020, który 
wskazuje m.in. obszar strategiczny nr 2 wysoka jakość i dostępność usług publicznych,  
w tym: 

3.2.2. Pole operacyjne 2.2. Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do 
trendów demograficzno-epidemiologicznych Strategii Rozwoju Powiatu Myśliborskiego. 

2.2.1 Realizacja projektów i programów profilaktycznych.  

Program zakłada m.in., że w celu zwiększenia efektywności opieki zdrowotnej należy 
podejmować działania dążące do poprawy dostępności mieszkańców do specjalistycznego 
lecznictwa ambulatoryjnego, w tym kompleksowych świadczeń wykonywanych  
w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych.    

Ponadto do zagwarantowania wysokich standardów zdrowotnych mieszkańców niezbędny 
jest rozwój programów profilaktycznych skoncentrowanych na zmniejszeniu zachorowalności 
na choroby cywilizacyjne, jak również wdrażanie programów edukacyjnych i akcji 
promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań 
profilaktycznych i upowszechnianie zachorowań prozdrowotnych.  

W związku z powyższym wskazać należy, że w 2018 roku zostały zrealizowane następujące 
projekty / programy profilaktyczne przez: 

1) Szpital Barlinek Sp. z o.o.: 
 

 Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz 
raka jelita grubego. W ramach Projektu wykonywane są badania cytologiczne oraz 
kolonoskopowe. 
Wartość Projektu: 1.128.219,60 zł. (w tym zakup sprzętu medycznego do pracownik 
gastroenterologicznej o poradni ginekologicznej na kwotę 378.000,00 zł) 
 

 Projekt w ramach programu „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie 
zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatnika 
składek”. 
Wartość przedsięwzięcia 152.280,00 zł (w tym zakup urządzeń myjko-dezynfektorów) 
 

 Organizacja II i III Barlineckiego Dnia Zdrowia. 
Wspólnie z Fundacją Joy Aim Szpital zorganizował Dni Zdrowia. Dla uczestników oferowano 
bezpłatne badania i zabiegi, m.in. badania laboratoryjne, cytologię oraz badanie piersi, USG 
jamy brzusznej, badania poziomu PSA. Dla zainteresowanych przygotowano również 
wykłady pt. „Dieta w pracy”, „Czy, kiedy i dlaczego… czyli najczęstsze pytania kierowane do 
pediatry”, „postepowanie i profilaktyka w przypadku dolegliwości odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa” oraz wykłady pod hasłem „Wszystkie męskie sprawy i jedno zdrowie”. 
 

 Podsumowanie działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Barlinku 
połączone ze spotkaniem edukacyjnym pacjentów i ich opiekunów. Wygłoszono wykłady pt.: 
„Aktywność fizyczna osób starszych z elementami rehabilitacji”, „Żywienie osób starszych  
z elementami samoopieki i samopięlegnacji”. 
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 Od 01.2018r. w Szpitalu funkcjonuje dzienny oddział psychiatryczny rehabilitacyjny. 
Działalność oddziału obejmuje rehabilitację osób ze znacznymi, utrwalonymi zaburzeniami 
funkcjonowania, które wymagają aktywizacji, wsparcia w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia.  
Pacjenci są konsultowani przez lekarza psychiatrę, mają dostęp do leczenia 
farmakologicznego i opieki psychologicznej. 
W ramach oddziału zaplanowane są różnorodne formy terapii i rehabilitacji. Pacjenci 
uczestniczą w różnych formach zajęć terapeutycznych: psychoterapia grupowa, 
psychorysunek, relaks, terapia zajęciowa, warsztaty psychoedukacyjne. 
 
2) Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.: 
 

 Program pt. „Dbam o Zdrowie”, w ramach którego wykonywane są profilaktyczne badania 
jelita grubego. Każdy chętny mieszkaniec Powiatu może bezpłatnie z takiego badania skorzystać. 
Wartość Programu: 1.403.662,16 zł. 
 

2.2.2 Doskonalenie zawodowe kadry szpitalnej. 

Podnoszenie jakości świadczeń medycznych jest ściśle powiązane z zasobami 
kapitału ludzkiego. Kadra powinna posiadać wiedzę ekspercką, doświadczenie, powinna być 
kompetentna, profesjonalnie przygotowana. Ponadto powinna się ciągle doskonalić.  

Wobec tego podkreślenia wymaga fakt, iż w 2018 roku w szpitalach zostały zrealizowane 
następujące szkolenia / kursy personelu: 

1) Szpital Barlinek Sp. z o.o.: 
 

 Kurs specjalistyczny - Leczenie Ran (33 osoby) 

 Kurs - Przetaczanie krwi i jej składników (9 osób) 

 Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne (1 osoba) 

 Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego (1 osoba) 

 Kurs - Poprawa efektywności pracy w systemie finansowo księgowym (4 osoby) 

 Kurs obsługi programu Excel - wszystkie poziomy zaawansowania (1 osoba) 

 Szkolenie z ochrony danych osobowych (102 osoby). 
 

2) Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.: 

 „Terapia neurorozwojowa dziecka zgodnie z Koncepcją Karela I Berty Bobath” (2 osoby) 

 Kurs krwiodawstwa i krwiolecznictwa (2 osoby) 

 „Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej zarządzania personelem  
i standardów akredacyjnych” (9 osób) 

 „Ochrona danych osobowych w myśl przepisów RODO” (35 osób) 

 „Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością” (12 osób) 
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2.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru. 

Tabela 16. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr Uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały komentarz 

Uchwała 
realizowana  
w 2018 roku 
(TAK/NIE) 

1. XLIX/314/2018 23.04.2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu i w 
budżecie Powiatu Myśliborskiego 
na 2018 rok  

Rada Powiatu w 
Myśliborzu zabezpieczyła 
w budżecie Powiatu 
Myśliborskiego na 2018 
rok kwotę 800.000,00 zł z 
przeznaczeniem na Spółki 
Szpitalne 

TAK 

2. L/333/2018 30.05.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie wkładu pieniężnego do 

Spółki, na podwyższenie jej 

kapitału zakładowego oraz objęcia 

udziałów  

w podwyższonym kapitale spółki  

Poprzez przedmiotową 

uchwałę nastąpiło 

podwyższanie kapitału 

zakładowego spółki Szpital 

Barlinek Sp. z o.o. 

o kwotę 300.000,00 zł, a 

następnie objęcie przez 

Powiat 300 udziałów  

w Spółce. 

TAK 

3. LV/371/2018 13.09.2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Myśliborskiego na 2018 rok  

Rada Powiatu w 
Myśliborzu przeznaczyła 
na pożyczkę dla Szpitala 
Barlinek Sp. z o.o. kwotę 
500.000,00 zł  oraz na 
dopłatę dla Szpitala  
w Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp.  
z o.o. w wysokości 
500.000,00 zł. 

TAK 

 

2.4. Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru. 
 

Tabela 17. Realizacja uchwał podjętych przez Zarządu Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr Uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały komentarz 

Uchwała 
realizowana  
w 2018 roku 
(TAK/NIE) 

1. 230/805/2018 20.02.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Wicestaroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu 
Wspólników. 

TAK 

2. 242/833/2018 24.04.2018 r. 

w sprawie zmiany planu 
finansowego i w planie finansowym 
budżetu Powiatu Myśliborskiego 
na 2018 rok 

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XLIX/314/2018 Rady 
Powiatu w Myśliborzu z 
dnia 23 kwietnia 2018 roku 
Zarząd Powiatu w 

TAK 
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Myśliborzu podjął decyzję 
o zabezpieczeniu w 
budżecie Powiatu 
Myśliborskiego na 2018 
rok środków finansowych z 
przeznaczeniem na: 
- objęcie udziałów w 
Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. 
w kwocie 300.000,00 zł.  
- dopłatę do Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp.  
z o.o. w wysokości 
500.000,00 zł. 

3. 244/841/2018 07.05.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Wicestaroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu 
Wspólników. 
 

TAK 

4. 248/859/2018 04.06.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Wicestaroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 

5. 
 

255/898/2018 
 

16.07.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Staroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 

6. 257/910/2018 23.07.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Staroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 
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7. 267/972/2018 11.09.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Udzielono Wicestaroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 

8. 269/976/2018 13.09.2018 r. 
w sprawie zmiany planu 
finansowego budżetu Powiatu 
Myśliborskiego na 2018 rok 

Zgodnie z Uchwałą Nr 
LV/371/2018 Rady Powiatu 
w Myśliborzu z dnia 13 
września 2018 roku Zarząd 
Powiatu w Myśliborzu 
przeznaczył kwotę 
1.000.000,00 zł na: 
- pożyczkę dla Szpitala 
Barlinek Sp. z o.o. w 
kwocie 500.000,00 zł.  
- dopłatę do Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp.  
z o.o. w wysokości 
500.000,00 zł. 

TAK 

9. 271/986/2018 27.11.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Udzielono Wicestaroście 
Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego, jako 
wspólnika spółki Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 

10. 3/17/2018 06.12.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 
 

Udzielono Staroście 

Myśliborskiemu 

pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu 

Myśliborskiego, jako 

wspólnika spółki „Szpital 

Barlinek Sp. z o.o.”  

na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników 

 

TAK 

11. 5/32/2018 17.12.2018 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Udzielono Członkowi 
Zarządu pełnomocnictwa 
do reprezentowania 
Powiatu Myśliborskiego, 
jako wspólnika spółki 
Szpitala w Dębnie im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty Sp. 
z o.o. na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
 

TAK 
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2.5. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r., w tym 

inwestycje i remonty.    

W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje i remonty: 

1) Szpital Barlinek Sp. z o.o.: 
 

 Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną 
oraz elementami szpitalnej sieci i instalacji wody . 
 
Koszt inwestycji: 1.126.000,00 zł. 
 
Zakres inwestycji obejmował przede wszystkim termomodernizację budynku hydroforni oraz 
wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę przyłącza wodociągowego, 
przebudowę studni głębinowej, instalację zaworów antyskażeniowych, przyłącza 
wodociągowe do dwóch budynków Szpitala, budowę stacji dezynfekcji ciepłej wody oraz 
wykonanie stacji zmiękczania wody i wiele innych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo 
i jakość dostarczanej wody. 

 

 Rozbudowa i modernizacja obiektów Szpitala.  
 
Koszt inwestycji: 1.247.674,62 zł. 
 

Zakres inwestycji: Remont objął swym zakresem wszystkie trzy kondygnacje budynku 
oraz dobudowanie klatki schodowej wraz z windą. W efekcie tych działań wygospodarowano 
dodatkowe powierzchnie pod działalność medyczną. W oddanych do użytku 
pomieszczeniach funkcjonują Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Dzienny oddział 
psychiatryczny rehabilitacyjny. Ponadto przygotowane zostały pomieszczenia pod kolejne 
zakresy działalności.  
Wykonano projekt budowlany modernizacji budynku B  Szpitala (oddział wewnętrzny  
i oddział pediatryczny) wraz z wybudowaniem budynku-łącznika do budynku po hotelu 
pielęgniarek. 
 
2) Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.: 

 

 Remont i termomodernizacja PROSEKTORIUM. 
Zakres inwestycji: Termomodernizacja prosektorium oraz remont kaplicy szpitalnej.  
Planowany termin zakończenia 2019 rok. 

 

 Remont Izby Przyjęć Dzieci, Gabinetu Zabiegowego.  
Koszt inwestycji: 13.515,49 zł. 

      Zakończono w 2019 roku. 
 

 Łącznik budynku A i B. 
Koszt inwestycji: 86.900,00 zł. 
Zakres inwestycji: Wykonano inwentaryzację budynku oraz koncepcję zmian.  
Projekt na etapie realizacji. Przewidywany czas zakończenia 2019 rok. 
 

 Rozbudowa budynku A -inwentaryzacja budowlana przed modernizacją rozwiązań 
przeciwpożarowych budynku. 
Koszt inwestycji: 3.400,00 zł. 
Zakres inwestycji: Przeprowadzono inwentaryzację pod względem ppoż. Stworzono 
ekspertyzę w zakresie rozwiązań alternatywnych spełniających wymogi przepisów 
przeciwpożarowych oraz opinię ppoż.  
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 Pracownia tomografii komputerowej. 
Koszt inwestycji: 2.453,85 zł. 
Zakres inwestycji: Zakupiono rolety zewnętrzne na okna do przyszłej pracowni TK oraz 
zamontowano klimatyzację dla pacjentów. 
 

 Budowa i przygotowanie terenu pod zabudowę kontenerową. 
Koszt inwestycji: 167.035,71 zł. 
Zakres inwestycji: Przeprowadzono rozbiórkę budynku oraz wykonano projekt pod 
zabudowę kontenerową. 
 

 Projekt i montaż siłowni. 
Koszt inwestycji: 7.995,00 zł. 
Zakres inwestycji: Zaprojektowano siłownię zewnętrzną dla potrzeb pacjentów ZOL oraz 
rehabilitacji. 
 

 Zagospodarowanie terenu wokół szpitala. 
Koszt inwestycji: 8.000,00 zł. 
Zakres inwestycji: Zaprojektowano zagospodarowanie terenu szpitala w celu poprawy 
infrastruktury zewnętrznej, dostosowanie dróg ppoż. oraz wyznaczenie miejsc 
parkingowych dla pacjentów i personelu placówki. 

 

 Kompleksowa modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego. 
Koszt inwestycji: 281.701,65 zł. 
W 2018 roku zakończono remont oddziału. 
 

 Kompleksowa modernizacja Oddziału Noworodkowego. 
Koszt inwestycji: 16.346,00 zł. 
W 2018 roku zakończono remont oddziału. 
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3. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ 

3.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Do zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej zaliczamy: 

 opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze; 

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 
do życia młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;  

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad 
gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;  

 doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu powiatu; 

 podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  
i realizacja programów osłonowych; 

 sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej;  

 utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

Jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu; 

 Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu; 
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 Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie.  

3.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii  

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej, wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępcze znajdują się w następujących dokumentach: 
 

 Zintegrowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Myśliborskim na lata 2014-2019, przyjęta Uchwałą Nr LVI/447/2014 Rady Powiatu  
w Myśliborzu z dnia  29 października 2014 roku, zmieniona Uchwałą Nr VII/50/2015 
Rady Powiatu  w Myśliborzu w dniu 27 kwietnia 2015 roku; 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2018, przyjęty w dniu 22 marca 2016 r. Uchwałą 
Nr XVII/103/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu; 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 
2018-2020 został uchwalony w dniu 18.12.2017 r Uchwałą Nr XLVI/290/2017 Rady 
Powiatu w Myśliborzu. 

 

3.2.1. Zintegrowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019  

Zasadniczą ideą strategii jest partnerstwo administracji publicznej z  sektorem 
pozarządowym poprzez wspólne realizowanie polityki społecznej, tj. dążenie do pełnej 
integracji społeczności lokalnej, poprawy standardu życia, podnoszenia wartości kapitału 
społecznego i ludzkiego, wzrostu zatrudnienia oraz eliminacji negatywnych zjawisk 
dotykających mieszkańców Powiatu Myśliborskiego. 

W związku z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 przyjęto następujące  cele strategiczne i kierunki 
działań: 

1) Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
2) Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej; 
3) Wsparcie rodziny; 
4) Indywidualne wsparcie dla osób poszukujących pracy; 
5) Wzmocnienie współdziałania na rzecz rynku pracy, gospodarki i edukacji. 

Znaczącą rolę w organizacji przebiegu prac nad Zintegrowaną Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019  
w 2018 roku pełniło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Zorganizowano 
zgodnie z jej założeniami w 2018r. dwa spotkania z przedstawicielami Lokalnych Zespołów 
Wykonawczych. Centrum w ramach realizacji Strategii ściśle współpracowało z liderami 
Zespołów Lokalnych. Należy dodać, iż w 2018 roku zrealizowane zostały cele i działania, 
które przyczyniły się do zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Myśliborskiego w sferze 
pomocowej. Uwzględniały one całe spektrum kluczowych oddziaływań dla mieszkańców 
Powiatu wskazanych do realizacji    w ramach Strategii. Wszelkie działania możliwe były 
dzięki staraniom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Zespołowi 
Zarządzającemu, tj. integracji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 
pomocowymi z terenu Powiatu, a także zaangażowaniem ludzi    i środków na realizację 
zadań z zakresu pomocy. 
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3.2.2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2018 

Celem głównym programu było - Zwiększenie skuteczności  działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim. 

Cele szczegółowe, to:  

1) Podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej i innych 
współpracujących z nimi podmiotów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
2) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy  
w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie powiatu; 
3) Zwiększenie efektywności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  wobec sprawców 
przemocy w rodzinie; 
4) Zapewnienie wieloaspektowej pomocy dla osób doznających przemocy domowej; 
5) Profilaktyka oraz działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy 
domowej; 
6) Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

Program miał za zadanie przyczynić się do ograniczenia przemocy w rodzinie, a jego 
głównym kierunkiem była ochrona ofiar przemocy domowej,  edukowanie osób stosujących 
przemoc oraz korygowanie agresywnych postaw  i zachowań. 

3.2.3. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim 

na lata 2018-2020 

Głównym celem Programu jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie, ze 
szczególnym nastawieniem na rozwój form rodzinnych. Osiągnięcie celu możliwe jest 
poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

1) Promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej; 
2) Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej; 
3) Wsparcie pełnoletnich wychowanków opuszczających piecze zastępczą;  
4) Utrzymanie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Podstawą przygotowania trzyletniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 jest art.180 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998 ze zm.), która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Rodziny, których funkcjonowanie jest 
zaburzone, wymagają pomocy z zewnątrz, gdyż same nie są w stanie rozwiązać problemów, 
które kumulują się i spiętrzają i tym samym pogłębiają ich niewydolność. Dlatego też 
umieszczenia dziecka w pieczy powinno być ostatecznością, po wykorzystaniu przez 
samorządy gminne wszelkich form wsparcia rodziny naturalnej. 

Program stanowi zbiór integralnych działań Powiatu w zakresie szeroko rozumianej 
pieczy zastępczej zarówno rodzinnej i instytucjonalnej na okres trzech lat, tj. roku 2018, 2019 
oraz 2020. Zawiera on w szczególności diagnozę pieczy zastępczej na terenie Powiatu 
Myśliborskiego, kierunki rozwoju systemu pieczy zastępczej w Powiecie, cele Programu, 
coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych w latach 2018-2020, zakładane rezultaty, 
zestawienie potrzeb Powiatu w zakresie systemu pieczy zastępczej, monitoring i ewaluację 
programu. Służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów  
i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 
Myśliborskim oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych w ramach 
ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursów dotyczących realizacji 
rządowych programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, jak 
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również do pozyskiwania środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3.4. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 18. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

1. LVI/447/2014 29.10. 2014 

w sprawie przyjęcia Zintegrowanej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Myśliborskim 
na lata 2014-2019. 

Wykonanie uchwały w latach 
2014-2019 

TAK 

2. XVII/103/2016 22.03. 2016 

w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2016-2018. 
 

Wykonanie uchwały w latach 
2016-2018 

TAK 

 

3.5. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku 

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. 

W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK) świadczono  doraźną  
i natychmiastową pomoc osobom dotkniętym przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną 
oraz ekonomiczną. Z pomocy PIK mogły skorzystać osoby, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej,  
w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana była głównie  
w formie wsparcia specjalistycznego, tj. poradnictwa psychologicznego, 
socjoterapeutycznego, pedagogicznego oraz prawnego.  

Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej współpracuje ze wszystkimi specjalistami 
oraz instytucjami pomocowymi z terenu Powiatu Myśliborskiego   w ramach pomocy osobom 
dotkniętym kryzysem w rodzinie lub przemocą. 

W 2018 r. specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Myśliborzu udzielili 287 porad,  
w tym:  

 66 porad prawnych; 

 98 porad psychologicznych; 

 92 spotkań z socjoterapeutą; 

 31 spotkań z pedagogiem. 
 

2. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 
funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), który realizuje zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. w szczególności udziela wsparcia specjalistów, tj. 
psychologa, pedagoga, socjoterapeuty oraz porad prawnych, zapewnia osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie całodobowe zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w hostelu, umożliwia 
uczestnictwo sprawcom przemocy w programie korekcyjno–edukacyjnym. Zadaniem Punktu 
Interwencji Kryzysowej jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w hostelu 
osobom w kryzysie lub szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Hostel dysponuje 5 miejscami, 
a osoby w nim przebywające mają zapewnione schronienie, wyżywienie oraz wsparcie 
specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej. Decyzję o skierowaniu do hostelu wydaje 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Myśliborzu. W roku 2018 w hostelu nie 
było umieszczeń osób dotkniętych przemocą czy w kryzysie, które musiałyby korzystać z tej 
formy pomocy. Dwukrotnie w 2018 r. zgłaszały się do Punktu Interwencji Kryzysowej osoby 
bezdomne, które zostały skontaktowane z odpowiednimi miejscowo ośrodkami pomocy 
społecznej w danej gminie. 

W ramach profilaktyki i prewencji PCPR w Myśliborzu w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej upowszechniło wśród instytucji pomocowych informacje dotyczącą stosowania 
zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie oraz ustawy kodeks postępowania karnego  o obowiązku zawiadamiania policji  
i prokuratury dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.  

Punkt Interwencji Kryzysowej po raz pierwszy w 2018 r. przyłączył się do 
Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” przeciw przemocy wobec kobiet, który trwał od 
25 listopada do 10 grudnia 2018r. Kampania „Biała wstążka” jest największą na świecie 
społeczną inicjatywą, mającą na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet organizowaną już 
w ponad 55 krajach. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciw przemocy ze względu 
na płeć. Symbolem kampanii jest biała wstążka, którą noszą mężczyźni na znak osobistego 
zobowiązania, że nigdy nie będą stosować przemocy, akceptować jej lub milczeć na temat 
przemocy wobec kobiet. Kampania miała na celu podkreślenie roli reagowania oraz okazania 
wsparcia osobom doświadczającym przemoc zgodnie z myślą przewodnią Kampanii: „Nie 
możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”. W kampanię w 2018r. 
zaangażowane zostały Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Myśliborskiego, Gminne 
Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowa Komenda 
Policji w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Fundacja Społeczności Lokalnych Plaster 
Społeczny „Uwierz w siebie”, Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu, szkoły powiatowe, lokalne 
zakłady pracy i sklepy.  Kampania została także rozpropagowana za pośrednictwem  
facebooka. Podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na 
temat zjawiska przemocy wobec kobiet. 

W 2018r. PCPR w Myśliborzu rozpropagowało poprzez stronę internetową zestaw 
materiałów pomocniczych m.in. dla rodziców, dzieci, praktykantów, rzeczników i decydentów  
o charakterze podręczników prezentujących dobre praktyki i możliwości w zakresie działań 
na rzecz eliminacji kar cielesnych w ramach Programu Prawa Równość i Obywatelstwo 
2014-2020: „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie 
Morza Bałtyckiego”. Celem projektu jest praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec 
dzieci poprzez wieloagencyjne działania oparte na współpracy międzyresortowej  
i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt wpisuje się w jeden z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych- faktycznej eliminacji 
przemocy  w wychowaniu. 

Zaktualizowano bazę danych instytucji działających na rzecz pomocy rodzinie  
w Powiecie Myśliborskim do dnia 15 lipca 2018r., umieszczono ją na stronie internetowej 
PCPR w Myśliborzu oraz przekazano do sądu, prokuratury oraz ośrodków pomocy 
społecznej.  

Nadto Punkt Interwencji Kryzysowej w 2018r. podjął współpracę z parafiami 
myśliborskimi w zakresie poradnictwa rodzinnego przy parafiach, gdzie prowadzone były 
zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Pracownik PIK w 2018 r. uczestniczył w spotkaniach Powiatowych Koordynatorów 
Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas których 
omawiane były przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz składane były 
raporty z realizacji przez powiaty zadań wynikających z realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020. 
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3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym. 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 
przeznaczony jest dla 170 osób (obojga płci). Majątek jednostki wyceniony jest na  6 723 445 
zł (grunty, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, środki trwałe). W roku 2018 
przyjęto 47 osób. Dom zatrudnia 113 osób (m.in. opiekunowie, pokojowe, pielęgniarki, 
pracownicy socjalni) 

Koszt utrzymania mieszkańca DPS w roku 2018 wynosił  3 349,06 zł  

Dochody placówki  w roku 2018: 6 697 170,29 ( w tym 756 605,00 dotacji z budżetu 
państwa), Wydatki: 6 313 412,06 zł.  

W roku 2018 z usług DPS skorzystało 216 osób, w tym 115 kobiet. Wszyscy 
mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z oferowanych przez DPS usług bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających.  

W celu utrzymania i poprawy standardu domu zakupiono : ssak elektryczny, rolety 
materiałowe do pokoi mieszkańców, wyposażenie kuchni, zastawę stołową dla 
mieszkańców, sporządzono instrukcje przeciwpożarowe, wymieniono czujki 
przeciwpożarowe, naprawiono pralnice, kotły elektryczne, zmywarkę, monitoring wizyjny, na 
bieżąco usuwane były awarie dźwigu osobowego, zakupiono nowy kocioł warzelny,  
w 9 pokojach mieszkańców położono nową wykładzinę, wymieniono zmiękczacz wody  
w kotłowni, wykonano naprawy instalacji CO oraz wymieniono lampy parkowe na 
energooszczędne. 

4. Promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. 

Promowanie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej realizowane było w 2018 r. poprzez 
pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej 
oraz rodzinnego domu dziecka poprzez prowadzenie naboru, organizowanie kampanii 
społecznych promujących ideę rodzicielstwa zastępczego, w tym imprez integracyjnych, 
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego 
domu dziecka, publikację plakatów promujących rodzinną pieczę zastępczą na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń PCPR w Myśliborzu, Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, 
ośrodków pomocy społecznej urzędów, zapewnienie dzieciom i młodzieży pieczy zastępczej 
w przypadku braku możliwościowi zapewnienia opieki przez rodziców oraz tworzenie 
zawodowych rodzin zastępczych zgodnie z wyznaczonym limitem. 

W roku 2018 pozyskano ogółem 28 kandydatów, w tym: 

 14 kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą; 

 14 kandydatów na spokrewnioną rodzinę zastępczą.  

Spośród 14 kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą 11 kandydatów uzyskało 
wstępną akceptację Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 2 złożyło pisemną 
rezygnację z udziału w szkoleniu z uwagi na zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej  
u drugiej babci. Troje kandydatów dokonało rezygnacji ze szkolenia w związku z powrotem 
dzieci do matek biologicznych przed uzyskaniem wstępnej akceptacji. Ostatecznie do 
szkolenia zostało skierowanych 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
niezawodowej, z czego 8 przystąpiło do szkolenia oraz je ukończyło. 

Spośród 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej  
13 uzyskało wstępną akceptację Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 1 osoba złożyła 
pisemną rezygnację z udziału w szkoleniu. 13 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
spokrewnionej zostało zgłoszonych i skierowanych do odbycia szkolenia, spośród których  
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12 ukończyło szkolenie i uzyskało świadectwa ukończenia szkolenia. 1 osoba z uwagi na brak 
uczestnictwa we wszystkich spotkaniach – otrzymała świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. 

Prowadzono kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez publikację 
plakatów promujących rodzinną pieczę zastępczą na stronie internetowej Centrum oraz 
tablicy ogłoszeń PCPR w Myśliborzu, Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Na stronie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz tablicy ogłoszeń umieszczone 
były szczegółowe informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych. Dodatkowo,  
w widocznym, ogólnodostępnym miejscu Centrum wystawiony jest roll-up promujący 
rodzinną pieczę zastępczą. 

W miesiącu sierpniu 2018 r. przedstawiciele Centrum wzięli udział w IV edycji 
Wielkiego Pikniku Rodzinnego w Różańsku. Impreza była doskonałą okazją do prowadzenia 
działań informacyjnych wśród uczestników wydarzenia. Promocja rodzinnej pieczy 
zastępczej odbyła się poprzez rozpowszechnianie ulotek, wystawienie roll-upa oraz rozmów 
z potencjalnymi kandydatami na rodziców zastępczych. 

W ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza”, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 promowana była również piecza 
zastępcza. W dniu 15.11.18r., zorganizowana zastała impreza integracyjna - wyjazd do 
Gorzowa Wlkp., w której uczestniczyło łącznie 48 dzieci.  

Ponadto, w ramach ww. projektu, dzieci i młodzież z terenu Powiatu Myśliborskiego  
w roku 2018 dwukrotnie miały możliwość skorzystania z kolonii w górach (letnich i zimowych) 
z programem terapeutycznym. W koloniach uczestniczyło każdorazowo po 40 dzieci, w tym 
małoletni z rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia  
w procesach wychowawczych. 

5. Wsparcie istniejących form pieczy zastępczej. 

 

1) Wsparcie sprawujących rodzinną pieczę opieką koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Zapewnienie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w roku 2018 
odbywało się głównie poprzez pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne 
domy dziecka w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi, z emocjami i myślami jakie się 
w takich sytuacjach pojawiają.  

Na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowało w Powiecie Myśliborskim 109 rodzin zastępczych 
oraz 4 rodzinne domy dziecka. Wszyscy sprawujący rodzinną pieczę zastępcza objęci byli 
wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pozostają w stałym 
kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z prowadzącymi rodzinną pieczę zastępczą. 
Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się głównie w miejscu zamieszkania rodziny. 
Wsparcie udzielane jest również na terenie Jednostki, w szkołach i placówkach oświatowych, 
sądzie, placówkach ochrony zdrowia. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną 
zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do 
realizacji.  

2) Udzielanie wsparcia sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez tworzenie 
rodzin pomocowych. 

W celu zapewnienia sprawującym rodzinną pieczę zastępczą możliwości skorzystania z prawa do 
czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, podjęto działania mające na celu pozyskanie 
rodzin pomocowych, które przejęły opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy 
zastępczej na czas wypoczynku oraz w okresie nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń 
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losowych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. W 2018 r. podpisano 16 umów 
na pełnienie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało łącznie 26 dzieci. 

3) Zatrudnianie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy 
pracach gospodarskich, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wsparciem w codziennej opiece nad dziećmi dla sprawujących pieczę zastępczą są 
osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W 2018r. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, na wniosek rodzin zatrudniło 10 osób do 
pomocy, które wspierały 5 zawodowych rodzin zastępczych oraz 4 prowadzących rodzinne domy 
dziecka.  

4) Zapewnienie sprawującym rodzinną pieczę zastępczą grup wsparcia oraz 
poradnictwa specjalistycznego. 

W roku 2018 z porad psychologa i pedagoga skorzystały łącznie 40 rodziny 
zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka, tj. 12 rodzin zastępczych skorzystało  
z poradnictwa psychologicznego – łącznie udzielono 27 porad oraz 28 sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą skorzystało z poradnictwa pedagogicznego. Łącznie udzielono 66 
porad. W roku sprawozdawczym 13 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej zostało objętych 
wsparciem psychologa oraz 21 pomocą pedagoga. 

Spotkania odbywały się w siedzibie Jednostki, w Centrum dla rodzin oraz w miejscu 
zamieszkania dzieci i ich rodziców zastępczych. Wsparcie udzielane było w zakresie 
problemów wychowawczych, zachowań w konkretnych, trudnych sytuacjach, wyznaczania 
granic, problemów szkolnych, relacji sprawujących pieczę zastępczą z rodzicami 
biologicznymi wychowanków.  

6. Wsparcie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. 

 

1) Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia. 

W roku 2018 opracowano wspólnie z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej  
17 indywidualnych programów usamodzielnienia. 

2) Pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów gmin, biorąc pod uwagę ich możliwości. 

W wyniku współpracy Powiatu Myśliborskiego – Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myśliborzu z samorządami gminnymi pozyskano w roku sprawozdawczym dla 
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą łącznie 6 mieszkań, w tym 1 wychowanka, 
która opuściła instytucjonalną pieczę zastępczą otrzymała mieszkanie socjalne z zasobów 
Gminy Dębno, 1 pełnoletnia była wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej otrzymała lokal 
socjalny z zasobów Gminy Barlinek, 4 wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę 
zastępczą otrzymało lokale z zasobów Gminy Myślibórz. 

3) Wsparcie osób usamodzielnianych w zakresie uzyskania dostępu do świadczeń 
zdrowotnych. 

Większość osób usamodzielnianych posiada ubezpieczenie zdrowotne przy szkole lub 
zakładzie pracy. Również usamodzielniani posiadają ubezpieczenie przy rejestracji  
w Powiatowym Urzędzie Pracy. W przypadku braku ubezpieczenia, tut. Jednostka udziela 
wsparcia w zakresie informowania o konieczności złożenia stosownego wniosku do ośrodka 
pomocy społecznej zgodnego z właściwością miejscową. Były wychowanek pieczy 
zastępczej jest również informowany, iż takim ubezpieczeniem może zostać objęty jedynie 
przez okres 90 dni. Jest to czas, w którym należy podjąć działania mające na celu objęcie 
stałym ubezpieczeniem (np. podjęcie zatrudnienia). Udzielana jest również pomoc  
w wypełnieniu stosownego wniosku. 
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7. Utrzymanie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W roku 2018 piecza instytucjonalna była sprawowana w formie trzech placówek: 

 Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie; 

 Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie; 

 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie.  

Salezjańska Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Dębnie jest 
placówką typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Placówka rozpoczęła 
działalność w miesiącu grudniu 2012 roku. Pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do 
placówki z dniem 04.12.2012 r. Dzieci przebywające w Placówce realizują obowiązek 
szklony w szkołach zgodnie z zaleceniami pedagogicznymi i psychologicznymi. Dzieci 
przebywające w Placówce mają zapewnioną opiekę lekarską przez lekarza rodzinnego oraz 
w miarę potrzeby przez lekarzy specjalistów w Dębnie. Średnie miesięczne wydatki 
przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce przedstawiają się następująco: w styczniu 
2018r. koszt za pobyt dziecka w placówce wynosił 3.609,37 zł., natomiast od miesiąca 
lutego. w/w koszt wynosi 3.990,01 zł. Na dzień 01.01.2018r. w Placówce przebywało  
11 dzieci, w trakcie roku zostało skierowanych do Placówki 2 dzieci oraz 1 dziecko opuściło 
Placówkę wchodząc w proces usamodzielnienia. Na dzień 31.12.2018r. w Salezjańskiej 
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przebywało 12 dzieci, w tym 4 dzieci z Powiatu 
Myśliborskiego oraz 8 spoza Powiatu. 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie jest placówką 
socjalizacyjna dla maksymalnie 14 wychowanków. Placówka działa od 01.11.2017r.Pierwsi 
wychowankowie zostali przyjęci do placówki z dniem 19.12.2017r. Dzieci przebywające  
w Placówce realizują obowiązek szklony w szkołach zgodnie z zaleceniami pedagogicznymi  
i psychologicznymi. Dzieci przebywające w Placówce mają zapewnioną opiekę lekarską 
przez lekarza rodzinnego oraz w miarę potrzeby przez lekarzy specjalistów. Placówka 
zapewnia wychowankom całodobową opiekę, bezpieczeństwo i wychowanie jak również 
specjalistyczną terapię. Średni miesięczny koszt w roku 2018 wynosił 4.427,61 zł. Na dzień 
01.01.2018r. w Placówce przebywało 5 dzieci, w tym 4 dzieci spoza Powiatu Myśliborskiego 
oraz 1 z terenu Powiatu Myśliborskiego. Na dzień 31.12.2018r. w Placówce przebywało  
14 dzieci. Wszystkie dzieci z Powiatu Myśliborskiego, w tym 3 dzieci cudzoziemców. 

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie została powołana dnia 
15 października 2014r. Uchwałą nr LIV/440/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia  
12 sierpnia 2014 roku w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – 
Terapeutycznej w Dębnie. W odpowiedzi na wniosek Starosty Myśliborskiego Wojewoda 
Zachodniopomorski w dniu 22 października 2014r. wydał decyzję zezwalającą na 
prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie przy  
ul. Mickiewicza 30B. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie jest 
jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego wykonującą zadania powierzone przez 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. Obecnie w Placówce może przebywać 42 dzieci. Celem działania 
placówki jest zapewnienie dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na 
stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać 
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej, 
opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych 
niezbędnych oddziaływań terapeutycznych. Regionalna Placówka Opiekuńczo – 
Terapeutyczna w Dębnie realizując swoje zadania w zakresie wychowania i opieki nad 
dzieckiem ma na uwadze podmiotowość dziecka oraz rodziny. Dzieci przebywające  
w Placówce realizują obowiązek szkolny w placówkach oświatowych dostosowanych do 
wymogów dziecka. Na dzień 01.01.2018r.w placówce przebywało 41 dzieci, zaś na dzień 
31.12.2018r. 42 dzieci, w tym 1 dziecko z terenu Powiatu Myśliborskiego. Średnie 
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miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce w roku 2018 wynosiły: 
w styczniu i lutym 2018r. - 6.274,91 zł., natomiast od marca 2018r. - 7.302,89 zł. 

8. Rodzinna piecza zastępcza w liczbach. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 objęli wsparciem 118 rodzin 
zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których na podstawie postanowień sądu 
przebywało łącznie 237 dzieci w tym: 

 90 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało łącznie 130 dzieci; 

 23 rodziny zastępczych niezawodowych, które objęły rodzinną pieczą 36 dzieci; 

 5 rodziny zastępcze zawodowe, które objęły rodzinną pieczą 34 dzieci, w tym 
zawodowe rodziny zastępcze 23, zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego – 11 dzieci; 

 w 4 rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 
w roku 2018 przebywało łącznie 37 dzieci. 

W okresie sprawozdawczym, tj. całym roku 2018, w Powiecie Myśliborskim zostało 
zawiązanych łącznie 23 nowych rodzin zastępczych, w tym: 

 12 rodzin  zastępczych spokrewnionych, 

 11 rodzin  zastępczych niezawodowe. 

oraz rozwiązanych zostało 20 rodzin, w tym: 

 16 rodzin  zastępczych spokrewnionych; 

 4 rodziny  zastępcze niezawodowe. 

W Powiecie Myśliborskim największą liczbę rodzin stanowią rodziny zastępcze 
spokrewnione. W przypadku umieszczenia małoletnich w takich rodzinach – małoletni 
przebywają  u rodzeństwa, dziadków bądź pradziadków. Rodziny zastępcze niezawodowe, 
czyli dalsi krewni lub osoby niespokrewnione posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej stanowią kolejną formę rodzinnej pieczy zastępczej pod względem 
liczebności. Najmniejszą liczebność stanowią rodziny zawodowe. 

9. Organizowanie wsparcia. 

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 pt. „Rodzina jest 
najważniejsza” w nadmorskiej miejscowości odbyło się pięciodniowe szkolenie dla 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu  
i doskonalące umiejętności opiekuńcze. W szkoleniu wzięło udział 13 osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą. Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Myśliborzu, w ramach wyjazdu, zaplanował dodatkowo miejsca noclegowe wraz  
z wyżywieniem i opieką animatorów na czas trwania szkolenia dla dzieci uczestników 
szkolenia, tj. przebywających w pieczy. W 2018 r. także w ramach realizacji projektu pt. 
„Rodzina jest najważniejsza” zorganizowano szkolenie dla maksymalnie 14 kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym dla maksymalnie 12 osób – kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz dla 2 - kandydatów na rodziny 
zastępcze spokrewnione. Do szkolenia zakwalifikowano 11 osób, do szkolenia przystąpiło  
10 kandydatów.  

Również w roku sprawozdawczym zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. Do szkolenia przystąpiło 
11 osób. Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie PCPR w Myśliborzu przez 
certyfikowanych trenerów z tut. Jednostki, na podstawie programu szkoleniowego ,,Rodzina”. 
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Również w ramach realizacji projektu „Rodzina jest najważniejsza” zorganizowano 
trzy dwudniowe szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji sprawujących rodzinną 
pieczę zastępczą. Odbyły się one w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu. Dotyczyły doskonalenia 
umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami. Łącznie uczestniczyło w nich 
14 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. 
zagadnienia ukierunkowane na wskazanie sposobów mających na celu wzmocnienie  
w dziecku jego naturalnych możliwości i zdolności, naukę rozpoznawania uczuć  
w kontaktach z dziećmi, doskonalenie umiejętności motywowania dzieci do aktywności  
i współpracy z rodzicami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień.  

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej „Akademia Rodzica 
Zastępczego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, 6 osób z terenu Powiatu Myśliborskiego, sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 
skorzystało z dwudniowych warsztatów umiejętności. Szkolenie obejmowało m.in. regulacje 
w zakresie pieczy zastępczej, warsztaty umiejętności wychowawczych, sytuacje kryzysowe 
oraz występowanie agresji wśród dzieci i młodzieży.  

Wsparciem również była możliwość korzystania z codziennych zajęć od poniedziałku 
do piątku przez 4 godziny dziennie z Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu utworzonego 
w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza’’. Punkt zapewniał uczestnikom m. in. opiekę 
w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce, wsparcie specjalistyczne – pedagoga, 
psychologa, socjoterapeuty i logopedy, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę 
wychowawczą, zajęcia w kołach zainteresowań – plastycznych, muzycznych, tanecznych  
i informatycznych. Podejmowane były także działania mające na celu kształtowanie 
prawidłowych postaw i kontaktów z rodziną i otoczeniem rówieśniczym. Udzielano wsparcia 
w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych.  

W roku 2018 spośród łącznie 28 kandydatów, którzy zgłosili się do tut. Jednostki  
w celu odbycia szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zakwalifikowano łącznie  
24 osoby, w tym 11 kandydatów uzyskało wstępną akceptację Organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w Powiecie Myśliborskim do odbycia szkolenia dla kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 13 kandydatów zakwalifikowano do odbycia 
szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. 

Ogółem w roku 2018 wydano 21 świadectwa, w tym 20 świadectw ukończenia szkolenia 
oraz 1 świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, na 
wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka posiadającego świadectwo 
ukończenia szkolenia, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim  
w roku 2018 wydał 8 zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia 
szkolenia, spełnienia niezbędnych warunków oraz posiadania predyspozycji do sprawowania 
pieczy zastępczej. Tym samym 8 kandydatów uzyskało kwalifikacje do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej niezawodowej. 

10. Udzielanie przysługujących świadczeń pełnoletnim wychowankom. 

Tabela 19. Świadczenia udzielone pełnoletnim wychowankom opuszczającym w roku 2018 rodzinną 

pieczę zastępczą. 

  Rodzaj pomocy 
Ilość 
osób 

Wydatkowana 
kwota 

Pomoc na usamodzielnienie 20 90.354,00 zł 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 11 16.858,52 zł 

Pomoc na kontynuowanie nauki 22 84.681,40 zł 

Razem 53 191.893,92 zł 

Źródło: dane uzyskane od Zespołu ds. usamodzielnień oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej 



RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018 ROK 
 

Strona 52 z 86 
 

11. Udzielone wsparcie w postaci świadczeń finansowych 

   Tabela 20.  Udzielenie wsparcia w postaci świadczeń finansowych. 

Rodzaj przyznanej pomocy Kwota 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinnej pieczy zastępczej 

1.950.653,00 zł 

Dodatek wychowawczy 1.119.188,00 zł 

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30.238,00 zł 

Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z 
potrzebami przyjmowanego dziecka 

3.900,00 zł 

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 3.300,00 zł 

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 
zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 
sprawowanej opieki 

1.000,00zł 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

144.469,00 zł 

Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego 
remontu 

6.500,00 zł 

Świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i 
nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 
dziecka oraz funkcjonowanie rodzinnego domu dzieci 

1.000,00 zł 

Świadczenie „Dobry Start” 46.800,00 zł 

Razem 3.307.048,00 zł 
Źródło: dane uzyskane od Zespołu ds. wypłaty świadczeń  

12. Dodatkowe działania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

1) Programy ministerialne: 
 

 Po raz kolejny przystąpiono do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. Uzyskano dotację celową w ramach programu pn. ,,Program asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Program dotyczył 
dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
Wnioskowano o kwotę w wysokości – 157.461,00 zł, otrzymano i wykorzystano 
dotację w wysokości 142.502,00 zł; 

 Pozyskano dotację celową na dzieci cudzoziemskie przebywające w rodzinnej pieczy 
zastępczej – 85.194,00 zł. Dotacje wykorzystano w wysokości 71.284,22 zł, zwrot – 
13.909,78 zł; 

 Otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatek 
wychowawczy. Kwota dotacji otrzymana – 1.130.493,00 zł, kwota dotacji 
wykorzystana – 1.129.181,33 zł, zwrot – 1.311,32 zł; 

 W ramach programu ,,Dobry start” otrzymano dotacje celową w wysokości                  
61.070,00 zł, wykorzystano – 61.065,32 zł, zwrot, 4,68 zł. 
 

2) Projekty unijne: 

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest 
najważniejsza’’, w roku 2018  sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, ich podopiecznym 
oraz kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zorganizowano: 

 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; 

 3 dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności 
opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami; 
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 pięciodniowe wyjazdowe szkolenie dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 
przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze; 

 zimowe oraz letnie kolonie dla 40 uczestników w górach z programem 
terapeutycznym (w tym w zimowych udział wzięło 32 dzieci z rodzinnej pieczy 
zastępczej, w letnich - 28); 

 2 wyjazdy do Gorzowa Wlkp., w których uczestniczyły dzieci z rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu. W pierwszym wyjeździe 
uczestniczyło 48 naszych podopiecznych, w drugim – 50.  

Ponadto w ramach przedmiotowego Projektu osobom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą zapewniono ogólnodostępne poradnictwo pedagogiczne oraz ogólnodostępne 
poradnictwo prawne. W ramach Punktu Wsparcia Dziennego, zapewniono opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce, profilaktykę wychowawczą, 
zajęcia w kołach zainteresowań – plastycznych, muzycznych, tanecznych, informatycznych 
oraz wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne; 

Łącznie w roku 2018 z tytułu realizacji projektu wydatkowano kwotę w łącznej 
wysokości 644.735,72 zł. 

Ogółem w roku 2018 ze źródeł zewnętrznych pozyskano 2.048.773,27 zł. 

13. Wydatki na rodzinną pieczę zastępczą poniesione w 2018 roku. 

Tabela 21. Wydatki na rodzinną pieczę zastępczą poniesione w 2018 r. 

Lp. Rodzaj udzielonego wsparcia Kwota 

1 Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinnej pieczy zastępczej 

1.950.653,00 zł 

2 Dodatek wychowawczy 1.119.188,00 zł 

3 Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30.238,00 zł 

4 Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

3.900,00 zł 

5 Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania 

3.300,00 zł 

6 Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z 
wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 

1.000,00zł 

7 Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

144.469,00 zł 

8 Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia 
niezbędnego remontu 

6.500,00 zł 

9 Świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i 
nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 
wychowaniem dziecka oraz funkcjonowanie rodzinnego 
domu dzieci  

1.000,00 zł 

10 Świadczenie „Dobry Start” 46.800,00 zł 

11 Wynagrodzenia sprawujących rodzinną piecze 
zastępczą 

387.872,05 zł 

12 Wysokość środków finansowych z tytułu zatrudnienia 
osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
i przy pracach gospodarskich 

100.476,00 zł 

13 Wysokość środków finansowych z tytułu rodzin 
pomocowych 

1.774,00 zł 

 Razem 3.797.170,05zł 
   Źródło: opracowanie własne PCPR 
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4. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

4.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zadania realizowane przez Powiat z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych: 
1) Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych  
w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych. 
2) Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu  
i realizacji programów, o których mowa w pkt 1. 
3) Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz 
przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów,  
o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji. 
4) Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 
5) Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. 
7) Dofinansowanie: 

 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

 pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

 przepisów, 

 likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych, w związku  
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 rehabilitacji dzieci i młodzieży. 
8) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 
9) Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich 
szkolenie oraz przekwalifikowanie. 
10) Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu 
szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo 
- rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej. 
11) Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 
12) Doradztwo organizacyjno - prawne i ekonomiczne w zakresie działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. 
13) Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli 
miejsc pracy osób niepełnosprawnych. 
 

4.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii. 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru edukacji publicznej znajdują się  
w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021, 
który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/198/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 
09.03.2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/205/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 
10.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Działań na 
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Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021”.Projekt w/w Programu był poddany 
konsultacjom społecznym. 

Program wpisuje się w realizację istotnych dokumentów obejmujących działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności w: 

 Strategię Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie Polityki Społecznej; 

 Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; 

 Zintegrowaną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Myśliborskim na lata 2014-2019. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koordynuje 
działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Myśliborskiego ukierunkowane na problemy 
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz 
przestrzegania ich praw stanowiące wyznacznik kierunków działań służ pomocowych na 
rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim.  

Celem strategicznym w/w Programu jest - Tworzenie osobom niepełnosprawnym 
optymalnych warunków do funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

Cele szczegółowe Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, to:      

1) Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych i profilaktyka zdrowego stylu życia; 
2) Wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością; 
3) Wspieranie osób niepełnosprawnych w poprawie jakości życia społecznego; 
4) Dążenie do eliminacji barier funkcjonalnych w różnych sferach życia osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim. 
5) Zapewnienie warunków do realizacji edukacji osób  niepełnosprawnych na wszystkich 
etapach kształcenia. 

 

4.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru. 

Tabela 22. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

1. XXXVI/198/2017 09.03.2017 
w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2017-2021”. 

Wykonanie uchwały w latach 
2017-2021 

TAK 

2. XLIX/311/201 23.04.2018 
 w sprawie dokonania rocznej oceny 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dębnie 

Rada Powiatu pozytywnie 
oceniła działalność WTZ w 
Dębnie.  
 

TAK 

2. LIII/368/2018 23.07.2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości środków PFRON 
w 2018 roku 

Uchwała dotyczy określenia 
wysokości środków 
przekazanych przez PFRON 
przeznaczonych do realizacji 
na dofinansowanie zadań 
ustawowych. 

TAK 

3. XLIX/313/2018 23.10.2018 

w sprawie ustalenia kryteriów i zasad 
rozpatrywania wniosków 
dofinansowywanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 
 

Uchwała dotyczy określenia 
wysokości środków 
przekazanych przez PFRON 
przeznaczonych do realizacji 
na dofinansowanie zadań 
ustawowych. 

TAK 

https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14651.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14651.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14651.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14653.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14653.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14653.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14653.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14653.dhtml
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4. XLIX/312/2018 23.10.2018 

 w sprawie określenia wysokości 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych do realizacji w 2018 
roku, 

Uchwała dotyczy określenia 
wysokości środków 
przekazanych przez PFRON 
przeznaczonych do realizacji 
na dofinansowanie zadań 
ustawowych. 

TAK 

5. II/19/2018   17.12.2018 

zmieniającą Uchwałę Nr LIII/368/2018 
Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 
lipca 2018 roku w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych do realizacji  w 2018 r. 

Uchwała dotyczy określenia 
wysokości środków 
przekazanych przez PFRON 
przeznaczonych do realizacji 
na dofinansowanie zadań 
ustawowych. 

TAK 

 

4.4. Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru. 

Tabela 23. Realizacja uchwał podjętych przez Zarządu Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

 
1. 
 

67/224/2015 30.12.2015 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia 
do składania oświadczeń woli 
związanych z realizacją pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” 
finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

uchwała pozwala  na 
sprawną realizację wniosków 
złożonych w ramach 
kolejnych programów 
„Aktywny samorząd”. 
 

TAK 

 

4.5. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 

1. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych i profilaktyka zdrowego stylu życia: 
 

 lekcje przedmiotowe Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, który 
prowadził lekcje przedmiotowe, religię, etykę, pogadanki na lekcjach wychowawczych, 
indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, spotkania i konsultacje dla rodziców uczniów 
niepełnosprawnych u specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, konsultacje  
z doradcą zawodowym, pedagogiem, spotkania z pielęgniarką szkolną. Zostały opracowane 
dla uczniów z niepełnosprawnościami Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 
oraz zostały zorganizowane zajęcia rewalidacyjne w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 
w Barlinku; 

 zorganizowanie dla wychowanków szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przez 
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy. Pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, psycholog, 
wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy MOS przeprowadzili 
prelekcje, szereg spotkań, pogadanek wśród dzieci i młodzieży ZSiP dotyczących zdrowego 
stylu życia, chorób cywilizacyjnych, niwelowania stereotypów i uprzedzeń, tolerancji  
i postrzegania osób niepełnosprawnych, tolerancji osób z chorobami przewlekłymi, 
odmienności wyglądu osoby chorej, zajęcia w zakresie nabycia umiejętności społecznych 
oraz realizację programu dotyczącego „Bezpiecznego dorastania”. W ramach Dnia Tolerancji 
zostały przeprowadzone zajęcia „Jesteśmy tolerancyjni”. Prowadzona była indywidualna 
terapia wychowanków MOS dotycząca Treningu Kontroli Złości. ZSiP zrealizował programy 
profilaktyczne pn.: Trzymaj Formę”, „Porozmawiajmy o zdrowiu”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzeźwy umysł”, „Myślę pozytywnie”. Pomagano             
w przygotowaniu „Pikniku charytatywnego dla Antka” oraz  „Pikniku charytatywnego dla Pani 

https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14652.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14652.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14652.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14652.dhtml
https://bip.powiatmysliborski.pl/strony/14652.dhtml
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Żanety”. Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny „Zdrowy styl życia”. W szkole 
przeprowadzono cykl lekcji wychowawczych pt. „Niepełnosprawni – znam, wiem, rozumiem”, 
„Niepełnosprawni są wśród nas”, „Pomóż mi, gdy tego potrzebuję”; 

 realizację programu wychowawczo-profilaktycznego oraz założeń Indywidualnych 
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych poprzez włączenie uczniów niepełnosprawnych do 
życia społecznego w szkole Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. 
Zorganizowano cztery akcje charytatywne dla dzieci chorych przewlekle z Powiatu 
Myśliborskiego. Nauczyciele prowadzili pogadanki i lekcje wychowawcze propagujące 
zdrowy styl życia. Odbyły się prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące zaburzeń 
odżywiania i promowania zdrowego stylu życia. Zorganizowano trzy warsztaty i spektakle 
profilaktyczne. Uczniowie integrowali się z osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi  
w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu;  

 zorganizowanie pięciu konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przez 
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną; 

 zorganizowanie pogadanki w każdej klasie  na godzinach wychowawczych na temat 
zdrowego stylu życia, tolerancji i godności, poszanowania drugiej osoby (5 klas po 1 godzinie)  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Renicach. Odbyły się zajęcia resocjalizacyjne  
w postaci pogadanek w każdej grupie na temat tolerancji i szacunku do osób starszych  
i cierpiących, wykluczenia społecznego – przyczyn i konsekwencji oraz na temat „Godności 
człowieka. Jak żyć zgodnie?” Pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadanki na temat zasad 
profilaktyki zdrowotnej;  

 pogadanki, burze mózgów oraz dyskusje wśród swoich uczniów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie; 

 zorganizowanie 8 warsztatów dotyczących praw i profilaktyki zdrowego stylu życia osób 
niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku;   

 zorganizowanie  cykli wykładów i pogadanek prowadzonych przez osobę 
niepełnosprawną w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu  oraz 4 wykładów dla 
Technikum Budowlanego dotyczących barier architektonicznych na terenie miasta Myślibórz. 
Odbyło się również spotkanie młodzieży z paraolimpijczykami z Londynu, którzy rozmawiali  
o swoim życiu   i drodze do sukcesu. 
 

2. Wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością: 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizowało wspieraniem 
aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez propagowanie zasad 
korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. 
informowanie o możliwościach rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej PCPR w Myśliborzu, PUP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz drogą telefoniczną. Przekazano 
dla PUP w Myśliborzu środki na zadanie pn. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających  
w zatrudnieniu (staże) w wysokości 40 000,00 zł; 

 

3. Wspieranie osób niepełnosprawnych w poprawie jakości życia społecznego: 
 

 Stowarzyszenia „Radość Dzieciom” działające przy RPOT w Dębnie, które 
zorganizowało zajęcia integracyjne w maju i czerwcu raz w tygodniu dla dzieci z placówki, 
podczas których uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie pod nadzorem 
terapeutów pełnili funkcję opiekunów niepełnosprawnych dzieci podczas zajęć 
terapeutycznych. Nowa forma pracy cieszyła się dużym zaangażowaniem uczestników WTZ 
w Dębnie, dając im satysfakcję i radość. Współpraca zaowocowała wspólną organizacją 
imprezy pn. „Biesiada- spotkanie z folklorem” nad jeziorem Lipowo w Dębnie; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w 2018 r. wspierało aktywność 
osób niepełnosprawnych poprzez m.in. udzielanie dofinansowań w ramach organizacji 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych, ogółem do realizacji w 2018r. przyjęto 23 wnioski z terenu Powiatu 
Myśliborskiego, łącznie przekazano dofinansowanie w wysokości 29.851,99 zł; 

 Powiat Myśliborski w 2018 roku  realizował pilotażowy program pn. "Aktywny 
samorząd" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie 
umowy AS/000035/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 roku (w sprawie realizacji pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”) z późniejszym aneksem. W roku 2018 przekazano łączną 
kwotę 192.728,00 zł. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier 
ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie w 2018 r. otrzymały 44 wnioski na:- pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu: 1 wniosek na kwotę 6.800,00 zł; - pomoc  
w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 14 wniosków 
na kwotę 89.630,00 zł; dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania: 1 wniosek na kwotę 2.000,00 zł; 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym: 4 wnioski na kwotę 7.800,00 zł; pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne: 2 wnioski na kwotę 20.070,00 zł; pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: 22 wnioski na kwotę 50.963,00 zł. 

 

4. Dążenie do eliminacji barier funkcjonalnych w różnych sferach życia osób 
niepełnosprawnych: 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu  przekazało środki w wysokości 
1.179.068,00 zł- według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 497.880,00 zł na 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie. Pozostała część została podzielona 
przez Radę Powiatu na zwrot wydatków na instrumenty   i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 40.000,00 zł; 
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych – 169.480,00 zł; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych – 29.860,00 zł; dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów – 221.138,00 zł; dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych – 220.710,00 zł; 

 Na terenie Powiatu Myśliborskiego poczyniono następujące inwestycje w celu 
likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i transportowych w miejscach, 
budynkach i instytucjach użyteczności publicznej: dostosowano wejścia do szkoły dla osób 
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kierzkowie na kwotę 15.627,26 zł – inwestycja 
w trakcie realizacji rozpoczęta w 2018r.; zakupiono schodołaz gąsienicowy oraz 
dostosowano istniejące toalety dla osób niepełnosprawnych w  Szkole Podstawowej nr 3  
w Myśliborzu na kwotę 40.370,15 zł; zakupiono schodołaz gąsienicowy na potrzeby Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Myśliborzu na kwotę 7.950,00 zł; zakupiono samochód do przewozu 
niepełnosprawnych dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-
Terapeutycznej w Dębnie na kwotę 80.000,00 zł, adaptowano pomieszczenie gospodarcze 
na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
na kwotę 6.074,14 zł w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

 

5. Zapewnienie warunków do realizacji edukacji osób  niepełnosprawnych na wszystkich 
etapach kształcenia: 
 

 Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku przekazała 33 informacje  
o możliwości edukacji osób niepełnosprawnych; 

 do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w 2018 r. uczęszczało  
14 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 5 osób uczyło się w klasie 
integracyjnej, w której funkcjonowali nauczyciele wspomagający. Uczniowie z orzeczeniem 
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uczęszczali także na zajęcia rewalidacyjne. Cztery osoby posiadają więcej niż jedną 
niepełnosprawność, 3 osoby są niedowidzące oraz 1 niedosłysząca; 

 Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy dostosował formy i metody kształcenia do 
możliwości zdrowotnych i psychofizycznych uczniów. Dla ucznia ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, nauczyciele przygotowywali karty pracy zgodnie z wytycznymi 
Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego oraz druki do nauki z powiększoną czcionką. 
Zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane były na terapię widzenia, ćwiczenia orientacji  
w przestrzeni i poruszaniu się, wykorzystaniu technik komputerowych wspomagających 
pracę ucznia na materiale literowym. Nauczyciele pozostawiali uczniowi adekwatną do 
indywidualnych potrzeb ilość czasu na wszystkie czynności szkolne wymagające dobrego 
widzenia oraz sprawności manualnej i graficznej. Zajęcia lekcyjne dostosowywane były do 
indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie oświetlenie, 
zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, umożliwienie siedzenia w pierwszej ławce, 
odpowiednio dobrany rozmiar czcionki; 

 W celu dostosowania obiektów edukacji publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych dostosowano wejście do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole 
Podstawowej w Kierzkowie oraz dokonano zakupu schodołazu gąsienicowego w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu oraz  Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu. Dostosowano 
również istniejące toalety dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3  
w Myśliborzu.  
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5. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

5.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych polegała na udzielaniu wsparcia 
finansowego przy powierzaniu/wsparciu realizacji zadań publicznych oraz współpracy 
pozafinansowej. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie miała charakter  finansowy oraz pozafinansowa. Udzielone wsparcie  
angażowało oraz aktywizowało organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Myśliborskiego, 
czego wyrazem były liczne przedsięwzięcia, imprezy i projekty organizowane i realizowane  
w kooperacji z Powiatem. 

5.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe ujęte były  
w „Programie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 

Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych z organizacjami pozarządowymi. 

5.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela  24. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

 
 
 
1. 
 
 
 

XXV/146/2017 25.10.2017 

 
w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Powiatu Myśliborskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 
2018” 
 

W uchwale określono 
obszary współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi 

TAK 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami 

pozarządowymi w  2018 roku, zostało przyjęte przez Radę Powiatu  na sesji w dniu  27.03.2019 

roku.   
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5.4. Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 25. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały  

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

1. 

235/813/2018 20.03.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Konferencja 
Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i 

ekshumacji ostatnich lat 
prowadzonych na dawnych i obecnych 

ziemiach Rzeczpospolitej” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 

Szlak Templariuszy 
z siedzibą w 

Chwarszczanach. 

TAK 

2. 

238/821/2018 04.04.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Udział w 
igrzyskach sportowo – rekreacyjnych 

samorządów powiatowych 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Powiatowym 
Zrzeszeniem 

Ludowe Zespoły 
Sportowe z 
siedzibą w 

Myśliborzycach. 

TAK 

3. 

239/827/2018 09.04.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „W zdrowym 

ciele zdrowy duch” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Parafią 

Rzymskokatolicką 
im. pw. MB 

Fatimskiej  w 
Dębnie 

TAK 

4. 

246/851/2018 21.05.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Cykl 
plenerów malarskich” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 
Miłośników Dębna 

TAK 

5. 

246/850/2018 21.05.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Pora Seniora 
w powiecie myśliborskim” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Polską Fundacją 
Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego 
w Szczecinie 

TAK 

6. 

247/856/2018 30.05.2018 r. 

W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Spełniamy 
marzenia – wycieczka do Krakowa” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Zespołu 
Tanecznego „mali 
Cychrowiacy” z 

siedzibą w 
Cychrach 

TAK 

 
 
7. 

254/889/2018 09.07.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Spotkanie z 

muzyką polską” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 

„Z biegiem Myśli”  z 
siedzibą w 
Myśliborzu 

TAK 

 
 
 
8. 

259/921/2018 06.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Letnie 
spotkania tenisowe” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Klubem Tenisa 

Ziemnego OPEN 
Myślibórz z 
siedzibą w 
Myśliborzu 

TAK 
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9. 259/923/2018 06.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Wakacyjny 

wyjazd do Wrocławia” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 

„Mój Dom” w 
Barlinku 

TAK 

10. 259/922/2018 06.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Sto 
kilometrów Na stulecie – bieg imienia 

Legionisty Michała Gawlasa” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Kołem Chłopów 

Wiejskich w 
Różańsku 

TAK 

11. 263/947/2018 27.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „II Myśliborski 

Kongres Miłosierdzia” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Instytutem IGNIS 
MISERICORDIAE 

im. bł. Michała 
Sopocki z siedzibą 

w Myśliborzu 

TAK 

12. 264/963/2018 30.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Koncert 
międzypokoleniowy Napiszę Do 

Ciebie z Dalekiej Podróży” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Myśliborskim 

Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku z 

siedzibą w 
Myśliborzu 

TAK 

13. 246/964/2018 30.08.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Turnieje piłki 

nożnej – z podwórka na stadion” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Miejskim Klubem 

Sportowym 
„Osadnik”                        

w Myśliborzu 

TAK 

14. 265/967/2018 05.09.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „II Kongres 

Sejmowy Polskich Dzieci Wojny” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Związkiem dzieci 

Wojny z siedzibą w 
Myśliborzu 

TAK 

15. 265/968/2018 05.09.2019 W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego ze 
Stowarzyszeniem 

Klub Sportowy 
„Chrobry” 

Boleszkowice z 
siedzibą w 

Boleszkowicach 

TAK 

16. 273/991/2018 08.10.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Wyjazd 
edukacyjny – patriotyczny  Trzy 100 – 

lice na 100 – lecie Niepodległej” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Ogniskiem 

Wychowawczym 
„Nasz DOM” z 

siedzibą w Dębnie 

TAK 

17.  274/996/2018 17.10.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pod nazwą „Mikołajkowy 

Turniej Tańca Towarzyskiego” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Klubem Sportowym 
„Estera” z siedzibą 

w Myśliborzu 

TAK 

18.  276/10001/2018 29.10.2018 r. W sprawie wszczęcia uproszczonej 
procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Pomoc 
osobom uzależnionym i 

współuzależnionym” 

Zawarto umowę o 
realizację zadania 

publicznego z 
Klubem Abstynenta 
„Życie” w Dębnie 

 

 
TAK 
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5.5. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 

1) W 2018 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu zawarł 11 umów o wsparcie realizacji 
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert:  

 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 3 umowy;  

 ochrona i promocja zdrowia - 3 umowy;  

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - 2 umowy; 

 turystyka i krajoznawstwo - 2 umowy;  

 porządek i bezpieczeństwo publiczne.  

Z budżetu Powiatu  przekazano na powyższe zadania kwotę 34.000,00 zł. 

2) W ramach zawartych 3  umów wieloletnich z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w 2018 roku przekazano środki  wysokości 1.097.928,29 zł; 
 
3) Ponadto Zarząd Powiatu w Myśliborzu zawarł 18 umów z organizacjami 
pozarządowymi w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. 
„Małych Grantów”, na zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  
ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo, 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz 
promocja i organizacja wolontariatu. Przekazano środki z budżetu Powiatu na kwotę 
70.699,00 zł; 
 
4) Współpraca pozafinansowa Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi 
polegała przede wszystkim na: 
 

a) działaniach informacyjnych realizowanych poprzez: 

 publikowanie na stronie internetowej Powiatu wszelkich istotnych informacji 
dotyczących zarówno działań podejmowanych przez powiat, jak i przez organizacje 
pozarządowe; 

 przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 
realizowanych zadaniach sfery publicznej; 

 zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu informacji, skierowanych do 
organizacji pozarządowych dotyczących organizowanych na terenie województwa 
szkoleniach, konferencjach, konkursach itp.; 

 umożliwianie organizacjom pożytku publicznego rozpowszechniania ulotek 
dotyczących przekazywania na ich rzecz 1% podatku; 
 

b) działaniach organizacyjnych, realizowanych poprzez: 

 prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych; 

 prowadzenie konsultacji społecznych, udzielanie informacji na temat możliwości 
pozyskiwania przez organizację środków finansowych m.in. z budżetu Powiatu; 

 udzielanie pomocy merytorycznej przy składaniu wniosków w ramach Otwartych 
Konkursów Ofert. 

 udzielanie pomocy merytorycznej dotyczącej rozliczania otrzymanych dotacji; 

 udzielanie honorowych patronatów nad przedsięwzięciami lokalnymi, ogólnopolskimi, 
a także o zasięgu międzynarodowym; 

 opiniowanie i konsultowanie statutów: klubów sportowych, uczniowskich klubów 
sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji, nad którymi Starosta prowadzi ustawowy nadzór; 

 wydawanie decyzji oraz zaświadczeń z ewidencji klubów sportowych, których statuty 
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej/ uczniowskich klubów sportowych 
zarejestrowanych we właściwych ewidencjach prowadzonych przez urząd; 
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 rejestrację stowarzyszeń zwykłych; 

 udostępnianie materiałów, pomieszczeń i urządzeń na potrzeby organizacji; 

 udzielanie wsparcia rzeczowego dla przedsięwzięć objętych Honorowym Patronatem. 
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6. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO 

RYNKU PRACY 

6.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zadania państwa z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej określone zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z póź. zm.) Do zadań samorządu powiatu 
w zakresie polityki rynku pracy  w szczególności należy: 

 opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych; 

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 
aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń, 

 realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 
terytorium RP –  nowe zadanie od 2018 r. 

 Zadania wynikające z ustawy wykonywane są przez powiatowe urzędy pracy 
wchodzące w skład  powiatowej administracji zespolonej. 

 W strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy mającego swoją siedzibę   
w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 od grudnia 2018 r., wyodrębniono dwa Punkty Obsługi 
Osób Bezrobotnych w Barlinku i Dębnie, gdzie mieszkańcy gmin Barlinka, Dębna i 
Boleszkowic mają ułatwiony dostęp do podstawowych usług świadczonych przez urząd 
pracy (rejestracja, pośrednictwo pracy, bieżące zaświadczenia).  

 Wg. stanu na dzień 31.12.2018r. w urzędzie pracy zatrudnionych było 34 
pracowników, w tym 1 osoba przebywała na urlopie rodzicielskim (na koniec 2017 r. 
zatrudnionych było 35 pracowników, w tym 3 osoby na urlopach wychowawczych  
i rodzicielskich).W Punktach Obsługi Bezrobotnych w Barlinku i Dębnie zatrudnionych jest po 
3 pracowników, pozostałych 27 osób wykonuje zadania  w siedzibie urzędu w Myśliborzu. 

Wydatkowane środki z budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych: 

2018 r.  -  2.021,1  tys. zł  ( 98,1 % planu) 
2017 r.  -  1.902,6  tys. zł  ( 98,7 % planu) 
 
Wydatkowane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych ( dotacja ): 

2018 r. -  1.185,9 tys. zł 
2017 r. -  1.389,3 tys. zł 

Fundusz Pracy: 

- zasiłki dla bezrobotnych: 

2018 r. – 2.231,1 tys. zł 
2017 r. – 2.898,9 tys. zł 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : 
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2018 r.  -  6.456,9 tys. zł 
2017 r. -   8.975,9 tys. zł 

-  Krajowy Fundusz Szkoleniowy :  

2018 r.  - 147,6 tys. zł 
2017 r. -  324,2 tys. zł 

- Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań przez PUP : 

2018 r.  -  309,6  tys. zł 
2017 r.  -  313,4  tys. zł 

Dochody budżetowe : 

2018 r.  -   82,9  tys. zł 
2017 r.  -     2,7  tys. zł 
 

6.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii. 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy znajdują się w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 
na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady 
Powiatu w Myśliborzu. W ramach obszaru strategicznego nr 1 - Konkurencyjna i rozwijająca 
się gospodarka, realizowane były następujące  cele  operacyjne: 

 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz rozwój współpracy z sektorem 
przedsiębiorstw i instytucjami otoczenia biznesu; 

 Promocja zatrudnienia i rozwój lokalnego rynku pracy. 

6.2.1. Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz rozwój 

współpracy z sektorem przedsiębiorstw i instytucjami otoczenia biznesu; 

Zsynchronizowano działania samorządu, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu 
(IOB) i lokalnych grup działania (LGD). Wykorzystano narzędzia stymulujące rozwój 
przedsiębiorczości m. in. wdrożenie polityki informacyjnej i doradztwa dla przedsiębiorców 
oraz osób chcących  rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia i rozwoju 
działalności gospodarczej, w tym mechanizmów wspierających powstawanie nowych 
podmiotów gospodarczych: 

 PUP w ramach działalności statutowej przeznaczył środki w kwocie 620 tys. zł na 
powstanie 31 nowych podmiotów gospodarczych. 

 250 pracodawców otrzymało wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia  
w ramach prac interwencyjnych oraz staży zawodowych. 

6.2.2. Promocja zatrudnienia i rozwój lokalnego rynku pracy. 

Rozwój lokalnego rynku pracy jest ściśle skorelowany z jakością i intensywnością 
powiązań sektora przedsiębiorstw z placówkami edukacyjnymi i polityką edukacyjną. 
Kluczowe znaczenie ma inicjowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami 
pracodawców, w tym monitoring potrzeb szkół i pracodawców w zakresie praktycznej nauki 
zawodu uczniów.  

W 2018 roku rozwijano narzędzia wymiany informacji między stronami popytu  
i podaży pracy. Monitorowano rynek pracy w celu równoważenia popytu i podaży miejsc 
pracy oraz w celu inicjowania i wdrażania zmian profilu kształcenia zawodowego:  
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 Powiatowy Urząd Pracy działał w oparciu o System Informatyczny Rynku Pracy  
i Usług Społecznych SYRIUSZ, zawierający m.in. aplikację „pośrednictwo pracy”. 
Informacje o zgłoszonych miejscach pracy podawane są do publicznej wiadomości 
poprzez  publikowanie ich w bazie ofert pracy na stronach internetowych urzędu; 

 monitorowano zawody deficytowe i nadwyżkowe, informacje podawano do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych urzędu. Monitoring stanowi narzędzie 
pomocnicze w zakresie szkoleń zawodowych osób bezrobotnych, kierunków 
szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 
powinien stanowić informację dla szkół w zakresie popytu na określone zawody; 

 zgodnie z działalnością statutową, urząd pracy kieruje swoje działania z zakresu 
poradnictwa zawodowego do osób dorosłych i jest pod tym względem przygotowany  
kadrowo i wyposażony w odpowiednie narzędzia pracy, tj. dostosowane dla osób 
dorosłych. W 2018 r. poradnictwem zawodowym objęto łącznie 1321 osób 
bezrobotnych; 

 w ramach współpracy ze szkołami, doradcy zawodowi urzędu pracy w maju 2018 r. 
uczestniczyli w dniach otwartych organizowanych przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, gdzie  przekazywali uczniom uproszczoną 
informację o lokalnym rynku pracy i zapotrzebowaniu na określone zawody. 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy można również znaleźć w Zintegrowanej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 – 2019, 
przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu nr LV/447/2014 z dnia 19.10.2014 roku, 
zmiana uchwałą nr VII/50/2015 z dnia 27.04.2015 roku. Wskaźniki realizacji ZSRPS  
w 2018r. : 

 ilość uruchomionych działalności gospodarczych osób bezrobotnych oraz 
niepełnosprawnych; 

 ilość stworzonych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach PFRON (wyłącznie dla osób niepełnosprawnych) : 

 prace interwencyjne - 1 miejsce; 

 staże zawodowe - 5 miejsc. 

W ramach Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego, programu POWER : 

 prace interwencyjne  -  98 miejsc; 

 roboty publiczne – 78 miejsc; 

 bony stażowe – 2 miejsca; 

 bony na zasiedlenie – 24 miejsca; 

 refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia – 94 miejsca;  

 staże zawodowe – 430 miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych - 23 miejsca 

6.3. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 

1) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 
 

 2018 r.  – 1.654 osoby (spadek o 236 osób); 

 2017 r.  -  1.890 osób; 
 
2) Stopa bezrobocia: 

 2018 r. -  7,5 %  ( zmniejszenie o 1,5%); 

 2017 r. -  9,0 %; 
 
3) Wysokość środków Funduszu Pracy wydatkowanych na aktywizację osób bezrobotnych: 
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 2018 r.  -  2.260,5 tys. zł; 

 2017 r.  -  2.561,3 tys. zł; 
 
4) Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : 

 

 Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się  
w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim” w ramach RPO 
WZ. Wartość projektu: 1.440.726,00 zł. Zaplanowane działania: IPD, poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo pracy  -  170 osób;  staże zawodowe -  130 osób; środki na 
podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób; szkolenia  - 20 osób; 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim”   
w ramach programu POWER. Wartość projektu: 1.236,021 zł. Zaplanowane działania: 
staże zawodowe – 215 osób; bony na zasiedlenie – 38 osób; bony szkoleniowe –  
40 osób;  środki na podjęcie działalności gospodarczej –22 osoby; 

 „Program specjalny: ODKRYJ SIEBIE – POKONAJ BARIERY”. Projekt konkursowy  na 
rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym 
skierowany do 20 bezrobotnych. Wartość projektu : 407.979,00 zł. Okres realizacji 
1.08.2018 r. – 31.10.2019 r. Zaplanowane formy wsparcia: IPD/Indywidualna Ścieżka 
Reintegracji – 20 osób, mentoring – 20 osób, Warsztaty Aktywizacji i Motywacji - 20 
osób, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej – 20 osób, szkolenia  -  15 osób, pośrednictwo 
pracy  -  20 osób, staże zawodowe  -  15 osób; 

 

5) Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem finansowym w 2018 r. – 964, łączna 
kwota wydatkowana na aktywizację zawodową wniosła :  4.868.172,27 zł; 
 
6) W 2017 r.  łączne wydatki na aktywizację zawodową –  5.440.000,00 zł, wsparciem 
łącznie objęto 1.184 osób bezrobotnych; 
 
7) Zmniejszenie środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych  
w 2018 r. wynika z poprawiającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
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7. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE 

7.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru. 

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Myśliborskiego realizuje 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Jednostkę powołano uchwałą  
Nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku. Sprawy związane 
z zarządzaniem drogami prowadzi wyodrębniony w jednostce Dział Zarządu Dróg 

7.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

W zakresie dróg publicznych realizowane są działania z obszaru strategicznego nr 3 
Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 (pole operacyjne 3.3 – 
Infrastruktura). Zgodnie z założeniami programu realizacja zadań w sferze infrastruktury ma 
na celu poprawę skomunikowania powiatu, skrócenie czasu podróży, poprawę 
bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się po drogach publicznych powiatowych, poprzez 
zapewnienie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury drogowej. 

Powyższe założenia realizowane są poprzez działania inwestycyjne obejmujące 
przebudowy dróg, ich remonty oraz czynności związane z bieżącym utrzymaniem. 

7.3. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r., w tym 
inwestycje i remonty.    

1) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II.                    
W ramach zadania zostało przebudowane 1360m drogi powiatowej nr 2116Z                                 
z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0m, przebudowano skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 151, utwardzono zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonano 
oznakowanie poziome i pionowe. Dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowe - 1.288.070,00 zł, środki Gminy Barlinek 497.371,82 zł, realizacja od dnia 
20.09.2018r. do dnia 05.11.2018r.; 
2) Budowa i modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z dł. 
ok. 355 m, środki Gminy Dębno - 99.979,98 zł, realizacja od dnia 10.08.2018r. do dnia 
28.09.2018r.;  
3) Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z w m. Sulimierz w zakresie 
budowy chodnika na dł. ok. 13m k/przystanku, budżet Powiatu Myśliborskiego -    6.930,19 
zł, realizacja od dnia 24.08.2018r. do dnia 06.11.2018r.;  
4) Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko w zakresie 
przebudowy chodnika na dł. ok. 20m k/świetlicy, budżet Powiatu Myśliborskiego  
24.200,51 zł; 
5)  Budowa chodnika w miejscowości Ławy w pasie drogi powiatowej nr 2111Z dł.ok.45 
m, budżet Powiatu Myśliborskiego 18.395,88 zł, realizacja od dnia 24.10.2018r. do dnia 
10.12.2018r.;  
6) Budowa chodnika w miejscowości Ławy w pasie drogi powiatowej nr 2111Z dł.ok.45 
m, budżet Powiatu Myśliborskiego 18.395,88 zł, realizacja od dnia 24.10.2018r. do dnia 
10.12.2018r.;  
7) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1575Z w m. Dziedzice” na dł. ok. 
170mb, budżet Powiatu Myśliborskiego 67.341,58 zł, realizacja od dnia 24.10.2018r. do dnia 
21.12.2018r.;  
8) Budowa chodnika w m. Chłopowo przy drodze powiatowej nr 2126Z dł. 260m, budżet 
Powiatu Myśliborskiego 113.001,58 zł, realizacja od dnia 04.08.2017r. do dnia 02.03.2018r.; 
9) Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z” dł. ok. 120m, 
budżet Powiatu Myśliborskiego 49.698.91 zł, realizacja od dnia 21.12.2017r. do dnia 
12.04.2018r.;  
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10) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Rów dł.ok.340 m, budżet Powiatu 
Myśliborskiego 115.594,12 zł, realizacja od dnia 27.12.2017r. do dnia 28.03.2018r.;  
11) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Moczkowo dł.ok.320 m, 
budżet Powiatu Myśliborskiego93.572,50 zł, realizacja od dnia 03.01.2018r. do dnia 
22.02.2018r. 

Całkowity koszt wykonanych robót - 2.374.157,07 zł brutto 

Sposób finansowania: 

 budżet Powiatu Myśliborskiego – 488.735,27 zł 

 budżet Gmin - 97.351,80 zł;  

 środki budżetu Państwa - 1.288.070,00 zł 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
 
8.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 
organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 
zadanie 
 

Stan środowiska w Powiecie Myśliborskim podlega stałemu monitorowaniu, co dwa 
lata Zarząd przedkłada Radzie Powiatu raport z realizacji powiatowych programów ochrony 
środowiska dla powiatu myśliborskiego, ostatni był za lata2016-2017. 

Jednostki realizujące zadanie: 

 Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu; 

 Centrum Usług Wspólnych; 

 Placówki oświatowe. 

 
8.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

W 2018 r. obowiązywał „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, określający zasady polityki 
ekologicznej powiatu. Program został przyjęty uchwałą nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu  
w Myśliborzu z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, 
zmienioną uchwałą nr XL/232/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020  
z perspektywą do roku 2024”. Program ten nie jest dokumentem prawa miejscowego. Jest 
opracowaniem o charakterze operacyjnym, sporządzanym raz na 4 lata. Wyznacza on ramy 
dla realizacji przedsięwzięć, które stanowią harmonogram realizacji Programu dla Powiatu. 

Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska zapewniono udział 
społeczeństwa (na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko). W trakcie prowadzonego postępowania dotyczącego 
konsultacji społecznych wpłynęły uwagi i wnioski. Wszystkie uwagi uwzględniono zarówno  
w projekcie programu ochrony środowiska oraz prognozie oddziaływania uznając je za 
zasadne. 

8.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 26. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

1. XXVII/168/2016 21.12.2016 

sprawie uchwalenia „Powiatowego 
Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-
2020 z perspektywą do roku 2024 

Zapisy  tej uchwały były 
realizowane  w 2018 roku 

TAK 
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8.4. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku 
 
1) W zakresie ograniczania niskiej emisji z sektora komunalnego, poprzez działania 
termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych:  

 termomodernizacja budynku Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa                         
i S.Girenasa w Myśliborzu;  
 
2) Zmiana sposobu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie,                      
w tym wymiana ogrzewania węglowego inne bardziej ekologiczne (pelet): 

 modernizacja kotłowni w budynku Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. 
S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu; 
  
3) Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z transportu poprzez budowę oraz modernizację 
dróg i ciągów komunikacyjnych: 
 

 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II.                     
W ramach zadania zostało przebudowane 1360m drogi powiatowej nr 2116Z                                 
z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0m, przebudowano skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 151, utwardzono zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonano 
oznakowanie poziome i pionowe;  

 Budowa i modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z dł. 
ok. 355 m; 

 Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z w m. Sulimierz w zakresie 
budowy chodnika na dł. ok. 13m k/przystanku;  

 Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko w zakresie 
przebudowy chodnika na dł. ok. 20m k/świetlicy; 

 Budowa chodnika w miejscowości Ławy w pasie drogi powiatowej nr 2111Z dł.ok.45 
m;  

 Budowa chodnika w miejscowości Ławy w pasie drogi powiatowej nr 2111Z dł.ok.45 
m; 

 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1575Z w m. Dziedzice” na dł. ok. 
170mb;  

 Budowa chodnika w m. Chłopowo przy drodze powiatowej nr 2126Z dł. 260m; 

 Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z” dł. ok. 120m;  

 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Rów dł.ok.340 m; 

 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Moczkowo dł.ok.320 m; 

4) Realizowano zadania własne zgodnie z „Harmonogramem realizacji zadań własnych 
przewidzianych do realizacji w latach 2017-2024” określonym w ww. „Powiatowym 
Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020  
z perspektywą do roku 2024”: 

 W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza – monitorowano zgłaszane instalacje 
technologiczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia; 

 W zakresie zagrożenia hałasem - kontrola w zakresie dopuszczalnych norm emisji 
hałasu przemysłowego; 

 W zakresie zasoby geologiczne – przeprowadzono kontrole podmiotów 
gospodarczych w zakresie dotrzymywania zapisów decyzji administracyjnych, w tym 
rekultywacji gruntów; 

 W zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów - 
przeprowadzono kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie weryfikacji treści złożonych 
wniosków i dotrzymywania zapisów decyzji administracyjnych (w zakresie gospodarowania 
odpadami innymi niż komunalne); 
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 W zakresie zasoby przyrodnicze - kontynuowano działania związane z nadzorem nad 
utrzymaniem i ochroną lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 
5)  Zadania z zakresu  OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 

1. Geologia: 
Ustawowe zadania organu administracji geologicznej w imieniu Starosty Myśliborskiego 
wykonuje Geolog Powiatowy pełniący jednocześnie funkcję zastępcy naczelnika wydziału 
BOŚ. 

1) Projekty robót geologicznych (hydrogeologiczne): wpłynął 1 wniosek – wydano 2 
decyzje; 
2) Projekty robót geologiczno-inżynierskich: wpłynęło 7 wniosków – wydano 6 decyzji; 
3) Dokumentacje hydrogeologiczne: wpłynęło 8 wniosków o zatwierdzenie dokumentacji 
oraz 2 wnioski o zatwierdzenie dodatku do dokumentacji; 
4) Dokumentacje geologiczno-inżynierskie: wpłynęło 5 wniosków o zatwierdzenie 
dokumentacji; 
5) Dokumentacje geologiczne inne: wpłynęły 2 wnioski, 
6) Udzielanie na wniosek informacji dotyczącej występowania złóż kopalin na obszarze 
danej nieruchomości – udzielono pisemnie 7 informacji na łącznie ok. 100 nieruchomości; 
7) Sprawozdanie – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych  
i wyników prac hydrogeologicznych: 

W 2018 r. odnotowano na terenie Powiatu Myśliborskiego przyrost udokumentowanych 
zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Zatwierdzono 
do realizacji 2 utwory hydrogeologiczne o łącznym metrażu wierceń 222 m; zatwierdzono do 
likwidacji 3 otwory hydrogeologiczne o sumarycznym metrażu wierceń 246 m.  

2. Ochrona powierzchni ziemi: 
Wydział sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
który przekazywany jest do RDOŚ. Ilość przypadków w wykazie – 2.  

3. Zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów:  
Liczba wniosków jaka wpłynęła do wydziału: 14 

Liczba wydanych decyzji: 10  w tym:  

● 2 decyzje zezwalające na zbieranie odpadów i 2 decyzje zmieniające zezwolenie na 
zbieranie odpadów 
● 1 decyzja zezwalająca na transport odpadów, 
● 4 pozwolenia na wytwarzanie odpadów i 1 decyzja zmieniająca pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów 
 
4. Zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia: 

 Wpłynęło 14 zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia 

 Wpłynęło 31 zgłoszeń o zmianie danych w instalacjach, których eksploatacja nie 
wymaga pozwolenia  

 Wpłynęło 1 zgłoszenie o zakończeniu eksploatacji instalacji, która nie wymaga 
pozwolenia. 
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5. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów: 

 Liczba wniosków jaka wpłynęła do wydziału: 128,  w tym 3 wnioski o zmianę 
zezwolenia 

 Liczba oględzin w terenie przeprowadzona w wyniku wniesionych wniosków – 110 

 Wydano 110 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. 

 W wyniku 4 kontroli w terenie zweryfikowano realizowane nasadzenia zastępcze. 
 
6. Opiniowanie programów ochrony środowiska dla gmin:  
Zaopiniowano jeden gminny program ochrony środowiska; 
 
7. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  
Zaopiniowano 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
 
8. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego:  
Zaopiniowano 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy; 
 
9. Potwierdzenie w formie zaświadczenia posiadania przez zakład instalacji 
spalania paliw – 1 zaświadczenie. 
 
10. Decyzje rekultywacyjne: 
Liczba wniosków jaka wpłynęła do wydziału: 5 
Liczba wydanych decyzji: 5  w tym:  
● 1 decyzja ustalająca kierunek rekultywacji gruntów i 2 decyzji zmieniających kierunek 
rekultywacji gruntów. 
● 2 decyzje uznające rekultywację gruntów za zakończoną. 
 
11. Gospodarka leśna:  
Wydano 32 decyzje ustalające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 
12. Udatność upraw leśnych:  
Dokonano 2 ocen udatności upraw leśnych na powierzchni ok. 28 ha. 
 
13. Wydawanie zaświadczeń z informacją, czy działka (-i) objęta jest/objęte są 
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasu niezbędnych do notariusza przy sprzedaży nieruchomości – 
wydano 304 zaświadczenia.  
 
14. Karty wędkarskie:  
Wpłynęły 283 wnioski o wydanie karty wędkarskiej – wydano 265 kart wędkarskich. 
 
15. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb:  
Wpłynęło 112 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego, – wydano 95 zaświadczeń  
o rejestracji sprzętu.  
 
16. Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego – 1. 
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9.  OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

9.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Programując rozwój kapitału ludzkiego, nie można pominąć rozwoju duchowego. 
Budowanie tożsamości, upowszechnianie pozytywnych wzorców, ma kluczowe znaczenie 
dla powodzenia długofalowego rozwoju obszaru. Kluczowe znaczenie będzie miała 
realizacja projektów zgłaszanych przez partnerów społecznych.  

Powiat podejmował działania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
wspierania powiatowych instytucji kultury – biblioteka powiatowa, a także 
organizacji/współorganizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu myśliborskiego.  

Z budżetu Powiatu mogą być udzielane dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Myśliborskiego.  

Starosta  zgodnie ze swoimi kompetencjami może umieszczać na zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znak informujący o tym, że zabytek ten 
podlega ochronie. 

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Myśliborzu  zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Myślibórz. 

Zadanie realizuje Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego                                 
w Myśliborzu. 

9.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii. 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru edukacji publicznej znajdują się  

w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą  

Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu w Myśliborzu.  

Obszar strategiczny nr 4 Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna, Pole operacyjne 4.4. 

Kultura, tożsamość, integracja społeczna. 

 

9.3. Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru. 

Tabela 27. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

 
 
1. 
 
 

XLIV/270/2017 27.09.2017 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu opieki nad zabytkami 
Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-
2020” 

Obowiązek ustawowy TAK 
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9.4. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 

Organizacja koncertów o tematyce historyczno–patriotycznej barda Pawła 
Piekarczyka dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego. Koncerty odbyły się w Dębnie, 
Myśliborzu i Barlinku. Artysta wystąpił w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, Środki przekazane z budżetu Powiatu: 3.000,00 zł. 

Starosta Myśliborski oraz Fundacja Dariusza Stachury Canto Pro Classica 
zorganizowali  Koncert pn. „Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze”z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie.  
Koncert był sfinansowany ze środków Fundacji Orlen – Dar Serca. 
 

Wydano decyzje administracyjne dot. umieszczenia na zabytku nieruchomym znaku 
informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Tabliczki „Zabytek chroniony 
prawem”. przekazano dla właścicieli następujących zabytków: 

 Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca wraz z terenem nieczynnego cmentarza 
przykościelnego w Ławach; 

 Kościół parafialny p.w. Św. Jana  Chrzciciela w Myśliborzu; 

 budynek kościoła /ruina/ w miejscowości Czółnów;  

 kościół p.w. M.B. Częstochowskiej wraz z kaplicą cmentarną i terenem cmentarza 
przykościelnego w Myśliborzycach; 

Podczas organizacji dożynek powiatowych zorganizowany został konkurs na 
„Najpiękniejszy Powiatowy  Wieniec Dożynkowy”. I Miejsce zajęło Sołectwo Rów, II Miejsce – 
Sołectwo Suchlica, III Miejsce – Sołectwo Giżyn, IV miejsce – Sołectwo Rychnów, V miejsce 
– Sołectwo Gudzisz. Przekazane środki z budżetu Powiatu na nagrody: 3.000,00 zł. 

Udzielenie dotacji  dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu  
w wysokości 25.000,00 zł. 
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10. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATOWYMI ORAZ 

UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH. 

10.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Na mienie Powiatu Myśliborskiego składa się wartość w gruntach zabudowanych  
i niezabudowanych oraz drogowych potwierdzonych decyzjami Wojewody 
Zachodniopomorskiego i Gorzowskiego oraz nabytych w drodze umów notarialnych lub 
innych decyzji. 

Do zadań powiatu z zakresu geodezji zgodnie z art.7d. ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości  
w tym ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, bazy uzbrojenia terenu  
i bazy danych obiektów topograficznych, koordynacja usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia, klasyfikacja gruntów, zakładanie osnów geodezyjnych. 

Do zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczącymi mienia Skarbu 
Państwa należy w szczególności: prowadzenie rejestru nieruchomości SP, 
ewidencjonowanie zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnienie wyceny, sporządzanie 
planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami SP oraz przedkładanie ich 
wojewodzie celem akceptacji, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem opłat za 
nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie za zgodą wojewody, wydzierżawianie, najem, 
użyczanie, składanie wniosków o założenie KW. 

Zadania realizuje Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych. zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu. 
Jednostkami obsługiwanymi są:  

1) Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,  
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, 
3) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Barlinku, 
4) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dębnie,  
5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Myśliborzu, 
6) Zespół Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, 
7) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. A. Romockiego „Moro”   
w Barlinku,  
8) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa S.Girenasa w Myśliborzu,  
9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im  J. Słowackiego w Dębnie, 
10) Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy,  
11) Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, 
12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,  
13) Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie,  
14) Powiatowy Urząd  Pracy w Myśliborzu,  
15) Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.     
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10. 2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii. 

Odniesienia do realizacji zadań z tego obszaru znajdują się w Programie Rozwoju 
Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia  
29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu w Myśliborzu. 

W ramach obszaru strategicznego nr 2 - Wysoka jakość i dostępność usług 
publicznych,  realizowany był  cel  operacyjny: Nowoczesna baza edukacji 
ponadgimnazjalnej. 

10.3. Realizacja uchwał rady powiatu i uchwał zarządu dotyczących 

prezentowanego obszaru 

Tabela 28. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr Uchwały Data podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały komentarz Uchwała 
realizowana w 

2018 roku 
(TAK/NIE) 

1. XLVII/298/2018 29.01.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy lokalu 
użytkowego. 

Zawarta umowa z dnia 
30.01.2018r. do dnia 
31.12.2018r. w ZSiP w 
Smolnicy na cele 
gastronomiczne 

TAK 

2. XLVII/299/2018 29.01.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia 
30.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w RPOT 
Dębno 

TAK 

3. XLVII/300/2018 29.01.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia 
30.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w RPOT 
Dębno 

TAK 

4. XLVII/301/2018 29.01.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcia 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarta umowa dnia 
01.02.2018 r. do dnia 
31.08.2018 r. najem 
pomieszczeń i placu 
manewrowego przy 
ZSP nr 1 w Barlinku 

TAK 

5. XLVII/302/2018 29.01.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy lokalu 
użytkowego. 

Zawarta umowa z dnia 
30.01.2018r. do dnia 
31.12.2018r. w MOW w 
Renicach na cele 
gastronomiczne 

TAK 

6. XLIX/318/2018 23.04.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa z dnia 
10.05.2018 r. do dnia 
30.06.2018 r. w MOW 
Renice. 

TAK 

7. LI/346/2018 18.06.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia 
26.06.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w MOW 
Renice. 

TAK 

8. LI/347/2018 18.06.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia  
26.06.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w MOW 
Renice. 

TAK 

9. LII/361/2018 25.06.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia 
.06.07.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w DWDz 
w Myśliborzu. 

TAK 

10. LII/362/2018 25.06.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia  
26.06.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. w MOW 
Renice. 

TAK 
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11. LII/363/2018 25.06.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na kolejnej 
umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 06.08.2018 r. do 
dnia 31.07.2020 r. w 
ZSiP w Barlinku 

TAK 

12. LIII/365/2018 23.07.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy dnia 
27.07.2018 r do dnia 
31.12.2018 r. w ZS im. 
Noblistów Polskich w 
Myśliborzu 

TAK 

13. LIII/366/2018 23.07.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 01.09.2018 r. do 
dnia 31.07.2020 r. w 
ZSiP w Barlinku 

TAK 

14. LIII/367/2018 23.07.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 06.08.2018 r. do 
dnia 31.07.2020 r. w 
ZSiP w Barlinku 

TAK 

15. LVI/376/2018 27.09.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 08.10.2018 r. do 
dnia 31.12.2018 r. w 
ZSiP w Barlinku plac 
manewrowy 

TAK 

16. LVI/377/2018 27.09.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 08.10.2018 r. do 
dnia 31.12.2018 r. w 
ZSiP w Barlinku 
pomieszczenie 

TAK 

17. LVI/378/2018 27.09.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarta umowa dnia 
.08.11.2018 r. na rok 
2019 w DWDz w 
Myśliborzu. 

TAK 

18. LVI/379/2018 27.09.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy od 
dnia 01.09.2018 r. do 
dnia 31.12.2018 r. w 
ZSiP w Barlinku 
pomieszczenie 

TAK 

19. II/17/2018 17.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 DPS 
Myślibórz 

TAK 

20. III/25/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 RPOT Dębno 

TAK 

21. III/26/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 RPOT Dębno 

TAK 

22. III/27/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 MOW Renice 

TAK 

23. III/28/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 MOW Renice 

TAK 

24. III/29/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 MOW Renice 

TAK 

25. III/30/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZS im. 
Noblistów Polskich w 
Myśliborzu 

TAK 

26.  III/32/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 
Barlinku 

TAK 

27. III/33//2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 
Barlinku 

TAK 

28. III/34/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 
Barlinku 

TAK 

29. III/35/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 

TAK 
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Barlinku 

30. III/36/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 
Barlinku 

TAK 

31. III/37/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy lokalu 
użytkowego. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 MOW Renice 

TAK 

32. III/38/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019 ZSiP w 
Barlinku 

TAK 

33. III/39/2018 27.12.2018 r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy lokalu 
użytkowego. 

Zawarcie umowy na 
rok 2019  MOS 
Smolnica 

TAK 

 

Tabela 29. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2018r.                     
TAK/NIE 

1. 229/792/2018 12.02.2018 
r. 

W sprawie zawarcia umowy użyczenia 
pomieszczeń dawnej stołówki w ZSP nr 
1 w Barlinku dla Niepublicznego 
Przedszkola Językowego Montessori 
School Barlinku z siedzibą w Barlinku 

Umowa nieodpłatnego 
użyczenia pomieszczeń 
zawarta w dniu 14.02.2018 r. 
do dnia 28.02.2018 r. 

TAK 

2. 235/814/2018 20.03.2018 
r. 

W sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem lokali użytkowych oraz lokali 
mieszkalnych stanowiących mienie 
Powiatu Myśliborskiego. 

W związku z koniecznością 
uregulowania kwestii 
wysokości stawek czynszu 
za najem nieruchomości 
zarówno mieszkalnych jak i 
użytkowych, stanowiących 
własność Powiatu 
Myśliborskiego, zaszła 
konieczność dokonania 
zmian i aktualizacji 
przedmiotowych wartości, w 
odniesieniu do obecnych 
stawek. 

TAK 

3. 243/840/2018 30.04.2018 
r. 

W sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem lokali użytkowych oraz lokali 
mieszkalnych stanowiących mienie 
Powiatu Myśliborskiego. 

W związku z koniecznością 
uregulowania kwestii 
wysokości stawek czynszu 
za najem nieruchomości 
zarówno mieszkalnych jak i 
użytkowych, stanowiących 
własność Powiatu 
Myśliborskiego, zaszła 
konieczność dokonania 
zmian i aktualizacji 
przedmiotowych wartości,  
w odniesieniu do obecnych 
stawek. 

TAK 

4. 244/843/2018 07.05.2018 
r. 

W sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem lokali użytkowych oraz lokali 
mieszkalnych stanowiących mienie 
Powiatu Myśliborskiego. 

W związku z koniecznością 
uregulowania kwestii 
wysokości stawek czynszu 
za najem nieruchomości 
zarówno mieszkalnych jak i 
użytkowych, stanowiących 
własność Powiatu 
Myśliborskiego, zaszła 
konieczność dokonania 
zmian i aktualizacji 
przedmiotowych wartości,  
w odniesieniu do obecnych 
stawek. 

TAK 
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5. 260/930/2018 10.08.2018 
r. 

W sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie pomieszczeń kotłowni przez 
Dom Wczasów Dziecięcych w 
Myśliborzu 

Użyczenie pomieszczeń , 
było niezbędne do 
wykonania prac 
adaptacyjnych z kotłowni 
węglowej na kotłownie 
gazową 

TAK 

6. 276/1000/2018 29.10.2018 
r. 

W sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem pomieszczeń użytkowych przy 
ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu 
stanowiących mienie Powiatu 
Myśliborskiego 

W związku z koniecznością 
uregulowania kwestii 
wysokości stawek czynszu 
za najem nieruchomości 
zarówno mieszkalnych jak i 
użytkowych, stanowiących 
własność Powiatu 
Myśliborskiego, zaszła 
konieczność dokonania 
zmian i aktualizacji 
przedmiotowych wartości,  
w odniesieniu do obecnych 
stawek. 

TAK 

 

10.4. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 roku. 

1) W 2018 roku Powiat Myśliborski przystąpił do współpracy przy realizacji projektu: 
„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021.Projekt zakłada 
ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do 
nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej 
związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Przewiduje też modernizację i dostosowanie istniejących baz danych: 
Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków 
(EGIB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). 
 
2) W 2018 roku z zakresu  geodezji i kartografii wpłynęło : 
 

 1815 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 

 1810 zleceń na sprzedaż map; 

 127 uzgodnień uzbrojenia terenu; 

 875 wniosków o wypis i wyrys, zgodnie z wnioskami  wydano 7942 dokumenty; 

 wprowadzono 6790 zmian do ewidencji gruntów i budynków. 

  
3) Łączne wpływy z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego wyniosły w 2018r. – 475 676 zł.; 
 
4) W 2018r. dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżaw i opłat tytułu wieczystego 
użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły: 

 ogółem – 869 857 zł,; 

 w tym dochód dla  Powiatu – 217 276 zł; 
 
5) Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Myśliborski był właścicielem nieruchomości 
gruntowych o powierzchni 621,41 ha, w tym w trwałym zarządzie jednostek powiatowych było 
27,63 ha; 
 
6) W 2018r. dokonano sprzedaży trzech nieruchomości będących własnością powiatu : 

 dz. 348 obręb 4 m. Dębno, gm. Dębno - pow. 0,2189 ha; 

 dz. 75/4 obręb 1 m. Myślibórz, gm. Myślibórz - pow. 0,0080 ha; 

 dz. 73/5 obręb 1 m. Myślibórz, gm. Myślibórz - pow.0,1116 ha 
Dochód ze sprzedaży wyniósł:40 962,20 zł; 
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7) Łącznie w 2018r. przeprowadzono 18 postępowań przetargowych ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Myśliborskiego, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak podmiotów 
zainteresowanych nabyciem; 
 
8) Inwestycje, remonty i zakupy: 
 
Tabela 30. Zestawienie zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów realizowanych w 2018r. 
 

Lp. 
Jednostka 

obsługująca 
Rodzaj 
zadania 

Zadanie o wartości 
przekraczającej  

30.000 euro 

Zadanie o wartości 
nieprzekraczającej 

 30.000 euro 
Kwota Uwagi 

1 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazj
alnych nr 1 w 

Dębnie 

INWESTYCJE 

Modernizacja zew. instalacji 
Deszczowej i odwodnienie 
terenu budynku ZSP nr 1 w 
Dębnie    

 

150.060,00 zł 

Zrealizowane 

Modernizacja zew. instalacji 
Deszczowej i odwodnienie 
terenu budynku ZSP nr 1 w 
Dębnie II etap   

 

137.684,74 zł 

Zrealizowane 

REMONTY 
 

Remont pomieszczeń 
sanitariatów i Sali lekcyjnej 
nr 5 w budynku ZSP nr 1 w 
Dębnie 

 

132.175,86 zł 

Zadanie w trakcie 
zakończenie 
realizacji w 2019r. 

Remont pomieszczeń 
piwnicy w budynku ZSP nr 1 
w Dębnie 

 

176.888,93 zł 

Zadanie w trakcie 
zakończenie 
realizacji w 2019r. 

 Remont łazienki 
chłopców na parterze 
w budynku ZSP nr 1 w 
Dębnie 46.000,00 zł 

Zrealizowane 

ZAKUPY 

 Zakup, dostawa, demontaż starych  
drzwi oraz montaż drzwi nowych  
wejściowych w budynku ZSP nr 1  
w Dębnie    27.628,26 zł 

Zrealizowane 

 Zakup i dostawa drzwi 
do ZSP  nr 1 w Dębnie 55.805,10 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                         
417.178,10 zł 

 

Suma przeniesionych na 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      
309.064,79 zł 

2 
Starostwo 
Powiatowe 

 
 
 
 

INWESTYCJE 
 
 

Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Północnej 
15 w Myśliborzu na obiekt 
użyteczności publicznej – III 
i IV piętro 

 

1.887.210,05 zł 

Zrealizowane 

Budowa przyłącza i 
zewnętrznej instalacji  
hydrantowej na dz. nr 44/7 
obr. Myślibórz 

 

84.013,62 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                      
1.971.223,67 zł 

 

3 

Zespół Szkół i 
Placówek 

Oświatowych 
im. S. Dariusa 
S. Girenasa 

INWESTYCJE 

Modernizacja energetyczna 
obiektu ZSPO nr 3 w 
Myśliborzu 

 

1.399.570,99 zł 

Zrealizowane 
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w Myśliborzu 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                    
1.399.570,99 zł 

 

4 

Regionalna 
Placówka 

Opiekuńczo 
-Terapeutyczna 

w Dębnie 

INWESTYCJE 

Termomodernizacja wyższej 
części dachu RPOT w 
Dębnie 

 

397.718,60 zł 

W trakcie 
realizacji 2019 r 

Suma przeniesionych na 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                      
397.718,60 zł 

5 

Zespół Szkół 
im. Noblistów 

Polskich w 
Myśliborzu 

REMONT 

 Wymian pokrycia 
dachowego na 
budynkach 
garażowych ZS im 
Noblistów Polskich w 
Myśliborzu 19.308,53 zł 

Zrealizowane 

 Remont dwóch sal 
lekcyjnych w ZS  
im Noblistów Polskich 
w Myśliborzu 39.970,25 zł 

Zrealizowane 

 Modernizacja sal 
lekcyjnych w ZS im. 
Noblistów Polskich w 
Myśliborzu 54.727,64 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                          
114.006,42 zł 

 

6 
Dom 

Wczasów 
Dziecięcych 

REMONT 

 Wymiana drzwi 
wejściowych w 
budynku DWDz w 
Myśliborzu wraz z 
poszerzeniem otworów 
drzwiowych 21.000,00 zł 

Zrealizowane 

 Remont instalacji 
elektrycznej w budynku 
DWDz w Myśliborzu 5.000,00 zł 

Zrealizowane 

 Modernizacja instalacji 
c. o. w budynku DWDz 
w Myśliborzu 23.739,20 zł 

Zrealizowane 

 Wykonanie instalacji 
gazowej do kuchni w 
DWDz w Myśliborzu 6.765,00 zł 

Zrealizowane 

 Modernizacja instalacji 
c. o. w budynku DWDz 
w Myśliborzu – roboty 
dodatkowe 6.475,30 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                           
62.979,50 zł 

 

7 
Zespół Szkół i 
Placówek w 

Smolnicy 
REMONT 

 Adaptacja 
pomieszczeń na 
dodatkowe pokoje dla 
wychowanków MOS 
Smolnica 73.976,21 zł 

Zrealizowane 

 Podwieszanie sufitów  
w pomieszczeniach  
w ZSiP w Smolnicy 6.062,62 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                           
80.038,83 zł 
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8 
Dom Pomocy 
Społecznej w 

Myśliborzu 
REMONT 

 Wymiana podług na 
dziale II w budynku 
głównym DPS zgodnie 
z zaleceniami 
Zachodniopomorskiego 
Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie 17.462,98 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                           
17.462,98 zł 

 

9 

Zespół Szkół i 
Placówek 

Oświatowych 
im. kpt. hm. A. 
Romockiego „ 

Moro” w 
Barlinku 

INWESTYCJA 

 Modernizacja hali 
sportowej w ZSiPO w 
Barlinku 

158.393,25 zł 

Zrealizowane 

Suma zrealizowanych                                                                                                                                                                                                                                        
158.393,25 zł 

 

Suma zrealizowanych w 2018 r.                                                                                                                                                        
4.220.853,74 zł 

Suma przeniesionych na 2019 r.                                                                                                                                                          
706.783,39 zł 
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11. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I PROMOCJA 
 
11.1. Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 
organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące 
zadanie 
 

Powiat Myśliborski jest organizatorem  współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Myśliborskiego. Zawody są przeprowadzane zgodnie z kalendarzem imprez 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. 

W ramach promocji Powiatu Starosta Myśliborski obejmował liczne przedsięwzięcia 
Honorowym Patronatem, nawiązano współpracę medialną z Radiem Plus Lipiany oraz 
wydawcą Gazety „Pomyśle” w której publikowano Biuletyn Samorządowy Powiatu 
Myśliborskiego, a także organizowano imprezy promujące Powiat.   

Zadanie realizował Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego                              
w Myśliborzu. 

 

11.2. Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii. 
 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru kultura fizyczna, turystyka i promocja 
znajdują się w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego 
uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu w Myśliborzu.   
W ramach obszaru strategicznego nr 4 – Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna realizowane 
były następujące  cele  operacyjne: 

 4.2. Promocja powiatu; 

 4.4. Kultura, tożsamość, integracja społeczna 

11.3. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r., w tym 
inwestycje i remonty (jeżeli dotyczy).    
 
1) W ramach organizacji współzawodnictwa sportowego przeprowadzono 44 imprezy 
sportowe, w których wzięło  łącznie udział: 292 drużyny z różnych typów szkół oraz 2668 
uczniów. Zawody, turnieje sportowe były organizowane w Barlinku, Dębnie, Myśliborzu, 
Renicach i Smolnicy. Na ich organizację i przebieg zawarto umowy z dwoma koordynatorami 
oraz 55 sędziami. 

Wartość zadania: 34.654,43 zł 
Budżet Powiatu: 24.274,43 zł 
Środki otrzymane od gmin: 10.380,00 zł 

2) Udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Gminy Myślibórz na 
modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu. Modernizacja boiska bocznego 
stadionu w Myśliborzu to zadanie inwestycyjne w ramach którego wykonano roboty ziemne, 
odwodnienie oraz wykonanie nawierzchni trawiastej. 
Środki Budżetu Powiatu: 40.000,00 
 
3) Powiat był fundatorem nagród za udział w 5. Mistrzostwach Polski Strażaków  
w 45 Maratonie Dębnowskim, w kategorii: Ochotnicze Straże Pożarne – mężczyźni.  
Środki z budżetu 2.599 zł 
 
4) Starosta Myśliborski objął 16 przedsięwzięć honorowym patronatem. Patronat  
przyznawany  jest  przez  Starostę  przedsięwzięciom  i  uroczystościom  o zasięgu 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym. Patronat jest wyróżnieniem honorowym 
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podkreślającym szczególny charakter imprezy.Honorowy patronat przyznano następującym 
przedsięwzięciom:: 

 „Dzień Naukowca” 

 „Konkurs o Parkach Narodowych”  

 Konferencja „Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat 
prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej” 

 „IV Bieg Przełajowy Śladami Templariuszy” 

 „X Festiwal Piosenki Angielskiej w Barlinku” 

 XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży Futbol daje moc Myślibórz 
2018” 

 „Myśliborskie Dni Karpiowe 2018” 

 „Pora Seniora w Powiecie Myśliborskim” 

 „Organizacja obchodów 30 - lecia Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  
w Dębnie połączona z Wojewódzkimi Obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” 

 „Majówkowe rozgrywki sportowe” 

 „III Jarmark Klasztorny” 

 I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Życiu i Twórczości Bł. Ks. Michała Sopoćki” 

 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka  

 „Kulturalne Dni Golenic 2018” 

 Wydarzenie edukacyjno – historyczne „Sąsiedzi i Przybysze. Słowianie, Germanie   
i Templariusze” 

 „I Bieg Sybiraka” 
 
W ramach udzielonego patronatu udzielano wsparcia rzeczowego oraz organizacyjnego  dla 
przedmiotowych imprez m.in. poprzez zakup nagród, pucharów przekazywanie materiałów 
promocyjnych Powiatu, udostępnianie banerów promocyjnych Powiatu, udostępnianie 
informacji o realizowanej imprezie na stronie internetowej Powiatu. 
5) W ramach zawartej umowy z Radiem Plus Lipiany: rejestrowano i emitowano obrady 
sesji Rady Powiatu,  emitowano komunikaty i ogłoszenia Starostwa Powiatowego oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych. W ramach współpracy medialnej z wydawcą 
miesięcznika Pomyśle publikowano wydarzenia z życia Powiatu w szczególności z zakresu 
spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych. Środki z budżetu Powiatu  przekazane  
w ramach zawartych umów o współpracy medialnej: 10.704,00 zł 
6) W ramach promocji, Powiat Myśliborski przystąpił do współorganizacji lokalnych 
biegów pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Celem przewodnim tego 
przedsięwzięcia była popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
kształtowanie postaw wśród lokalnej społeczności w tym propagowanie wiedzy z zakresu 
historii najnowszej oraz upamiętnienie święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Głównym inicjatorem wydarzenia jest już od 7 lat Fundacja Wolność  
i Demokracja z Warszawy. Na mocy podpisanej umowy Partnerskiej Powiat Myśliborski 
nawiązał z Fundacją współpracę w celu przygotowania biegów w trzech powiatowych 
miastach tj: Barlinku, Dębnie i Myśliborzu. Jako organizator lokalny powiat zapewnił 
kompleksową obsługę wydarzenia. Trasa biegów w trzech miastach przebiegała 
atrakcyjnymi szlakami dla promocji turystycznej naszego regionu. Środki z budżetu Powiatu  
przekazane w ramach zawartej umowy partnerskiej: 16 247,02 zł. 

 

Przewodniczący Zarządu    
   Powiatu w Myśliborzu 

 
        Andrzej Potyra 

 
 
 
Opracowanie: 
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 


