UCHWAŁA NR 52/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie raportu o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok
Na podstawie art.30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przedstawia się raport o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Raport o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok, podlega przekazaniu Radzie
Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Mirosław Juraszek
Wicestarosta Julian Hermaszczuk
Członkowie zarządu: 1.Kinga Buszkiewicz

...............................................
...............................................
...............................................

2.Magdalena Jankowska ...............................................
3.Adrian Urbański
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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport
o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego. Zapis obligujący do przedstawienia raportu za rok ubiegły, został zawarty w §57 a ust
1 Uchwały nr XLVII/289/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Chodzieskiego. Raport o stanie Powiatu Chodzieskiego za
2018 rok został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.
Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz.
511, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r., poz. 37);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
Do zadań publicznych powiatu, należy również zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Inne ustawy mogą
określać inne zadania powiatu, w tym określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu
jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
Sporządzony raport, podsumowuje działalność Zarządu Powiatu Chodzieskiego w roku 2018,
uwzględniając realizację zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa
Powiatowego w Chodzieży.
W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego w 2018 roku wchodziły:
1.Starostwo Powiatowe w Chodzieży, w którego skład wchodziły wydziały, zespoły i stanowiska:
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-Starosta.
-Wicestarosta,
- Etatowy Członek Zarządu,
-Sekretarz Powiatu,
- Skarbnik Powiatu,
- Biro Rady,
-Zespół Radców Prawnych,
-Wydział organizacyjny,
- Wydział Finansów,
- Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji, i Zamówień Publicznych,
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I leśnictwa,
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- Geodeta Powiatowy,
-Wydział Komunikacji,
- Wydział Dróg Powiatowych,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa, Promocji ,
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- Stanowisko ds. kontroli /Rewident Powiatowy/,
- Audytor wewnętrzny,
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.
3. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży.
4. Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży.
6. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
7. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
8. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie.
9. Dom Dziecka w Szamocinie.
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.
11. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży.
12.Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży.
13.Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.
14. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.
15. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie.
16. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach.
17. Powiatowe służby, inspekcje i straże.
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I.

Podstawowe dane dotyczące Powiatu Chodzieskiego.

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców wg
stanu na dzień
31 grudnia 2018 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)
Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludów 1 64 – 800 Chodzież
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
47 229

Powiat chodzieski
liczył 47 229 mieszkańców (wg stanu
na 31.12.2018), z czego 24 027 tj. 50,90 % stanowią kobiety,
a 23 202 tj. 49,10 % mężczyźni.
W miastach Powiatu Chodzieskiego mieszka 54,90% ogółu mieszkańców
powiatu tj. 25 925, w tym 13 512 kobiet i 12 413 mężczyzn.
W terenach wiejskich mieszka 45,10% ogółu mieszkańców powiatu tj.
21 304, w tym 10 515 kobiety i 10 789 mężczyzn.

Powierzchnia
Podział administracyjny

685 km2
Powiat chodzieski obejmuje gminy:
- gmina miejska Chodzież
- gmina miejsko-wiejska Margonin,
- gmina miejsko-wiejska Szamocin
- gmina wiejska Budzyń,
- gmina wiejska Chodzież,

Strona 5 z 48

Id: 9DA7FF64-8E0D-427E-82EA-B22491FB2E64. Uchwalony

Strona 5

Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym ma koniec 2017 i 2018 roku
Lp.

Wyszczególnienie

ROK
2018

2017
1

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

II.

2

Udział dochodów własnych
(z wyłączeniem PIT i CIT)
w dochodach ogółem
Wykonane wydatki
majątkowe
Udział wydatków
majątkowych w wydatkach
ogółem
Zadłużenie ogółem

3

16,9%

16,6%

3 488 989 zł

4 032 184 zł

7,3%

7,7%

10 573 385 zł

9 300 000 zł

21,5%

17,5%

4,8%

5,2%

2,5%

2,9%

1 271 920 zł

1 557 080 zł

1 214 118 zł

1 166 357 zł

2 972 312 zł

3 721 614 zł

Relacja długu do
dochodów ogółem
Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań w
oparciu o wykonanie roku
poprzedniego
Wskaźnik łącznej kwoty
spłaty zobowiązań
Poziom wolnych środków
po odliczeniu obsługi
zadłużenia (wolne środki obsługa długu)
Nadwyżka budżetowa
(dochody ogółem-wydatki
ogółem)
Nadwyżka bieżąca
(dochody bieżące - wydatki
bieżące)

4

Wykonanie uchwał Rady Powiatu Chodzieskiego– uchwały podjęte
w 2018 r.

W roku 2018 zakończyła się V kadencja oraz rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu Chodzieskiego.
W roku 2018 Rada Powiatu Chodzieskiego podjęła 85 uchwał.
Skład Rady Powiatu Chodzieskiego- kadencja V
Buszkiewicz Kinga- Przewodnicząca,
Waldemar Straczycki – Wiceprzewodniczący,
Burzyński Wojciech – Wiceprzewodniczący,
Bidziński Wiesław,
Bogdan Eugeniusz,
Gimzicki Rafał,
Hermaszczuk Julian,
Juraszek Mirosław,
Koczorowski Eugeniusz,
Ksycka Barbara,
Maćkowiak Łukasz,
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Nowak Remigiusz,
Rybarczyk Dariusz,
Skawiński Andrzej,
Tadej Stanisław,
Urbański Adrian.
Skład Rady Powiatu Chodzieskiego - kadencja VI
Straczycki Waldemar – Przewodniczący,
Nowak Remigiusz – Wiceprzewodniczący,
Witczuk Mariusz – Wiceprzewodniczący,
Burzyńska Ewa,
Buszkiewicz Kinga,
Chmara Roman ,
Gapiński Dariusz,
Hermaszczuk Julian,
Juraszek Mirosław,
Kaczuba Tomasz,
Krojenka Mateusz,
Ksycka Barbara,
Rybarczyk Dariusz,
Szejner Michał ,
Tadej Stanisław,
Urbański Adrian,
Wyrwa Franciszek.
Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał wraz z informacją o stanie ich realizacji.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
V KADENCJA
Uchwała Nr XL/243/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.
Uchwała Nr XL/244/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XL/245/2018 z dnia 28 lutego 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu w drodze bezprzetargowej, części zabudowanej nieruchomości położonej
w Milczu nr 4B, stanowiącej własność Powiatu Chodzieskiego, na czas nieoznaczony.
Uchwała Nr XL/246/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Uchwała Nr XL/247/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Powiatu Chodzieskiego na rok 2018.
Uchwała Nr XL/248/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji Rady Powiatu Chodzieskiego na rok 2018.
Uchwała Nr XL/249/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XL/250/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Chodzieskiego i Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLI/251/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.

Zrealizowana
W trakcie
realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
W trakcie
realizacji
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Lp.
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XLI/252/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Uchwała Nr XLI/253/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Uchwała Nr XLI/254/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Powiatowi Chodzieskiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XLI/255/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Margonin ze
środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Uchwała Nr XLI/256/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Szamocin ze
środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Uchwała Nr XLI/257/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLI/258/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018.
Uchwała Nr XLII/259/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2018 roku.
Uchwała Nr XLII/260/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczania wykorzystanie dotacji.
Uchwała Nr XLII/261/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim.
Uchwała Nr XLII/262/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Starosty Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLIII/263/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
Uchwała Nr XLIII/264/2018 z dnia maja 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
Uchwała Nr XLIII/265/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży za rok 2017.
Uchwała Nr XLIII/266/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy na terenie powiatu chodzieskiego w 2018 r.
Uchwała Nr XLIV/267/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Uchwała Nr XLIV/268/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
działki nr 2550/61 położonej w Chodzieży, przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Uchwała Nr XLIV/269/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Uchwała Nr XLIV/270/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach, placówkach
oświatowych i placówkach opiekuńczowychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski.
Uchwała Nr XLIV/271/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu pod nazwą „Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie”.
Uchwała Nr XLIV/272/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia gminie Budzyń ze
środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Uchwała Nr XLIV/273/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Stróżewie, gm. Chodzież.

W trakcie
realizacji
Zrealizowana

W trakcie
realizacji

Zrealizowana
Zrealizowana
W trakcie
realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana

W trakcie
realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

W trakcie
realizacji
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
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Lp.

32

33

Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XLIV/274/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek
w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a
także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i
placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Uchwała Nr XLIV/275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.
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Uchwała Nr XLIV/276/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018.

Zrealizowana
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Uchwała Nr XLIV/277/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Starosty Chodzieskiego i Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLIV/278/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała Nr 17/926/2018 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2018 r. stwierdza nieważność uchwały
z powodu naruszenia przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu.
Uchwała Nr XLIV/279/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Starosty Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLV/280/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018.
Uchwała Nr XLVI/281/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie powiatu chodzieskiego za rok 2017.
Uchwała Nr XLVI/282/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji
Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
Uchwała Nr XLVI/283/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu chodzieskiego za rok 2017.
Uchwała Nr XLVI/284/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLVI/285/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Margonin
realizacji zadania publicznego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P
ul. Okopowa w Margoninie.
Uchwała Nr XLVI/286/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
na działalność Starosty Chodzieskiego i Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLVI/287/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała Nr XLVI/288/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu
Chodzieskiego
Uchwała Nr XLVII/289/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Statutu Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLVII/290/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Zrealizowana
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Uchwała Nr XLVII/291/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku,
Uchwała Nr XLVII/292/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XLVII/293/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018.
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Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XLVII/294/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
roku 2019.
VI KADENCJA
Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu Chodzieskiego
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Chodzieskiego.
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty
Chodzieskiego.
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu
Chodzieskiego
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
Chodzieskiego.
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Powiatu Chodzieskiego, ustalenia ich nazw, przedmiotów działania i składów osobowych.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.. w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Starosty Chodzieskiego.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Budzyń ze
środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala
Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody
Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Chodzieskiego do
podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla
Przewodniczącego Rady Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania stałych komisji Rady Powiatu Chodzieskiego, ustalenia ich nazw, przedmiotów
działania i składów osobowych.
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/99 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku
Powiatów Polskich.
Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/99 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski.
Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/99 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Chodzieskiego
do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/08
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Chodzieskiego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski”.
Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/08
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego
2008 r. w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Chodzieży.
Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/161/08
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Margoninie.
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Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Chodzieskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli
oraz ich wyboru do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w
Chodzieży.
Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży na kadencję 2018 - 2023.
Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018.
Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r.
Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Uchwała Nr III/30/2018 dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Budzyń ze
środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji
celowej.
Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole
Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Chodzieskiego.
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Uchwała Nr III/33/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
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Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XIX/102/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia
do realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XX/105/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu pod nazwą „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez
inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń
mieszkańców” i zabezpieczenia wkładu własnego.
Uchwała Nr XXVI/150/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata
2017-2020”, którego integralną
część stanowi „Program usuwania azbestu dla powiat chodzieskiego” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Uchwała Nr XXVI/151/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Chodzieskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Budowa zintegrowanego Systemu
Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e- usług publicznych przez JST z
obszaru Powiatu Pilskiego i Powiat Chodzieskiego- SEZI”.
Uchwała Nr XXVIII/166/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa
dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXIX/170/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w powiecie chodzieskim na lata 2017 - 2025”.
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Informacja
o wykonaniu

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXIX/172/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020 i
Programu Rozwoju na lata 2011-2015 oraz aktualizacji Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020.
Uchwała Nr XXIX/173/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
Uchwała Nr XXIX/174/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.
Uchwała Nr XXXIV/205/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXVI/141/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
przyznania dla Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego
na 2017 r. i 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Uchwała Nr XXXVI/211/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017 r. KN-I.4131.1. 506.2017.17
stwierdzające nieważność § 2 ust. 2 uchwały.
Uchwała Nr XXXVI/212/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017 r.
KN-I.4131.1.507.2017.17 stwierdzające nieważność § 2 ust. 2 uchwały.
Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do
gimnazjum w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. prof.
Romana Drewsa w Chodzieży za rok 2017 oraz rok 2018.
Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia
Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie
ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług : e- dokumentacji i erejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego im. prof.
Romana Drewsa w Chodzieży w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie
usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
Uchwała Nr XXXVIII/230/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia od
Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
Uchwała Nr XXXVIII/231/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie
Budzyń ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie
dotacji celowej.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
o ogłoszeniu roku 2018 w Powiecie Chodzieskim Rokiem Powstania Wielkopolskiego.
Uchwała Nr XXXIX/236/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu chodzieskiego oraz
harmonogramu tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Chodzież.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. KNI.4131.1.2.2018.17 stwierdzające nieważność uchwały - ze względu na istotne naruszenie
prawa.
Uchwała Nr XXXIX/237/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego
programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Chodzieskiego.
Uchwała Nr XXXIX/241/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na
rok 2018.
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Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXXIX/242/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. Uchwała Nr 1/66/2018 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 10 stycznia 2018 r. stwierdzająca nieważność uchwały
w części dotyczącej postanowień - w § 5 ust. 1 wyrażenie w brzmieniu : w zakresie : a)
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, b) zgodności dokumentacji z rzeczywistym
wykorzystaniem środków, c) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w
rozliczeniu, o którym mowa w§ 4 ust. 2, d) uczestnictwa uczniów w co najmniej 50 %
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu – w przypadku szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych wymienionych w art. 26 ust. 2 ustawy - na podstawie listy
obecności,
- § 6, z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa wskazanych
w uzasadnieniu.

Zrealizowana
częściowo

Strategia Powiatu Chodzieskiego

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020 została
przyjęta Uchwałą Nr IV/32/2011Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020.
1.Podstawowe założenia:
Strategia jest projekcją przyszłości zadeklarowanej w wizji i w wywodzących się z niej
- i z uwarunkowań powiatu - celach, do urzeczywistniania których samorząd powiatowy, w partnerstwie
z innymi podmiotami, będzie dążył, podejmując określone sposoby działania wyznaczone, w misji
i scenariuszu realizacyjnym Strategii oraz dokonując przekształceń obecnego stanu powiatu
w oczekiwany. Zakres Strategii określają ustawowe kompetencje powiatu i możliwości oddziaływania
na inne podmioty. Jest ona realizowana przez samorząd powiatowy i jego partnerów. Nie obejmuje
spraw, na które władze powiatu i strategiczni partnerzy nie mają wpływu.
Celem głównym Strategii, jakkolwiek najbardziej ogólnym i perspektywicznym jest dążenie samorządu
do osiągnięcia stanu powiatu zdefiniowanego w społecznie wykreowanej wizji jego rozwoju.
Celami
ściśle
powiązanymi
z
celem
głównym
są
cele
strategiczne
i szczegółowe zwane też operacyjnymi. Cele strategiczne powinny być osiągnięte w czasie objętym
Strategią, tj. w ciągu 10 lat, przyczyniając się do spełnienia, w możliwie największym stopniu
postulatów wizji.
2. Cele strategiczne i operacyjne/ szczegółowe oraz działania strategiczne służące ich realizacji
Cel strategiczny 1- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu jest w ocenach mieszkańców
powiatu najpilniejszą potrzebą i najważniejszym postulatem kierowanym do jego władz. Niniejszy cel
strategiczny będzie osiągany wskutek realizacji celów szczegółowych (operacyjnych) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
i przewidzianych dla nich działań strategicznych zwanych też rozwojowymi. Cele te
i działania mogą zostać w przyszłości zmodyfikowane bądź uzupełniane.
Cel 1.1. Tworzenie miejsc pracy poprzez promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
Cel 1.2. Promowanie turystyki dla zwiększenia udziału usług turystycznych w gospodarce, wzrostu
zatrudnienia i dochodów.
Cel 1.3. Równoważenie i aktywizowanie rynku pracy.
Cel 1.4. Zwiększenie efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy.
Szczegółowy opis realizacji celu zawarty jest w pkt V.19.
Cel strategiczny 2 Zwiększanie dostępności i spójności komunikacyjnej.
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Dostępność i spójność komunikacyjna danego terytorium i powiązanego z nim otoczenia ma wielkie
znaczenie społeczne: poprawia komfort życia, ułatwia dostęp do pracy i usług (publicznych
i rynkowych), wzajemne komunikowanie się itd.
Cel będzie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych 2.1. i 2.2., a ewentualnie też innych, które
wykreuje przyszłość.
Cel 2.1. Budowa/ przebudowa dróg i infrastruktury okołodrogowej oraz usprawnienie całego systemu
transportu.
Cel 2.2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
Szczegółowy opis realizacji celu zawarty jest w pkt V.7 i 8.
Cel strategiczny 3-Podniesienie jakości życia przez zapewnienie wszechstronnego rozwoju
i kondycji zasobów ludzkich.
Podnoszenie jakości życia wspólnoty lokalnej, zaspokajanie – w miarę możliwości – jej potrzeb
i oczekiwań jest głównym zadaniem, żeby nie powiedzieć najważniejszym składnikiem misji władz
samorządowych. Jakość życia społeczności lokalnej zależy od stanu otoczenia materialnego
i zapewnienia pracy, czystego środowiska i zaspokojenia różnorakich potrzeb: edukacyjnych,
zdrowotnych, kulturalnych, psychoruchowych i aktywności społecznej.
Cele pośrednie, zwane też szczegółowymi lub operacyjnymi, oznaczono numerami:
3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Cele te i działania mające przyczynić się do ich osiągnięcia, w zależności od
przyszłych potrzeb i uwarunkowań mogą być, w trakcie aktualizacji Strategii zmienione, uzupełniane
o kolejne itd.
Cel 3.1. Zachowanie i ulepszanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla poprawy jakości życia
obecnego i przyszłych pokoleń.
Cel 3.2. Rozwój systemu edukacji.
Cel 3.3. Promocja i ochrona zdrowia oraz zapewnienie pomocy społecznej.
Cel 3.4. Stymulowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej dla podniesienia jakości
kapitału ludzkiego.
Cel 3.5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego dla wzmocnienia integracji i utrwalenia lokalnej
tożsamości.
Szczegółowy opis realizacji celu zawiera punkt V.1,2,3,9,10.
Cel strategiczny 4 Aktywne uczestnictwo samorządu powiatowego w wieloszczeblowym systemie
zarządzania i promocji powiatu oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na jego
terytorium.
Funkcjonowanie każdej wspólnoty społecznej wymaga utrzymywania sprawnej, darzonej zaufaniem,
władzy publicznej i służb zapewniających porządek i bezpieczeństwo. Państwo
i jego struktury, w tym samorządowe i różnego rodzaju agendy, bądź instytucje, powoływane są m. in.
po to, aby zapewnić jej wspólnocie należytą obsługę, także administracyjną, promocję prowadzonej
przez tę wspólnotę działalności oraz poczucie jej bezpieczeństwa. Człowiek żyjący we wspólnocie musi
mieć pewność, że w trudnych, nadzwyczajnych sytuacjach może na państwo liczyć. Że służyć mu ono
będzie pomocą, zapobiegać i łagodzić skutki klęsk żywiołowych, bądź spowodowanych ludzką
działalnością, zapobiegać przestępczości lub ją zmniejszać.
Cel będzie osiągany poprzez realizację celów szczegółowych 4.1., 4.2., i 4.3., a te – poprzez
przyporządkowane im działania i przedsięwzięcia rozwojowe (strategiczne). Cele szczegółowe
i działania mogą zostać w przyszłości, wskutek aktualizacji Strategii zredefiniowane, bądź uzupełnione
o kolejne.
Cel 4.1. Sprawne kierowanie powiatem.
Cel 4.2. Promowanie wizerunku powiatu i działalności prowadzonej w oparciu o jego zasoby.
Cel 4.3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
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Szczegółowy opis realizacji celu zawiera punkt V.17,18.

V.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań.

1.Edukacja Publiczna.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.
Powiat Chodzieski w roku 2018 był organem prowadzącym dla gimnazjum przejętego na
podstawie porozumienia od Gminy Chodzież z dniem 1 września 2001 r. szkół ponadgimnazjalnych,
w tym specjalnych i szkół policealnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Edukacji
Zawodowej, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
W Powiecie Chodzieskim zadania edukacyjne realizowane były przez powołane do tego
podmioty: Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego, sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
placówki prowadzone przez Powiat Chodzieski oraz niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół
publicznych, które są dotowane przez Powiat Chodzieski.
Sieć szkół funkcjonująca w 2018 roku została określona zgodnie z uchwałą Nr XXX/186/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie Powiatu Chodzieskiego.
Szkoły niepubliczne były dotowane w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji zmienionej uchwałą
Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Funkcjonujące szkoły i placówki w 2018 r. prowadzone i dotowane przez Powiat Chodzieski
wraz z liczbą uczniów wg stanu na 30.09.2017 r., którzy byli uczniami w roku szkolnym 2017/2018
oraz zadania przez nie realizowane (od 1 września 2018 r. sieć szkół i placówek oświatowych nie uległa
zmianie):
1) Szkoły publiczne i niepubliczne:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży( LO)- ul. Żeromskiego 11, 64–800 Chodzież
– 327 uczniów w 12 oddziałach,
- Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach (ZS-R)– ul. Chodzieska 9, 64-800 Chodzież – 341
uczniów w 14 oddziałach, w tym 1 oddział Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 9 uczniów.
- Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży(ZS-Ch) – ul. Ks. St. Prymasa Wyszyńskiego 2,
64-800 Chodzież – 734 uczniów w 27 oddziałach i 50 słuchaczy w 2 oddziałach.
- Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych – prywatne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych – ul. Mickiewicza 3 64 – 800 Chodzież – 151 uczniów w 13 oddziałach i 164 słuchaczy
szkół dla dorosłych.
- Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 22 uczniów w 3 oddziałach,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – ul. Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież - 21 uczniów
w 5 oddziałach.
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2) Placówki oświatowe:
- Centrum Edukacji Zawodowej (CEZ)– ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież.
Jednostka prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie
różnych zawodów w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został
skierowany młodociany pracownik. W Centrum Edukacji Zawodowej prowadzona była praktyczna
nauka zawodu dla uczniów ZS w Chodzieży, którzy nie są młodocianymi pracownikami, w tym w
poszczególnych zawodach: kucharz – 22, fryzjer – 16, krawiec – 5, mechanik pojazdów
samochodowych – 6, ślusarz – 6, elektromechanik pojazdów samochodowych – 8, operator obrabiarek
skrawających – 1,. W przypadku technikum kształcenie zawodowe praktyczne prowadzone było dla 209
uczniów, w tym: technik żywienia i usług gastronomicznych – 48, technik elektryk – 29, technik poj.
sam. – 23, technik mechanik – 42, technik obsługi turystycznej – 48. Placówka realizowała także zajęcia
przysposabiające do pracy z uczniami (MOS) – 16 osób. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018
odbywały się kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących kwalifikacjach:
fryzjer (A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) – 8 osób; elektryk (E.8. – Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych) - 33 osoby; krawiec (A.71. – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych) - 9 osób; M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych – 28 osób. Łącznie 78 osób wg stanu na 30.09.2017.
W końcówce roku 2017/2018 utworzono nowy kurs: technik elektryk (E.24. Eksploatacja maszyn
i instalacji elektrycznych) – 22 osoby
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (PPP)– ul. Składowa 5, 64-800. Poradnia jest placówką,
która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, ich rodzicom
i nauczycielom. Poradnia prowadzi działania w zakresie:
- wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- wspierania rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
i dydaktycznych,
- diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, terapii trudności szkolnych i terapii zaburzeń
rozwojowych u dzieci,
- opieki diagnostycznej i terapeutycznej dziecka w wieku 0-6 lat (wczesna diagnoza specjalistyczna),
- diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia i dysortografia)
- terapii psychologicznej, terapii rodzin,
- pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- warsztatów dla rodziców, nauczycieli i zajęć warsztatowych dla uczniów,
- pomocy w wyborze drogi kształcenia i poradnictwa zawodowego,
- wspomagania szkół,
- prowadzenia sieci samokształcenia i współpracy dla nauczycieli.
W roku szkolnym 2017/2018 roku Poradnia przyjęła 808 dzieci i młodzieży.
Wykonano łącznie:
- 423 badania psychologiczne;
- 407 badań pedagogicznych,
- 116 badań logopedycznych,
- 51 logopedycznych za pomocą Platformy Zmysłów i Audiometru Tonalnego.
Udzielono konsultacji: 479 psychologicznych i 73 pedagogicznych.
Wydano 83 orzeczenia, 320 opinii i 64 informacje o uczniach. 185 osoby (dzieci i młodzież) zostały
objęte różnymi formami bezpośredniej (indywidualnej i grupowej) pomocy na terenie Poradni.
-Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka (MDK) – ul. Staszica 17a, 64-800 Chodzież. Jest
to placówka oświatowo-wychowawcza ,realizująca zadania w zakresie rozwijania zainteresowań
i uzdolnień uczniów, a także realizująca zadania wykraczające poza statut takie jak: wystawy w Salonie
Artystycznym MDK i Międzynarodowe Plenery Intermedialne. W roku szkolnym 2018 dzieci
i młodzież miały możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w 5 pracowniach (plastycznej,
tanecznej, teatralnej, muzycznej i imprez masowych.). We wszystkich wyżej wymienionych
pracowniach działało łącznie 21 sekcji stałych dla dzieci i młodzieży. Liczba uczestników, którzy brali
udział w ww. formach wg arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 274 uczniów.
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Ponadto w ramach działalności MDK odbywają się liczne imprezy masowe w tym m.in.: Festiwal
Śpiewających Przedszkolaków, koncert „Dzieci Dzieciom”, Koncerty Kolęd i Pastorałek i inne koncerty
np. „Wieczór przy klawiaturze”, „ Dom Muzyką Malowany”, Konkursy Plastyczne ”Psi świat”, 5 edycja
konkursu poświęconego starej architekturze Chodzieży pt.”Zaułki starej Chodzieży”, Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny„Moje Anioły” oraz comiesięczne wystawy w Salonie Artystycznym
i Międzynarodowy Intermedialny Plener SYPNIEWO 2018, które organizujemy wspólnie z działającym
w MDK Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym „Salon Artystyczny”. W ramach współpracy ze
Stowarzyszeniem w minionym roku szkolnym odbyły się 2 turnusy Półkolonii Artystycznych na
przełomie czerwca i lipca 2018 oraz 2 turnusy Zimowych Ferii Artystycznych 2018 dla dzieci ze szkól
podstawowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2017/2018 placówka
celebrowała jubileusz 50-lecia istnienia. Pod tym hasłem odbywały się wszystkie imprezy, a 12
kwietnia 2018 roku odbyła się gala jubileuszowa oraz wystawy okolicznościowe.
-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży (MOS), przy ul. Strzeleckiej 11,64-800 Chodzież
– utworzony z dniem 1 lipca 2011 r. na bazie Internatu ZSP. Placówka przeznaczona jest dla dzieci
i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu i funkcjonowaniu
społecznym wymagają stosowania specjalnych metod nauczania i wychowania. Głównym celem
ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, a także przygotowanie
do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. Ciekawą formą oddziaływań
wychowawczych i dydaktycznych jest udział wychowanków w projektach edukacyjnych.
W roku szkolnym 2017/2018 w ośrodku funkcjonowało 8 grup wychowawczych (2 grupy dziewcząt,
6 grup chłopców). W organizacji ośrodka zaplanowano 4 oddziały gimnazjum oraz 2 oddziały szkoły
podstawowej. Uczniowie klasy III a realizowali program przysposobienia do pracy. Zajęcia odbywały
się w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzież. Współpraca z CEZ okazała się ciekawą formą
oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych i poszerzyła ofertę ośrodka.
Stan wychowanków na dzień 30 września 2017 r. wynosił 94. Gimnazjum ukończyło 31 absolwentów.
Uczniom systematycznie udzielana była pomoc psychologiczno- pedagogiczna w formie zajęć
dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć z zakresu socjoterapii, spotkań i konsultacji z psychologiem, oraz
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Młodzież chętnie angażowała się w inicjatywy lokalne.
Programy realizowane w 2018 roku
Dla zadania został, uchwalony program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/232/09
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Powiatowego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
zmienionym uchwałą Nr XLIV/307/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 maja 2010 r. W 2018
roku za wyniki w roku szkolnym 2017/2018 przyznano łącznie 80 stypendiów Starosty Chodzieskiego
na kwotę ogółem 64.800 zł, w tym:
- za I semestr przyznano 31 stypendiów jednorazowych na łączną kwotę 24.400 zł. 30 stypendiów za
wybitne wyniki w nauce w kwocie jednostkowej 800 zł otrzymało: 13 uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży, 9 uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży,8 uczniów w Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. 1 stypendium za bardzo
dobre wyniki w nauce w kwocie jednostkowej 400 zł otrzymała 1 uczennica Zespołu Szkół im. Józefa
Wybicki w Ratajach,
- za II semestr przyznano 49 stypendiów jednorazowych na łączną kwotę 40.400 zł. 46 stypendiów za
wybitne wyniki w nauce w kwocie jednostkowej 800 zł otrzymało: 30 uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży, 3 uczniów w Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego
w Ratajach, 13 uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. 3 stypendia za wybitne
osiągnięcia sportowe w kwocie jednostkowej 1.200 zł otrzymało
3 uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Św. Barbary w Chodzieży.
Strona 17 z 48

Id: 9DA7FF64-8E0D-427E-82EA-B22491FB2E64. Uchwalony

Strona 17

Projekty realizowane w 2018 roku
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży:
-Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt jest realizowany w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca
2022 roku. W projekcie są rozwijane m.in. następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych
działań: płatne staże dla uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie
laboratoriach, dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli
przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej, kursy
i szkolenia zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni
kształcenia zawodowego, patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi
w projekcie. W roku szkolnym 2017/2018 19 uczniów uczestniczyło w płatnych stażach u pracodawców
oraz w zajęciach w laboratorium w Pile. Zostały również przygotowane listy uczniów, którzy będą
uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych (17 osób) oraz stażach (26 osób) w kolejnym roku szkolnym.
W ramach projektu 25 lipca 2018 r. odbyły się warsztaty dla pracodawców z terenu powiatu
chodzieskiego prowadzone przez przedstawicieli Politechniki Poznańskiej pod nazwą „Jak rozmawiać
z milenialsami?”.
-Projekt „Otwarta firma – biznes przy tablicy” .Program pod patronatem Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego realizacja polega na
zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu i finansistami. Tematyka
spotkań pozwala na przekazanie w atrakcyjnej formie treści nauczania zapisanych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. 13 i 27 listopada
2017 roku odbyły się wykłady na temat: „Jaka jest rola instytucji finansowych w gospodarce?” oraz
„Konta, lokaty, kredyty – czyli co oferują banki?” Młodzież otrzymała dużą dawkę aktualnych
informacji i ofertę banku, które przedstawił Pan Dariusz Bugajski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Chodzieży.
- Projekt „Poczytajmy”. W ramach projektu uczniowie spotykają się z przedszkolakami chodzieskich
przedszkoli i realizują z nimi zajęcia polegające na czytaniu im bajek i wspólnej zabawie.
I Liceum Ogólnokształcące im. Św, Barbary w Chodzieży:
- projekt edukacyjny „Młodzi głosują” – Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie. Szkoła
uczestniczy w projekcie od wielu lat. Celem jest kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz
zachęcenie do udziału w wyborach. Projekt dotyczy symulacji wyborów parlamentarnych,
prezydenckich, samorządowych, również do Parlamentu Europejskiego. Wyniki symulacji publikowane
są na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej,
-projekt „Europejskie Dni Ptaków” we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.
Projekt polega na zaangażowaniu młodzieży liceum w liczenie ptaków podczas jesiennych migracji.
Akcja ogólnoeuropejska. Ostateczne dane zebrane przez uczniów trafiają do Słowackiego
Stowarzyszenia Ochrony Ptaków,
-projekt unijny „Mobilna kadra”. W projekcie uczestniczy 16 nauczycieli a jego celem jest doskonalenie
języka angielskiego by po zakończeniu projektu wykorzystywać go do prowadzenia fragmentów lekcji.
Projekt obejmuje również wyjazdy nauczycieli do szkoły językowej w Nowich (Anglia) – projekt
zakończony w 2018 r.,
-projekt – koncert i bieg charytatywny. Gramy dla Paulinki. Koncerty organizowane corocznie
połączone ze zbiórką pieniędzy i prezentów dla dzieci chorych. Zebrano ponad 8000 zł.,
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-partnerstwo z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
którego celem jest współpraca dydaktyczna oraz objęcie patronatem przez Wydział klasy
humanistycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży,
-„Bądź autorem swojej własnej kariery” – projekt ogólnopolski. Młodzieżowe Centrum Kariery
w Chodzieży. W projekcie brała udział grupa 30 uczniów liceum,
„EuroWeek – Szkoła Liderów”- projekt polegający na udziale uczniów szkoły na zajęciach
prowadzonych przez studentów różnych narodowości w języku angielskim. W wyjazdowych zajęciach
brało udział 30 uczniów,
- „Powrót do szkoły/Back-to-school” – projekt realizowany w naszej szkole od kilku lat, polegający na
spotkaniach uczniów z absolwentami naszej szkoły, którzy pracują w różnych urzędach Unii
Europejskiej. W roku szkolnym odbyło się spotkanie z Michałem Szwedem urzędnikiem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu,
- projekt „Wykorzystanie tzw. GIS (System Informacji Geograficznej) oraz oprogramowania QGIS do
wersji cyfrowej map” - uczniowie klasy geograficznej zbierają i zapisują informacje o cechach
środowiska przyrodniczego na urządzeniach GPS i później tworzą e – mapy. Projekt realizowany przy
współpracy z Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży- projekt edukacyjny, „Trzymaj formę”. Projekt był
odpowiedzią na oczekiwania młodzieży i na stałe wpisał się w kalendarz Ośrodka. Realizacja projektu
pozytywnie wpłynęła na wszechstronny rozwój wychowanków. Realizacja projektu „Trzymaj formę”
odbywała się we współpracy z Sanepidem.
Pozostałe projekty:
Dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych w ZS-R – ZS-Ch w ramach realizacji
projektów szkolnych, które prowadzone są w 2018 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa: 30.000 zł, w tym 6.000 zł wkład własny Powiatu Chodzieskiego. Projekt Aktywna
Tablica – zakup tablic interaktywnych dla MOS w Chodzieży w kwocie 17.500 zł, w tym 14.000 zł
z dofinansowania.

2. Promocja i ochrona zdrowia.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie
Chodzieskim zadania realizowane były przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży oraz Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji Starostwa Powiatowego
w Chodzieży.
W 2018 roku Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa dysponował 7 oddziałami szpitalnymi, 190
łóżkami, ilość hospitalizowanych pacjentów wynosiła 6948 osób.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2018 r.:
1)zakupiono USG dla oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży – koszt 70.500,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji celowej przekazane zostały
Szpitalowi Powiatowemu im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadania. W przedmiotowej sprawie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Chodzieskim
a Szpitalem Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży określająca warunki przekazania
dotacji - Umowa dotacji Nr 1/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.,
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2)zakupiono cztery pompy infuzyjne dla oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego im. prof.
Romana Drewsa w Chodzieży – koszt 10.800,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji celowej
przekazane zostały Szpitalowi Powiatowemu im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży z przeznaczeniem
na sfinansowanie zadania. W przedmiotowej sprawie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem
Chodzieskim a Szpitalem Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży określająca warunki
przekazania dotacji - Umowa dotacji Nr SOP.032.13.2018 z dnia 24 września 2018 r.,
3)ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Chodzieskiego
z zakresu zdrowia – profilaktyki onkologicznej. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert były
działające w zakresie ochrony i promocji zdrowia organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu
Chodzieskiego dokonał wyboru oferty i udzielił na realizację zadania dotację w wysokości
20.000,00 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa
Wstążeczka”. Zadanie publiczne w zakresie zdrowia – profilaktyki onkologicznej polegało na
promowaniu profilaktyki onkologicznej na terenie powiatu chodzieskiego poprzez edukację
prozdrowotną dziewcząt oraz kobiet i innych osób w zakresie choroby nowotworowej piersi.
W przedmiotowej sprawie podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Chodzieskim
a Stowarzyszeniem Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” określająca warunki przekazania
oraz rozliczenia dotacji - Umowa o realizację zadania publicznego Nr SO.I.8030.5.2018 z dn.
13.06.2018 r.,
4)udzielono Województwu Wielkopolskiemu dotację w wys.25.367,92 zł na realizację Projektu:
„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu
województwa”. W przedmiotowej sprawie zawarte zostały następujące dokumenty:
-Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu – zawarta w dniu 21 sierpnia 2017 r. pomiędzy
Powiatem Chodzieskim, Szpitalem Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży oraz
Województwem Wielkopolskim,
- Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego – zawarte
w dniu 22 grudnia2017 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Województwem Wielkopolskim,
- Aneksy do Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu zawarte w dniu 24 października 2018 r.
oraz 21.12. 2018 r.,
-Aneksy do Porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego –
zawarte w dniu 24 października 2018 r. oraz 21 grudnia 2018 r.
5) sfinansowano, w ramach honorowego patronatu, kosztów dojazdu w dniu 18 sierpnia 2018 r.
ambulansu RTG z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób
Płuc i Gruźlicy w Wolicy do Chodzieży. Starosta Chodzieski objął honorowym patronatem organizację
festynu prozdrowotnego pn. „Zdrowa Sobota”. Organizatorem ww. festynu było Stowarzyszenie Osób
po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”. Festyn organizowany jest rokrocznie dla mieszkańców
powiatu chodzieskiego. W jego ramach mieszkańcy mogą korzystać z szeregu bezpłatnych badań
profilaktycznych oraz konsultacji medycznych – koszt 700,00 zł.
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3. Pomoc społeczna
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przyjętej strategii.
W Powiecie Chodzieskim. Zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży, Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz inne jednostki.
Dla Powiatu Chodzieskiego została opracowana „Powiatowa Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2009-2020”, przyjęta uchwałą Nr XXV/168/08 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 28 listopada 2008 roku. Strategia skupiona jest przede wszystkim na rozszerzeniu
i pogłębieniu form pracy socjalnej, współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną na terenie powiatu chodzieskiego oraz instytucjami działającymi w
szerszym obszarze polityki społecznej takimi jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. PCPR w 2018
roku realizował cele strategii między innymi: współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami na
rzecz dobra społecznego głównie rodziny, prowadził szeroko rozumianą pracę socjalną .Zadanie było
realizowane głównie poprzez pracę socjalną z rodzinami i wychowankami pieczy zastępczej oraz
udzielanie wsparcia psychologicznego i prawnego
W ramach zadania prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, powołany dla osób
przewlekle, somatycznie chorych, dysponuje 120 miejscami. W 2018 roku przyjęto 22 osoby ( w tym
12 kobiet i 10 mężczyzn), zmarły 22 osoby ( w tym 10 kobiet i 12 mężczyzn), a pobyt jednego
mieszkańca jest zawieszony. Na dzień 01.01.2018 r. stan mieszkańców wynosił 120 osób, na dzień
31.12.2018 r. stan wynosił 119.

4.Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przyjętej strategii.
W Powiecie Chodzieskim zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży, Dom Dziecka w Szamocinie, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „RODZINA”
w Szamocinie i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Studźcach.
Dla Powiatu został opracowany: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20182020”, przyjęty uchwałą XXXIX/237/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku.
Założeniem programu jest:
1) zwiększenie liczby rodzin zastępczych,
2) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym oraz dzieciom będącym w pieczy zastępczej
w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych,
3) objęcie wsparciem i pomocą usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej.
W 2018 roku powstały 2 rodziny zawodowe w tym: 1 pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego.
W związku z powyższym osiągnięto zakładamy w programie limit rodzin zastępczych. Ponadto
udzielano pomocy istniejącym rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich umieszczonym w postaci
pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcia psychologicznego, prawnego
i socjalnego. Udzielono wsparcia finansowego usamodzielnianym wychowankom z pieczy zastępczej
w postaci wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz
zagospodarowanie. Zorganizowano szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
i zawodowe.
W ramach realizacji zadań funkcjonujące placówki Powiatu Chodzieskiego dysponowały::
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- 30 miejscami w Domu Dziecka w Szamocinie, w ciągu roku przebywało 27 wychowanków, na dzień
31.12.2018 r. stan wynosił 10,
- 8 miejscami w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „ RODZINA” w Szamocinie, w ciągu roku
przebywało 7 wychowanków, na dzień 31.12.2018 r. stan wynosił 6,
- 14 miejscami w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Studźcach, w ciągu roku przebywało
16 wychowanków, na dzień 31.12.2018 r. stan wynosił 14.

5. Polityka prorodzinna
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz programów.
W Powiecie Chodzieskim zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dla realizacji zadania
został opracowany:
- „Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2020”, przyjęty uchwałą XXIX/197/09
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2009 roku. Głównym celem programu jest stworzenie
systemu pomocy dziecku i rodzinie.
- „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w powiecie chodzieskim na lata 2017-2025”, przyjęty uchwałą Nr XXIX/170/2017 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 roku.
Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w powiecie chodzieskim poprzez: podniesienie świadomości społecznej oraz zmiana postaw
i stereotypów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie; zwiększenie dostępu do specjalistycznego
poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar przemocy i ich rodzin; ograniczenie stosowania przemocy poprzez
opracowanie i realizację działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Realizacja zadania:
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali pomocą 62 rodziny zastępcze, w których
przebywało 93 dzieci. Środki finansowe przeznaczone dla rodzin wynosiły 704.093,04 zł,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 50 dzieci objętych pomocą socjalną
i pedagogiczną,
- wypłacono pomoc pieniężną 14 usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w wysokości
60.916 zł,
- wypłacono pomoc pieniężną 13 usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczowychowawczych w wysokości 64.473,68 zł,
- przeprowadzono ankiety oraz konkurs dotyczący profilaktyki różnych form przemocy dla dzieci
z pieczy zastępczej,
- w ramach wszczętej procedury „Niebieskiej Karty” zaproponowano 77 rodzinom pomoc
psychologiczną, prawną i socjalną.

6. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz programów.
W Powiecie Chodzieskim zadania realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży i partnerów (Jednostki organizacyjne powiatu, Placówki oświatowe, Ośrodki Pomocy
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Społecznej, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Urzędy Miast i Gmin, Placówki kulturalne, Organizacje
pozarządowe, Placówki świadczące usługi opiekuńcze. Dla realizacji zadania został opracowany:
-„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020”, przyjęty
uchwałą Nr L/353/10 z dnia 9 listopada 2010 roku. Celem głównym programu jest integracja społeczna
osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia oraz zwiększenie dostępu
do rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Realizacja zadania:
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży umożliwiając osobom niepełnosprawnym pełne
uczestnictwo w życiu społecznym dofinansowało w 2018 roku zadania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.210.643 zł,
- Partnerzy Programu również w różny sposób przyczyniali się do ograniczania skutków
niepełnosprawności poprzez szkolenia, wypłaty zasiłków, pomoc pedagogiczną, wypożyczalnie
sprzętów, cele charytatywne, realizowanie różnego rodzaju projektów, przystosowanie pomieszczeń
służących osobom niepełnosprawnym i inne.

7. Transport drogowy
Dla Powiatu Chodzieskiego został opracowany „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego łącznie z analizami rynku transportowego na terenie Powiatu Chodzieskiego”.
Plan został przyjęty Uchwałą nr XVI/78/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 stycznia
2016 roku . W związku z tym, że do końca 2018 roku i chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Chodzieski czeka na wprowadzenie i podjęcie
zmian aby móc działać w tym zakresie. W Powiecie Chodzieskim zdanie będzie realizował Wydział
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

8. Drogi publiczne
Dla Powiatu Chodzieskiego został opracowany plan „ Zimowe utrzymanie dróg w latach 2016-2019”,
zatwierdzony przez Starostę Chodzieskiego. W opracowaniu, określone zostały podstawowe zasady
i zakres prac związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacji śliskości zimowej, w trzech kolejnych
sezonach zimowych, obejmujące swym zakresem również rok 2018. Zadanie realizuje Wydział Dróg
Starostwa Powiatowego w Chodzieży z/s w Milczu.
Realizacja zadania (ilość dni w których zachodzi konieczność wykonywania robót związanych
z zimowym utrzymaniem dróg) uzależniona jest od potrzeb wynikających z warunków
atmosferycznych. W 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 268 884,85 zł.
Zakres działania wydziału obejmuje również zarządzanie drogami powiatowymi na terenie
Powiatu Chodzieskiego. Długość dróg powiatowych 178,666 km w tym w granicach administracyjnych
miast 14,856 km.
W ramach planu finansowego w roku 2018 wykonano zadania inwestycyjne i remontowe
(wymienione poniżej) oraz szereg robót związanych z całorocznym utrzymaniem dróg powiatowych,
w tym zimowym utrzymaniem dróg realizowanym wg wytycznych określonych w opracowaniu
pt. „Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019”.
W ramach działań administracyjnych w roku 2018 wydano 448 decyzji administracyjnych na
zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, w tym:
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-na prowadzenie robót – 137,
-na umieszczenie urządzeń obcych (opłaty roczne) – 283,
-na umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam – 28,
Ponadto wydano 81 decyzji lokalizacyjnych. Łącznie wydano 529 decyzji.
Inwestycje realizowane w roku 2018 :
1) przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży –
1 365 996,78 zł. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka ulicy Ofiar Gór Morzewskich o długości
0,863, od km 38+764 do km 39+627. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni wraz ze
skrzyżowaniami, zatokami autobusowymi, chodnikami, zjazdami,
2) budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P w m. Sokołowo Budzyńskie– 137 847,32 zł. W ramach
zadania wybudowano nowy chodniki miejscowości Sokołowo Budzyńskie na odcinku o długości 262
m. od km 5+272 (0+000) do km 5+534 (0+262). Początek nowego chodnika zlokalizowany jest po lewej
stronie jezdni bitumicznej, w km 0+153,5 wykonano przejście dla pieszych za którym chodnik
przechodzi na stronę prawą i łączy się z istniejącym chodnikiem. Szerokość nawierzchni chodnika
1,4÷2,0 m, wzdłuż chodnika zaprojektowano 7 zjazdów do posesji oraz 6 dojść do budynków,
3) wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze
transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców 350 000 zł. Roboty
realizowane były na podstawie umowy Nr DR.032.12.2016 o partnerstwie zawartej, pomiędzy
Powiatem Chodzieskim a Gmina Miejską Chodzież.
W ramach zadania wykonano niżej roboty drogowe w ciągu dróg powiatowych:
-przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej przy ul. Ofiar Gór
Morzewskich,
-przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej i parkingiem „Bike
& Ride” przy ul. Mari Dąbrowskiej,
-przebudowa przystanków przy ul. Wiosny Ludów,
-przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego,
-przebudowa przystanku przy pl. Rynek,
-przebudowę przystanku przy ul. Piekary wraz ze zmianą organizacji ruchu,
-przebudowę przystanku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
-przebudowę przystanku przy ul. Karola Marcinkowskiego,
-przebudowę przystanku przy ul. Jana Kochanowskiego,
- przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przystankami komunikacji miejskiej oraz parkingami
„Park & Ride” i „Bike & Ride” przy ul. Jana Kochanowskiego. Na przedmiotowe zadanie uzyskano
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 - Energia,
Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 –
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Remonty przeprowadzone w 2018 roku.
1)remont chodnika w m. Stróżewo gmina Chodzież – 260 332,00 zł. Remont chodnika wykonano na
trzech odcinkach drogi 1484P tj. po stronie prawej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177P do
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skrzyżowania z drogą powiatową nr 1485P o długości 439 m oraz dalej po stronie prawej od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1485P do działki nr 145/12 o długości odcinka 127 m. Remontem
objęto również 33 metrowy odcinek chodnika po lewej stronie drogi nr 1484P (przy kościele).
2) wykonano szereg innych robót remontowych w tym między innymi:
- remont barier drogowych w ciągu dróg powiatowych nr 1487P, 1488P, 1480P i 1493P,
- naprawa wpustów (ulicznych) deszczowych w ciągu ulicy Piekary i Ujskiej w Chodzieży,
-remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco,
- remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych,
- remont studni betonowej wraz z wymianą włazu żeliwnego w ciągu ul. Słonecznej w Chodzieży,
- remont nawierzchni - nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1488P na
odcinku Prosna-Budzyń,
- naprawa fragmentu bariery stalowej w ciągu drogi powiatowej nr 1477P,
- powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nr 1497P i 1499P,
- remont pasa postojowego wraz z ciągiem pieszym – ul. Mostowa w Chodzieży,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530P – ul. Słoneczna w Chodzieży,
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1533P – ul. Zamkowa w Chodzieży.
Koszt w/w remontów wynosił 1 046 989,07 zł.

9. Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadania realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży.
Realizacja zadań w 2018 roku:
- w wyniku ogłoszonego naboru wniosków na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie
powiatu chodzieskiego w 2018r. udzielono dotacji w wysokości 15 000,00zł dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie na zadanie pn.” Prace konserwatorskie
i restauratorskie przy dwóch feretronach z kościoła parafialnego p.w. NMP Wspomożycieli Wiernych
w Szamocinie”,
- w ramach zadania pn. „Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki
powiatowej” przekazano w 2018r. środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł .
Ponadto Powiat był organizatorem/ współorganizatorem czy wspierał finansowo i organizacyjnie wiele
wydarzeń kulturalnych, wystawy, wernisaże, konkursy, koncerty. M.in. Międzynarodowe Warsztaty
Jazzowe, dofinansowanie powstania filmu „Powstanie Wielkopolskie Bitwa o Chodzież”.
10. Kultura fizyczna i turystyka

Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadania realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
Realizacja zadania w 2018 roku:
Strona 25 z 48

Id: 9DA7FF64-8E0D-427E-82EA-B22491FB2E64. Uchwalony

Strona 25

- przekazano pomoc finansową Gminie Budzyń w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości
Sokołowo Budzyńskie”. Uchwała nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., umowa nr SOP.032.37.2018
z dnia 27 listopada 2018 r.,
- powiat wspierał organizacyjnie i finansowo inicjatywy o charakterze sportowym i turystycznym m.in.
spływ rzeką Noteć, turnieje sportowe m.in. Bieg Grzymalitów, Uliczne Biegi Sztafetowe czy Turniej
Oldbojów, Motorowodne Mistrzostwa Europy, Powiatowa Wystawa koni hodowlanych, , jeździecki
turniej Powiatu Chodzieskiego i inne.
11. Geodezja, kartografia i kataster

Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadania
realizowane były przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
Realizacja projektów w 2018 r.
- w ramach zadania pn. „Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie baz danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności
z obowiązującym modelem danych GESUT” realizowanego przy udziale środków unijnych z projektu
„Polska Cyfrowa”, wykonano w pełni budowę bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz ok.
90 % modernizacji ewidencji gruntów dla 30-tu obrębów ewidencyjnych położonych w gminach:
Chodzież, Budzyń, Margonin,
- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 30-tu obrębów ewidencyjnych położonych
w gminach: Chodzież, Budzyń, Margonin zatwierdzony w dniu 16 maja 2016 r. przez Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

12. Gospodarka nieruchomościami:
Dla zadania został określony plan, przyjęty Uchwałą Zarządu powiatu Chodzieskiego Nr 211/2016
z dnia 12 grudnia 2016 r. w przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Chodzieskiego na lata 2017-2019 . Ponadto, Starosta Chodzieski określił plan wykorzystania zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2017-2019, Zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 10 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 20172019. W Powiecie Chodzieskim zadania realizowane były przez Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
W skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzą grunty o łącznej powierzchni
510,7650 ha, w tym:
- 69,1570 ha gruntów oddanych jest w trwały zarząd,
- 0,4474 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę i najem,
- 1,0971 ha gruntów zagospodarowany jest w inny sposób.
Skarb Państwa posiada 276,4064 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym wynosi 33,5914 ha.
Liczba nieruchomości udostępnionych odpłatnie wynosi 215, z czego:
- 188 oddanych jest w użytkowanie wieczyste,
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- 12 oddanych jest w trwały zarząd,
- 15 oddanych jest w najem i dzierżawę.
W 2018 roku systematycznie prowadzono regulację stanów prawnych, w wyniku którego
zakładano księgi wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa.
W wyniku regularnie prowadzonych prac związanych z uporządkowaniem stanów prawnych
nieruchomości będących obecnie we władaniu jednostek samorządu terytorialnego powierzchnia
gruntów wchodzących w skład Skarbu Państwa ulega systematycznemu zmniejszaniu.
W skład zasobu nieruchomości Powiatu Chodzieskiego wchodzą grunty o łącznej powierzchni
231,4125 ha, w tym:
- 6,9130 ha gruntów oddanych jest w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 0,0994 ha gruntów oddanych jest w użytkowanie,
- 0,0389 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę, najem i użyczenie.
Powiat Chodzieski nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Powiat Chodzieski
w zasobie nieruchomości posiada prawo użytkowania wieczystego do gruntu położonego w obrębie
Laskowo, stanowiącego działkę nr 75 o pow. 0.0300 ha.
W wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości będących
we władaniu Powiatu Chodzieskiego powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu ulega
powiększaniu.

13. Administracja Architektoniczno- budowlana.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadania realizowane były przez Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień
publicznych w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.
Najważniejsze informacje o realizacji zadania wg stanowisk wydziału.
1) stanowisko ds. Architektury i Budownictwa:
- ilość wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę - 604;
- ilość wydanych pozwoleń na budowę i rozbiórkę - 575 w tym: miasto Chodzież - 140 miasto i
gmina Margonin – 95, miasto i gmina Szamocin - 93, gmina Budzyń - 149, gmina Chodzież - 98;
- ilość skutecznie uchylonych decyzji - 0;
- ilość zarejestrowanych zgłoszeń budów i robót budowlanych – 283;
- ilość wydanych zaświadczeń – 49.
2) stanowisko ds. Zamówień Publicznych:
- ilość przetargów nieograniczonych o wartości szacunkowe zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych, tj. dostaw i usługi do 221.000,00 EURO, roboty budowlane do 5.548. 000,00 EURO – 7
na łączną kwotę 2.604.888,90 brutto,
- ilość zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała 30 000 EURO realizowane były na
podstawie Zarządzenia Starosty Chodzieskiego nr 41/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r i nr 21/2016 z
dnia 7 czerwca 2016r.w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 EURO. Były to między innymi
zakupy oraz usługi o łącznej wartości 1.133.118,34 brutto.
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3) stanowisko ds. Inwestycji i Remontów:
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę
I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny
obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz
z wyposażeniem”. Przedmiotowe zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018. W wyniku tego
powstał wielofunkcyjny obiekt przy Zespole Szkół składający się z boiska piłkarskiego o nawierzchni
sztucznej, bieżni, obiektu do skoku w dal i rzutu kulą, zagospodarowanego terenu i miejsc
parkingowych. Ponadto w wyniku rozbudowy I LO powstała pracownia biologiczna i chemiczna wraz
z wyposażeniem. Łączna kwota poniesiona na realizację zadania wynosi 2.202.585,48 w tym: na
rozbudowę I LO 1.107.321,13, a na wielofunkcyjny obiekt 1.095.264,35. Na realizację przedmiotowego
zadania otrzymano dofinansowanie z WRPO 2014-2020, (Poddziałanie 9.3.3, Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacji ogólnokształcącej) w wysokości 85%. Ogółem poniesione nakłady finansowe
uwzględniające dofinansowanie to: 1.864.811,15 – dofinansowanie, 329.084,33 – wkład własny
powiatu, 8.690,00 – wydatki niekwalifikowane

14. Gospodarka wodna
Na podstawie art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
z dniem 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych
i przyjmowania zgłoszeń, dotychczas realizowanych przez starostę, stało się Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Na podstawie art. 545 ust. 5 ww. ustawy w styczniu 2018 r. Starosta Chodzieski
przekazał właściwym organom Wód Polskich akta 7 spraw wszczętych i niezakończonych. Zakres
realizowanych zadań w zakresie gospodarki wodnej obejmował nadzór nad spółkami wodnymi. W 2018
roku Starosta Chodzieski nadzorował działalność 10 spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym
Związku Spółek Wodnych w Chodzieży:
1. Spółka Drenarska Stróżewo
2. Spółka Wodno Melioracyjna Milcz
3. Spółka Wodna Strzelce
4. Spółka Wodno Melioracyjna Szamoty
5. Spółka Wodna Raczyn
6. Spółka Wodno Melioracyjna Budzyń
7. Spółka Drenarska Wyszyny
8. Spółka Drenarska Próchnowo
9. Spółka Wodna Radwanki
10. Spółka Drenarska Wyszyny

15. Ochrona środowiska i przyrody
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz programu.
W Powiecie Chodzieskim zadanie realizowane było przez Wydział Ochrony Środowiska ,Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży
Dla zadania został przyjęty „Program ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata
2017-2020”, uchwałą nr XXVI/150/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2016 roku
przyjęła którego integralną cześć stanowi „Program usuwania azbestu dla powiatu chodzieskiego”.
W ramach Programu ochrony środowiska Powiat Chodzieski w 2018 r. realizował:
-przedsięwzięcie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu chodzieskiego w 2018 roku”. Przedsięwzięcie polegało na demontażu i usuwaniu azbestu
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i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych położonych na terenie powiatu
z wyłączeniem Gminy Miejskiej Chodzież. Zadanie było realizowane od 16 lipca do 1 października
2008 r. przez firmę LOGISTYKA ODPADÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach przy ul. Adama Mickiewicza 29 na podstawie umowy z dnia 16 lipca 2018
nr OS.032.8.2018 podpisanej z Powiatem Chodzieskim. Złożono 60 wniosków o udział w Programie
usuwania azbestu, z tego:
-2 wnioski nie spełniały wymagań formalnych,
-4 wnioski wycofano w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
Wg wniosków przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru wynosiła 178 Mg a do
demontażu 76 Mg.
Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale gmin: Wiejskiej Chodzież, Gminy Miejsko-Wiejskiej
Szamocin, Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin i Gminy Budzyń. Gminy na realizację zadania
przeznaczyły łącznie 50000 zł, Powiat 15000 zł a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 39130 zł.
Łącznie z terenu powiatu usuniętych zostało 225,125 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest,
w tym z gminy:
-Chodzież – 43,18 Mg
- Budzyń – 109,782 Mg
- Margonin – 61,08 Mg
- Szamocin – 11,083 Mg.
Koszt zrealizowanego przez Powiat przedsięwzięcia wyniósł 85 732,55 zł.
Ponadto, w ramach działań na rzecz edukacji ekologiczne przeprowadzono etap powiatowy
cyklicznej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, w którym uczestniczyło 43
uczniów w tym 13 ze szkół ponadgimnazjalnych.

16. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie
Chodzieskim zadanie realizowane było przez Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Chodzieży
W ramach realizacji zadania Starosta Chodzieskiego sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa. W 2018 r. nadzorowanych było 1231,06 ha lasów, w tym 874,87 ha
stanowiących własność osób fizycznych. Na podstawie porozumienia z dnia 30 stycznia 2013 r.
pomiędzy Starostą i Nadleśniczym Nadleśnictwa Podanin nadzór nad ww. lasami został powierzony
Nadleśnictwu Podanin.
Ponadto w ramach realizacji zadania, w zakresie rybactwa śródlądowego wydano 123 karty
wędkarskie i zarejestrowano 39 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

17. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, programów i projektów.
W Powiecie Chodzieskim zadanie realizowane było przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży,
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chodzieży oraz Wydział Spraw Obywatelskich,
Bezpieczeństwa i Promocji Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
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Realizacja programów i projektów w 2018 roku
Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży (KPP)
- Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem
bezpieczniej im Władysława Stasiaka na lata 2018-2020".
Jest on naczelnym programem
prewencyjnym realizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży, obejmującym 25
obszarów bezpieczeństwa m. in. bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, przemoc
w rodzinie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w szkole,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w komunikacji publicznej, cyberzagrożenia, narkotyki, dopalacze,
środki odurzające, handel ludźmi, bezdomność, żebractwo, terroryzm i inne. W każdym z obszarów
prowadzona jest przez tutejszą KPP szeroko zakrojona profilaktyka. W ramach realizacji powyższego
programu KPP w Chodzieży zrealizowała między innymi własne przedsięwzięcie profilaktyczne pn. „
Bezpieczna Kobieta", którego celem zasadniczym była umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
trudnych, niebezpiecznych, jak również edukacja profilaktyczna z tym związana. Zasadniczą jednak formą
zrealizowanej inicjatywy były zajęcia praktyczne z zakresu umiejętności stosowania technik samoobrony.
Uczestnikami powyższego były panie pracujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży. Powyższa
forma edukacji profilaktycznej spotkała się z dużym zainteresowaniem społecznym,
- Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny" - akcja zaprojektowana
przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem
kampanii „Kreci mnie bezpieczeństwo" MSWiA. Głównym celem projektu jest
kształtowanie
i
propagowanie
pozytywnych
postaw
młodych
ludzi
w
zakresie
bezpieczeństwa,
poprzez
systematyczne
prowadzenie
działań
profilaktycznych
i edukacyjnych oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi. Akcja
realizowana jest w roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu Razem
Bezpieczniej. W ramach bezpieczeństwa w tym obszarze profilaktycznym w czerwcu
2018 r. odbyła się kolejny raz największa w powiecie impreza propagująca szeroko
rozumianą
prewencję
pod
nazwą
Powiatowy
Turniej
Wiedzy
Prewencyjnej.
Współgospodarzem już XVIII PTWP w dniu 8 czerwca 2018 r. była Gmina Budzyń. Ta forma edukacji
profilaktycznej jest wyuczeniem takich zachowań, które będą zapobiegały powstawaniu sytuacji
niebezpiecznych. Dzieci i młodzież poprzez zabawę uczy się podstawowych zasad bezpieczeństwa, poszerza
swoją wiedzę o Policji, a dzięki formule turnieju także ma okazję rozwijać kulturę fizyczną. W tym projekcie
profilaktycznym współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, WOPR, Nadleśnictwem Podaniu, Falck
Medycyna. Jest to także podsumowanie całorocznej pracy profilaktycznej w szkołach powiatu chodzieskiego
/podstawowych/. Turniej każdego roku gromadzi wszystkie placówki oświatowe, a liczba uczniów biorąca
w nim udział to niemalże 100 osób,
-„Jesteś widoczny - Jesteś bezpieczny" - to projekt profilaktyczny powstały w KPP w Chodzieży skierowany
do dzieci klas pierwszych szkół podstawowych. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie bezpieczeństwa
dzieci wczesno szkolnych, jako pieszych poprzez zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami poruszania
się w ruchu drogowym oraz bezpiecznej zabawy. Szczególny nacisk położono na realizację programu
w szkołach gminnych, gdzie większość dzieci pokonuje znaczne odległości w drodze do szkoły. Działania
policjantów skupiają się na prelekcjach oraz zajęciach praktycznych na przejściach dla pieszych, realizacja
tzw. lekcji w terenie. Dzieci otrzymują również odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczne dla
kierowców. Elementy odblaskowe w 2018 roku pochodziły z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Pile, Gminy Chodzież oraz Starostwa Powiatowego, z którymi tutejsza jednostka współpracuje od wielu lat
Wręczono ponad 500 sztuk elementów odblaskowych wszystkim pierwszoklasitom.,
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- „Bezpieczne życie seniorów" - to wielkopolski program profilaktyczny traktujący problematykę
bezpieczeństwa osób w Jesieni życia" kompleksowo przy wspólnym zaangażowaniu różnych
instytucji. W ramach realizacji tego programu podjęto współpracę z innymi podmiotami, także
kościołami w celu jak najlepszego realizowania treści programowych. Oprócz spotkań z osobami
„w Jesieni życia" prowadzona jest za pośrednictwem lokalnych mediów kampania informująca
o wszelkich działaniach związanych z tą grupą społeczną. W 2018 roku w obszarze bezpieczeństwa
seniorów zrealizowano między innymi: cykl spotkań, pogadanek z seniorami w ramach obchodów Dnia
Babci i Dziadka w szkołach i przedszkolach powiatu chodzieskiego, szkolenia dla seniorów z udziałem
Powiatowego Rzecznika Ochrony Praw Konsumenta, Konferencję poświęconą bezpieczeństwu
seniorów, rozpowszechniono aktywność profilaktyczną seniorów dotkniętych dysfunkcjami ruchowymi
współpracując między innymi ze Stowarzyszeniem BIODERKO, realizowano zajęcia profilaktyczne
z seniorami podczas sezonu letniego w ramach tzw. „Wczasów pod gruszą", czy zrealizowano obchody
Dnia Seniora w siedzibie Inspektoratu ZUS w Chodzieży, współpracując z w/w instytucją,
- „Dopalacze niszczą życie" - to wielkopolski program skierowany do młodzieży szkół podstawowych
i średnich. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji i edukacji
związanej z problematyką dopalaczy i narkotyków. KPP w Chodzieży w ramach wspomnianego
programu corocznie prowadzi działania profilaktyczne obejmujące zasięgiem cały powiat. W 2018 roku
zrealizowano łącznie 176 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, podczas których omawiano
tematykę narkotyków, dopalaczy, środków odurzających z udziałem 9400 uczniów. Ponadto
zrealizowano 7 szkoleń dla rodziców oraz 15 dla kadry pedagogicznej szkół, placówek oświatowych,
a także 5 szkoleń dla instytucji, zakładów pracy między innymi PCPR, MOPS, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, ZUS. W ramach realizacji powyższego programu, dzięki współpracy
z Urzędem Gminy w Chodzieży, KPP w Chodzieży pozyskała walizkę narkotykową, której zakup
sfinansowała Gmina Chodzież. W ramach programu Dopalacze niszczą życie oraz Dwie strony sieci
KPP w Chodzieży współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży
zrealizowała projekt własny- Konkurs pod nazwą „ Jestem bezpieczny. Mówię NIE" na projekt zakładki
profilaktycznej o tematyce narkotyki, dopalacze, cyberzagrożenia. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół powiatu chodzieskiego. Zwycięskie projekty zakładek profilaktycznych trafiły do rak
uczniów szkół powiatu, a ich kolportaż w nakładzie 1000 sztuk dwukrotnie zapewnił współpracujący
z KPP w Chodzieży Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- „Dwie strony sieci" - to program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach
Obserwatorium dla Ludzi Młodych, skierowany zarówno do młodzieży, jak również rodziców.
W ramach projektu prezentowano filmy dydaktyczne przygotowane przez KWP w Poznaniu, jak
również prowadzono spotkania, w trakcie których przekazywano niezbędną wiedzę zarówno młodzieży,
jak również rodzicom w zakresie cyberprzestępczości. Konkurs na zakładkę profilaktyczną o tematyce
cyberzagrożeń był podsumowaniem całorocznej pracy w tym obszarze profilaktyki. Łącznie z dziećmi
i młodzieżą szkół powiatu chodzieskiego przeprowadzono 166 spotkań o tematyce „ Bezpieczeństwa
w sieci" z udziałem 10.086 uczniów,
- Bezpiecznie to wiedzieć i znać - to program KWP w Poznaniu powstały we współpracy z Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu skoncentrowany na budowaniu świadomości i pogłębianiu
prawidłowych zasad współżycia społecznego, wpisujący się założeniami w podstawę programową
kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, czyli w klasach I-III szkół podstawowych oraz etapu
przedszkolnego w szkole. Z uczniami klas I - III systematycznie realizowano zajęcia edukacyjne
w szkołach, w ramach których stosownie do wieku i dojrzałości szkolnej wdrażano treści profilaktyczne.
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- Koperty Życia oraz Karty Informacyjne - to projekt realizowany wspólnie z Falck Medycyna
w Chodzieży przeznaczony dla seniorów z naszego powiatu. W ramach tego projektu policjanci
spotykają się z osobami starszymi i na wszelkiego rodzaju prelekcjach, debatach, spotkaniach,
przekazują seniorom tzw. Koperty Życia oraz Karty Informacyjne, tłumacząc w jaki sposób je używać,
tak aby w przypadku zagrożenia życia można było udzielić natychmiastowej i fachowej pomocy
medycznej i nie tylko.
W ramach realizacji poszczególnych programów prewencyjnych w Komedzie Powiatowej
Policji w Chodzieży prowadzono także szereg czynności profilaktycznych o charakterze sezonowym,
takich jak np. „Bezpieczne Wakacje", „Bezpieczne Ferie", „Sezon Letni", w których zawsze chodziło
o to, by nie dopuścić do powstania zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci i młodzież w czasie
wolnym od zajęć szkolnych oraz te o charakterze stałym tj. „Bezdomność", czy „Żebractwo", celem
zapewnienia bezpieczeństwa osobom potrzebującym pomocy. Bardzo dużo uwagi poświęcono
zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz wszelkiego rodzaju spotkań z dziećmi,
młodzieżą, seniorami, rowerzystami, których tematem było bezpieczeństwo na drodze, prowadzono
kampanie informacyjne w lokalnych mediach, za pośrednictwem kościołów, zwracano się z apelami
o zachowanie rozsądku na drodze, apelowano o noszenie elementów odblaskowych, opracowywano
ulotki dot. różnych zagrożeń np. w związku z dniem Wszystkich Świętych, prowadzono różnego rodzaju
akcje np. Dzień, odblasków, Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo, pasy, niechronieni, bus , truck,
prędkość, smog, alkohol, błysk, narkotyki, bezpieczny weekend, bezpieczne święta itd. Edukacja
profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym była również realizowana w ramach
spotkań z dziećmi i młodzieżą w ferie i wakacje letnie, w ramach przygotowań uczniów do egzaminów
na kartę rowerową, w związku z organizacją w SP nr 3 w Chodzieży „ Światowego dnia rowerowego",
poprzez udział w różnego rodzaju piknikach i festynach na terenie powiatu chodzieskiego takich jak
„ U Bieg Charytatywny Pomoc ma Moc", festynu „ Zdrowa Sobota", III Edycji Festiwalu DOBROfest,
czy festynu własnego KPP w Chodzieży pn. „ Zakończenie Bezpiecznych Wakacji" dla dzieci
i młodzieży powiatu chodzieskiego. W minionym roku zorganizowano dwie debaty społeczne, będące
formą dialogu pomiędzy policją a mieszkańcami powiatu chodzieskiego. Jedną z nich była debata
ewaluacyjna pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - Edukacja dla bezpieczeństwa na terenie powiatu
chodzieskiego" z udziałem dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli powiatu
chodzieskiego oraz między innymi takich instytucji jak Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo
Podanin, Falck Medycyna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży. Drugą z kolei
debata ewaluacyjna pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja Moja Komenda,
a bezpieczeństwo działkowców" z udziałem działkowców powiatu chodzieskiego i władz
samorządowych.
Dziedzina, jaką jest prewencja kryminalna obejmuje szerokie spektrum tematów. Najważniejszą
tezą do jej realizacji jest zapobieganie przestępczości, zatem policjanci z KPP w Chodzieży starają się
być elastyczni, dostosowywać swoje działania do lokalnych potrzeb, wpływać na potencjalne ofiary, tak
by kształtować wokół nich bezpieczną przestrzeń.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży (PSSE)
Ogół przedsięwzięć prozdrowotnych w powiecie chodzieskim realizowano na podstawie
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu. W związku z tym realizowano głównie programy
ogólnopolskie i wojewódzkie. W 2018 roku najwięcej działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia skupiało się wokół edukacji i szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów
wynikających z używania środków zastępczych. Kierowane były one do przedstawicieli jednostek
samorządów terytorialnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto upowszechniano
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programy
edukacyjne
z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania używania środków
zastępczych w miejscu pracy. Adresatami działań edukacyjnych i kampanii społecznych oscylujących
wokół ww. tematyki były także takie grupy jak dzieci, młodzież i rodzice. W dalszym ciągu realizowany
był Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Niniejszy program realizowany
był z podobną intensywnością jak w latach ubiegłych.
W dalszej kolejności realizowano programy lokalne i akcje profilaktyczne, organizowane
samodzielnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Chodzieży lub
współorganizowane z innymi instytucjami z terenu powiatu, w oparciu o potrzeby środowiska
lokalnego.
W ramach programów realizowano:
1.Program Ogólnopolski- Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. W 2018
roku na całokształt programu złożyły się następujące działania:
- Program „Czyste Powietrze Wokół Nas" zrealizowany w 14 przedszkolach i 1 oddziale przedszkolnym
powiatu. W tych placówkach nauczyciele przeprowadzali zajęcia dla najstarszych dzieci i ich rodziców
zgodnie ze scenariuszami zajęć, które otrzymali z PSSE. Realizatorzy programu w placówkach
niejednokrotnie tworzyli także własne scenariusze zajęć na podstawie zasobów własnych. Odbywały się
pogadanki, prelekcje i zajęcia integracyjne z rodzicami, wykonywano ekspozycje i prace plastyczne,
organizowano wycieczki. Wszystkie te działania miały spowodować wzrost kompetencji rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko narażenia na przebywanie w otoczeniu osób
palących, zarówno papierosy tradycyjne, jak również e-papierosy. Zgodnie z decyzją WSSE w Poznaniu
zakończono realizację programów „Nie Pal Przy Mnie Proszę", jak również „Znajdź Właściwe
Rozwiązanie." Celem obu tych programów było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
Były to inicjatywy, które na przestrzeni wielu lat angażowały zarówno uczniów, rodziców ale także
kadrę pedagogiczną do działań w ramach profilaktyki tytoniowej,
- Akcje profilaktyczne: Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja i Światowy Dzień Rzucania Palenia -15
listopada organizowane corocznie dla ogółu społeczeństwa. W 2018 roku akcje te realizowano w formie
wykładów, zajęć z elementami warsztatu dla młodzieży, eventów, punktów edukacyjnoprofilaktycznych, ekspozycji, artykułów prasowych, poradnictwa i dystrybucji materiałów
edukacyjnych oraz konkursów z nagrodami. U osób palących wykonywano pomiar wydychanego CO
płuc przy pomocy smokerlyzera. Niejednokrotnie do współpracy włączano szkoły, podmioty lecznicze,
zakłady pracy, media lokalne oraz instytucje publiczne,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych (SWISS CONTRIBUTION). Program był współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii
Europejskiej. Głównym celem programu było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
Działania profilaktyczne kierowano do ogółu społeczeństwa za pośrednictwem informacji
umieszczanych na stronie internetowej PSSE oraz lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych.
Edukacją prozdrowotną objęto również młodzież z 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu poprzez
realizację projektu „ARS, czyli jak dbać o miłość?". Projekt ten prowadzili w szkołach pedagodzy
szkolni, przeszkoleni wcześniej przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2. W ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowano 6 eventów, podczas
których pracownicy PSSE w Chodzieży prowadzili: poradnictwo w zakresie programu, dystrybucję
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materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki tytoniowej, a także pomiar ciśnienia tętniczego
i tętna, pomiar wydychanego CO przy pomocy smokerlyzera oraz konkurs z nagrodami przekazanymi
z WSSE. Niejednokrotnie wykorzystywano także alkogogle w ramach profilaktyki używania środków
zmieniających świadomość.
3. Profilaktyka HIV/AIDS. W tym zakresie przeprowadzono następujące działania: " Realizowany od
wielu lat projekt wielkopolski pt. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV", w ramach którego
przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla 8 uczniów z trzech szkół
ponadgimnazjalnych. Projekt polegał na edukacji rówieśniczej na temat HIV/AIDS. Wiedzę zdobytą za
pośrednictwem szkolenia młodzież przekazywała swoim rówieśnikom w szkole, w domu, na
prywatkach i innych spotkaniach. Liderzy Zdrowia z jednej szkoły zorganizowali również obchody
Światowego Dnia AIDS. Projekt ,. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV" cieszył się dużym
zainteresowaniem młodzieży.
4. Akcja wojewódzka Bezpieczne Walentynki w 2018 roku poszerzona została grupa
odbiorców. Z okazji Dnia Zakochanych przeprowadzono spotkanie z uczniami I Liceum
Ogólnokształcącego w Chodzieży. Także Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV
prowadzili edukację z zakresu problematyki HIV/AIDS w placówce do której uczęszczają.
Działania wzbogacono o dystrybucję ulotek i zakładek przygotowanych specjalnie na tę akcję.
5. Wzorem lat ubiegłych, z inicjatywy WSSE w Poznaniu przeprowadzono konkurs „Nie daj
szansy AIDS". Celem konkursu było przede wszystkim uświadomienie, że zagrożenie HIV
może dotyczyć każdego człowieka. Adresatami konkursu byli uczniowie
klas oddziałów
gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu było
stworzenie krótkiego materiału filmowego pod tytułem „Krótki film o HIV". Na etap
powiatowy konkursu wpłynęły 2 prace z jednej szkoły od uczniów kłas III oddziałów
gimnazjalnych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy i upominki, które
ufundował PPIS w Chodzieży oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy
w Poznaniu. Laureat etapu powiatowego otrzymał z WSSE w Poznaniu zaproszenie na finał
wojewódzki konkursu zorganizowany w Kinie MUZA w Poznaniu.
6. W ramach Obchodów Światowego Dnia AIDS - pracownicy PSSE w Chodzieży przeprowadzili
zajęcia na temat diagnostyki, leczenia i profilaktyki HIV/AIDS dla 22 uczniów z klasy VIII Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. W dniu 30 listopada pracownik OZ i PZ
PSSE w Chodzieży został zaproszony na obchody Światowego Dnia AIDS do Zespołu Szkół
im. H. Cegielskiego w Chodzieży. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV z ww. szkoły
zorganizowali obchody Światowego Dnia AIDS dla społeczności szkoły. Uczennice miały okazję
zaprezentować zdobyte wiadomości swoim młodszym kolegom na spotkaniu zorganizowanym
w świetlicy szkolnej. Uczniowie podczas prezentacji dowiedzieli się najważniejszych informacji na
temat HIV/AIDS, jak również poznali wskaźniki zachorowalności na AIDS w całej Polsce.
Poinformowano także uczniów o możliwości wykonania testu w kierunku HIV. W drugiej części
spotkania przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego przeczytała uczniom wybrane fragmenty książki
pt: „Z doświadczeń wolontariuszki." Po wszystkich wystąpieniach wyemitowano związany tematycznie
film edukacyjny. Na zakończenie zorganizowano konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS.
Przeprowadzono również dystrybucję materiałów edukacyjnych z PSSE. Na stronie internetową PSSE
w Chodzieży przygotowano artykuł, który odnosił się do aktualnych informacji dotyczących
problematyki HIV/AIDS, a w holu PSSE wykonano ekspozycję fotografii i prac konkursowych, które
na przestrzeni ostatnich lat były przesyłane do PSSE w Chodzieży. Poza tym stworzono gazetkę
odnoszącą się do tematyki HIV/AIDS
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7. Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia. Co roku dzień 7 kwietnia jest swoistą mobilizacją działań
poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym. W roku 2018 tematem
przewodnim było hasło: „Zdrowie dla wszystkich." To także wizja przyświecająca od ponad
siedemdziesięciu lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), W ramach działań
związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia na terenie powiatu chodzieskiego pracownicy
PSSE w Chodzieży uczestniczyli w ogólnoszkołnych obchodach tego dnia w Zespole Szkół im.
H. Cegielskiego w Chodzieży. Następną inicjatywą był Tydzień Zdrowia promujący zdrowy tryb życia,
który obchodzony był w dniach 9-13.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Oleśnicy a także w Oddziale
Przedszkolnym mieszczącym się w tym samym budynku. Głównym celem akcji było uświadomienie
społeczności szkolnej i przedszkolnej istotnej roli aktywności fizycznej i propagowanie właściwych
nawyków dietetycznych i prozdrowotnych. Podczas obchodów Tygodnia Zdrowia pracownik OZ i PZ
PSSE w Chodzieży przeczytał bajkę pt. „Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana", która mówiła
o pozytywnym wpływie szczepień na zdrowie człowieka. Po odczytaniu fragmentu książki pracownik
PSSE w Chodzieży zainicjował krótką pogadankę na temat szczepień. Przeprowadzono również na
terenie oddziału gin ekologiczno-położni czego Szpitala Powiatowego w Chodzieży akcję prozdrowotną
wśród kobiet w ciąży i wśród kobiet które w ciągu kilku ostatnich dni urodziły. To przedsięwzięcie było
także związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia. Akcja ta polegała na przeprowadzeniu mini
wykładów, rozmów edukacyjnych na temat zachowania zdrowia wśród kobiet w okresie ciąży i połogu.
Ponadto przeprowadzono krótki quiz. Kobiety odpowiadały na pytania związane z podstawowymi
zasadami z zakresu promocji zdrowia. Każda z pań otrzymała pakiet promocyjny, tj. torbę z gadżetami
i materiałami informacyjnymi nt. szeroko pojmowanej promocji zdrowia. Podobną akcję prozdrowotną
przeprowadzono wśród pacjentów przebywających na Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala
Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży.
8. Program „Wybierz Życie - Pierwszy Krok". Celem programu było zmniejszenie występowania raka
szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, a jego adresatami była młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych wraz z rodzicami. Program realizowano przy współpracy WSSE w 3 szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu. Programem objętych było 290 uczniów oraz 3 pielęgniarki
(koordynatorki programu w szkołach), Działania edukacyjne prowadziły pielęgniarki szkolne, przy
pomocy materiałów edukacyjnych przekazanych z PSSE.
9. Badania mammograficzne w mammobusie. W 2018 roku przeprowadzono badania
8-krotnie:.Badania mammograficzne nagłaśniano na stronach internetowych PSSE w Chodzieży i za
pośrednictwem afiszy informacyjnych rozmieszczonych na terenie powiatu oraz przesłano informację
do władz lokalnych. Badania mammograficzne wykonano łącznie u 130 kobiet, głównie w wieku 5069 lat. Żadnej z przebadanych kobiet nie skierowano do dalszej diagnostyki.
10. Lokalny Festyn prozdrowotny „ZDROWA SOBOTA” - 18.08.2018r. Festyn przeprowadzono
z inicjatywy Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego BIODERKO
w Chodzieży. PSSE w Chodzieży wzięła udział w festynie na podstawie zaproszenia od prezesa ww.
Stowarzyszenia. Pracownik OZ i PZ PSSE w Chodzieży zorganizował stoisko informacyjnoedukacyjne, na którym prowadzono profilaktykę tytoniową, tzn.: poradnictwo, pomiar wydychanego
CO za pomocą smokerlyzera, oraz dystrybucję ulotek, broszur, itp. Ponadto na stoisku udzielano porad
z zakresu promocji zdrowia matki i dziecka, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki chorób
nowotworowych, profilaktyki zatruć pokarmowych (w tym zatruć grzybami), profilaktyki HIV/AIDS;
profilaktyki stosowania nowych środków psychoaktywnych, bezpiecznego stosowania antybiotyków
oraz zachęcano do przeprowadzania szczepień ochronnych. Rozdano w tym celu ulotki, broszury
i publikacje. Podczas festynu prowadzono również ogólnopolską kampanię propagującą zdrowy styl
życia pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". W tym celu osobom zainteresowanym wręczano
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ulotki, publikacje i broszury na powyższe tematy, natomiast najmłodsi uczestnicy imprezy otrzymywali
kolorowanki i książeczki o tematyce prozdrowotnej. W przedsięwzięciu wzięło udział około 100 osób.
Od kilku lat festyn „ZDROWA SOBOTA” cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności
i oceniany jest bardzo pozytywnie. Jest to jedyna, znacząca tego typu impreza o charakterze
prozdrowotnym w sezonie letnim i doskonała dla PSSE okazja do realizowania różnorodnej tematyki
edukacji zdrowotnej i dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców.
11. Profilaktyka zakażeń Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW) A i B. W 2018 roku przeprowadzono
jeden wykład z zakresu profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne. Podczas spotkania skupiono się
na przedstawieniu tematu profilaktyki zachorowań na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A. Podczas
wykładu omówiono podstawowe informacje dotyczące zachorowań. Przedstawiono statystyki z roku
2017, a także dane liczbowe dotyczące początku 2018 roku. Omówiono także podstawowe zasady
zachowania, aby wystrzec się zakażenia WZW A. Prelekcja cieszyła się zainteresowaniem ze strony
rodziców.
12.Promocja prawidłowego odżywiania. W ramach tego działania w 2018 roku przeprowadzono dwa
spotkania z młodzieżą. Spotkanie w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży w dużej mierze
przygotowane zostało przez uczniów. Uczennice z tut. szkoły przygotowały prezentację multimedialną,
którą dokładnie omówiły. Prezentowały treści związane z ogólnymi zasadami racjonalnego odżywiania.
Przedstawiły piramidę żywienia. Omówiły także najważniejsze składniki odżywcze, które powinniśmy
spożywać, by jak najdłużej chronić swój organizm i cieszyć się zdrowiem. Pracownicy PSSE
w Chodzieży podsumowali wypowiedzi zaprezentowane przez uczennice, nawiązując tym samym do
zależności jaka istnieje pomiędzy sposobem odżywiania, a występowaniem chorób nowotworowych.
Podczas spotkania zachęcano uczniów do samodzielnego przygotowywania posiłków. Proponowano
także zdrowe zamienniki niezdrowych przekąsek. Omawiane zajęcia były wzbogacone o emisje filmów
dotyczących kodeksu zdrowego życia. Swoistym podsumowaniem treści merytorycznych
prezentowanych w pierwszej części spotkania była wspólna degustacja kanapek, które wcześniej
przygotowali uczniowie. Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymali materiały promujące
spożywanie zdrowych posiłków, zdrowych przekąsek. Ponadto na ręce pedagoga szkolnego przekazano
inne materiały, broszury, publikacje dotyczące kwestii związanych z odżywianiem oraz profilaktyką
nowotworową. Drugie spotkanie przeprowadzone było wśród uczennic z Zespołu Szkół im.
J. Wybickiego w Ratajach.
W celu realizacji zadań Powiat Chodzieski przeznaczył środki finansowe na:
1) zakup 3 radiotelefonów bazowych Motorola Moto Turbo DM4600e dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży – koszt 6.700,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na
rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Środki finansowe przekazane na podstawie umowy zawartej w dniu
16 kwietnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Komendantem Powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej w Chodzieży – Umowa Nr 2/2018,
2) udzielenie Gminie Margonin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie
działań ratowniczych na akwenie wodnym w Margoninie – realizacja zadania pn.: „Zakup łodzi
wiosłowej dla drużyny WOPR w Margoninie” – koszt 5.000,00 zł. W przedmiotowej sprawie podjęta
została uchwała: Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia Gminie Margonin ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy
finansowej w formie dotacji celowej. Zawarto także umowę pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą
Margonin określającą warunki przekazania dotacji - Umowa dotacji nr 3/2018 z dnia 24.04.2018 r.,
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3) udzielenie Gminie Szamocin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie
działań ratowniczych na akwenie wodnym w Szamocinie – realizacja zadania pn.: „Zakup łodzi
wiosłowej dla drużyny WOPR w Szamocinie” – koszt 5.000,00 zł. W przedmiotowej sprawie podjęta
została stosowna uchwała: Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca
2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Szamocin ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r.
pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zawarto także umowę pomiędzy Powiatem Chodzieskim
a Gminą Szamocin określającą warunki przekazania dotacji - Umowa dotacji nr 4/2018 z dnia 25
kwietnia 2018 r.,
4) udzielenie Gminie Budzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania
pn.: „Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” – koszt
1.000,00 zł. W przedmiotowej sprawie podjęta została stosowna uchwała: Uchwała
Nr XXXVIII/231/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia
Gminie Budzyń ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie
dotacji celowej. Zawarto także umowę pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń określającą
warunki przekazania dotacji - Umowa dotacji nr 5/2018 z dnia 11 maja 2018 r.,
5) dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży – koszt 20.000,00
zł. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Środki finansowe przekazane zostały na podstawie umowy
zawartej 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Komendą Wojewódzką Policji
w Poznaniu – Umowa Nr 6/2018.

18. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa
i
zapobieganie
innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Dla realizacji zadania został określony Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie walki
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań
ratowniczych niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Krajowy system
ratowniczo-gaśniczy na obszarze powiatu działa w oparciu o powiatowy plan ratowniczy.
W Powiecie Chodzieskim zadanie realizowane było przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Chodzieży, przy współudziale Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego,
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania
W 2018 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych
wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
wyniosła łącznie 738 zdarzeń (pożary 146, miejscowe zagrożenia 578, alarmy fałszywe 14).
Wzmocniono też działania pod kątem ratownictwa wysokościowego i działań gaśniczych poprzez
pozyskanie specjalistycznego samochodu z drabiną mechaniczną SD-30.
Inwestycje w 2018 roku:
Zakończono I etap modernizacji w zakresie organizacji łączności radiowej na potrzeby działań
ratowniczo-gaśniczych. Zrealizowano ze środków „Funduszu wsparcia PSP” na łączną kwotę
25 400,00 zł.
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Ponadto Powiat Chodzieski przeznaczył środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł wydatkowane były
na: zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego, m.in.: Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” oraz Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej

19.Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży (PUP), Dział Ewidencji
i Świadczeń, Centrum Aktywizacji Zawodowej. W celu realizacji zadań Rada Powiatu Chodzieskiego
podjęła uchwały:
1) Nr XLI/251/2018 z dnia 21 marca 2018 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zatwierdzenia do
realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 pt. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w powiecie chodzieskim (IV)”. Wartość projektu ogółem 1 164 943,64 PLN z czego w 2018 roku
896 110,49 PLN – w trakcie realizacji.
2)Nr XLI/252/2018 z dnia 21 marca 2018 Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zatwierdzenia do
realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim
(IV)”. Wartość projektu ogółem 2 448 674,28 PLN z czego w 2018 r. 1 883 595,60 PLN – w trakcie
realizacji.
3) Nr XLVII/290/2018 z dnia 28 września 2018 r. Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie chodzieskim (V)”. Wartość projektu ogółem 3 276 378,22 PLN.
Ponadto Powiat Chodzieski zawarł umowy :
- nr RPWP.06.01.00-30-0024/18-00 o dofinansowanie Projektu „ Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zawarta 31-08-2018 pomiędzy Zarządem
Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Chodzieskim,
- nr POWR.01.01.01-30-0001/18-00 o dofinansowanie Projektu „ Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, zawarta 25-06-2018 pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego a Powiatem Chodzieskim.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży pozyskał środki finansowe przeznaczone
na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy ogółem
5 196 100,0 zł, w tym: środki przyznane tzw. Algorytmem – 1 174 794 zł, środki z rezerwy Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- 797 000,0 zł , środki Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2 016 196,00 zł oraz w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 1 208 110,00 zł . Ponadto w ramach Krajowego Funduszu
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Szkoleniowego 95 500,0 zł oraz dodatkowo na refundacje wynagrodzeń osób do 30 roku życia tzw.
art. 150f – 1 523 600,0 zł. Kontynuowane były projekty : „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (III)”(WRPO) oraz „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (III)” (POWER), których czas realizacji trwał do
30.06.2018.
Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystąpił do realizacji dwóch projektów
w ramach IV edycji programów wsparcia, udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE
CHODZIESKIM (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020 – kierowany dla osób bezrobotnych do 29 roku życia (250 osób – 153 Kobiety, 97Mężczyz).
Grupę docelową projektu stanowiły osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnością, zarejestrowane w PUP w Chodzieży jako osoby bezrobotne, które nie
uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją NEET przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które spełniały
3 warunki:
nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się.
Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.01.2018 r. i trwać będzie do 30.06.2019 r., a celem projektu
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim,
zarejestrowanych w PUP w Chodzieży, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni
aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej
z poniższych grup:
W tym:
Grupa osób

Liczba osób
kobiety

mężczyźni

długotrwale bezrobotni

74

45

29

niepełnosprawni

1

1

0

o niskich kwalifikacjach

29

18

11

: Zaplanowane działania
kompleksowe poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo
pracy
szkolenia zawodowe
bony szkoleniowe
staże
prace interwencyjne
dotacje na działalność
gospodarczą
refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy
razem

Liczba osób
wg założeń projektu

Liczba osób
dla których zrealizowano
planowane działania

dla wszystkich uczestników

dla wszystkich uczestników

70
10
75
40

38
4
87
48

29

18

26

24

250

219
Strona 39 z 48

Id: 9DA7FF64-8E0D-427E-82EA-B22491FB2E64. Uchwalony

Strona 39

- „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
W POWIECIE CHODZIESKIM (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez
PSZ – kierowany dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim.
Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.01.2018 r. i trwać będzie do 30.06.2019 r. a celem projektu
jest zwiększenie zatrudnienia 138 osób bezrobotnych (80 Kobiet, 58 Mężczyz) powyżej 29 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Chodzieży i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących co
najmniej do jednej z poniższych grup:
W tym:
Grupa osób
Liczba osób
kobiety
mężczyźni
długotrwale bezrobotni

50

29

21

niepełnosprawni

7

4

3

o niskich kwalifikacjach

60

35

25

w wieku 50+

24

14

10

kobiety

80

80

0

W ramach projektu założono oraz zrealizowano poniższe działania:
zaplanowane działania
kompleksowe poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo
pracy
szkolenia zawodowe
staże
prace interwencyjne
dotacje na działalność
gospodarczą
razem

Liczba osób
wg założeń projektu

Liczba osób
dla których zrealizowano
planowane działania

dla wszystkich uczestników

dla wszystkich uczestników

33
27
43

33
27
37

35

23

138

120

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przystąpił do realizacji trzech programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej -finansowanego
ze środków rezerwy ministra na łączną kwotę 525,0 tys. zł:
-„Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”. Programem objęto 40 osób w okresie
realizacji 01.05.2018 – 31.12.2018, w ramach następujących form aktywizacji:
Forma wsparcia
Ilość osób objętych wsparciem
prace interwencyjne
20
roboty publiczne
10
dotacje na działalność gospodarczą
6
szkolenia indywidualne
4
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- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej”. Programem objęto 46 osób
w okresie realizacji 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r., w ramach następujących form aktywizacji:
Forma wsparcia
Ilość osób objętych wsparciem
prace interwencyjne
20
roboty publiczne
10
Refundacja kosztów utworzenia stanowiska
6
pracy
szkolenia indywidualne
10
-„Staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Margoninie”. Programem objęto 3 osoby
w okresie realizacji 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r., w ramach następujących form aktywizacji:
Forma wsparcia
staże

Ilość osób objętych wsparciem
3

Dodatkowo w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży pozyskał środki z rezerwy
ministra na kwotę 92,0 tys. zł. na „Aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia”. Programem objęto 10 osób w okresie realizacji 01.09.2018 r. – 31.12.2018 r., w ramach
następujących form aktywizacji:
Forma wsparcia
prace interwencyjne
roboty publiczne
Refundacja kosztów utworzenia stanowiska
pracy

Ilość osób objętych wsparciem
4
3
3

W 2018 roku finansowano koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
z wyodrębnionego z Funduszu Pracy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem KFS jest
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby które pracują, jednak posiadają nieadekwatne
kompetencje w odniesieniu do zmieniającego się rynku pracy i gospodarki.
Limit wiekowy obecnie
nie obowiązuje. Z pozyskanych środków Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zawarł 15 umów
z pracodawcami na łącznie 28 osób (w tym 6 kobiet) zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach
i placówkach, lub prowadzących daną działalność gospodarczą. Wnioskowane środki przeznaczane
były głównie na typowo branżowe szkolenia zawodowe typu: prawo jazdy kat C, C+E, kwalifikacja
wstępna na przewóz rzeczy, grafik komputerowy, nowoczesny fryzjer, pilarz-drwal, podstawy
hydrauliki siłowej i proporcjonalnej, nowoczesna endodoncja (z zakresu stomatologii), nowoczesne
technologie wytwarzania odlewów, ADR, obsługa wózków widłowych.
Aktywnymi formami pomocy w powiecie chodzieskim objęto w 2018 roku 617 osób bezrobotnych,
wśród nich największą grupę stanowiły osoby skierowane na staż (222).
- organizowanie stażu w miejscu pracy jest najpopularniejszą formą wsparcia osób bezrobotnych od
wielu lat. Po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w maju 2014 r. z tej
formy może korzystać szersze niż poprzednio grono osób bezrobotnych, dlatego Urząd znaczną część
środków przeznaczył właśnie na ten instrument. W 2018 roku podpisano umowy o organizację stażu
dla 222 osób (w tym 147 kobiet). Osoby bezrobotne skierowane na staż miały możliwość zdobycia
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umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez
nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Porównując do roku 2017 liczba ta wzrosła o 19 osób. 61
osób kontynuowało staż z roku 2017. Odbycie stażu proponowano osobom do 30 roku życia na okres
do 12 miesięcy, oraz pozostałym osobom bezrobotnym na okres do 6 miesięcy. Najbardziej
preferowanymi obszarami zawodowymi, w których bezrobotni odbyli staż były: prace biurowe, handel,
usługi gastronomiczne, technika i handel artykułami technicznymi i inne,
- prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem
pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. W 2018 roku na prace interwencyjne skierowano łącznie
123 osoby (w tym 57 kobiet), tj. o 13 osób mniej niż w roku 2017. Najczęściej osoby te pracowały na
stanowiskach: pracownik biurowy, pracownik fizyczny, monter sprzętu oświetleniowego, sprzedawca,
pomoc kuchenna, kierowca, magazynier, elektromonter, wulkanizator, tapicer i innych,
- w ramach robót publicznych w 2018 roku podpisano umowy z Samorządami na 83 stanowiska pracy
(w tym dla 55 kobiet), gdzie w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta wzrosła o 26 osób.
Spośród skierowanych bezrobotnych do robót publicznych, najwięcej osób pracowało na stanowisku
robotnika gospodarczego i pomocy administracyjnej,
- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia
społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Instrument skierowany był do osób
bezrobotnych poniżej 30 roku życia i miał na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia. Pracodawca
lub przedsiębiorca mógł zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok
otrzymywał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.
Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy było utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu
pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej
zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Przepisy te zostały
wprowadzone ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. poz. 1814), która weszła w życie 21 listopada 2015 r. W 2018 roku podpisano aneksy
do umów z pracodawcami na zrefundowanie części kosztów pracowniczych dla osób bezrobotnych do
30 r.ż., w ramach których skierowano na tą formę łącznie 27 osób (w tym 15 kobiet).
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lub
60 rok życia. W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia osób bezrobotnych
powyżej 50 lub 60 roku życia pracodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części
kosztów wynagrodzenia. Zatrudniając osobę bezrobotną powyżej 50 r.ż. pracodawca może otrzymywać
dofinansowanie w wysokości maksymalnie ½ minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy.
Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.
Analogicznie w przypadku zatrudnienia bezrobotnego pow. 60 r.ż. okres refundacji wynosi 24 miesiące,
a wymagany okres zatrudnienia 12 miesięcy. W 2018 roku podpisano 5 umów z pracodawcami na
dofinansowanie wynagrodzeń dla osób bezrobotnych pow. 50 lub 60 r.ż.. W ramach tej formy
skierowano 6 osób bezrobotnych
(w tym 3 kobiety). Porównując do roku 2017 liczba ta zmalała
o 9 osób. Bezrobotni ci byli zatrudniani na stanowiskach takich jak: pracownik magazynowy, agent
ubezpieczeniowy, pomocnik tynkarza, pomocnik montera okien – szklarza, pracownik transportu
wewnętrznego,
-w 2018 roku zrealizowano 14 szkoleń zawodowych w trybie indywidualnym, oraz 6 grupowych
szkoleń zawodowych - dla łącznie 77 osób bezrobotnych (w tym 44 kobiety). Dofinansowania na
podjęcie działalności gospodarczej były realizowane w ramach projektów skierowanych dla osób
bezrobotnych : - do 29 roku życia, tj. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
chodzieskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z którego
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skorzystało 18 osób; powyżej 29 roku życia tj. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie chodzieskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z którego skorzystały 23 osoby. Ponadto środki były wypłacane
również w ramach programów z rezerw Funduszu Pracy skierowanych do osób : długotrwale
bezrobotnych (2 osoby), w wieku 45 lat i powyżej (2 osoby), zamieszkujących na wsi (1 osoba),
w regionach wysokiego bezrobocia (1 osoba). Wśród osób bezrobotnych, które otrzymały
dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w 2018 r. było 15 osób długotrwale bezrobotnych
(w tym 11 kobiet), 21 osób do 30 roku życia (w tym 9 kobiet) i 2 osoby powyżej 50 roku życia
(2 kobiety),
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
W 2018 r. tutejszy Urząd zawarł w sumie 28 umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy w ramach których zostały utworzone stanowiska pracy dla 29 osób
bezrobotnych (w tym dla 7 kobiet). Ogólna liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2018
r. z powodu podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy to
32 osoby: 29 osób (w ramach umów zawartych w 2018 r.) oraz 3 osoby (uzupełnienie
zatrudnienia na stanowiskach pracy utworzonych w ramach wcześniej zawartych umów),
- rejestracja cudzoziemców z zamiarem zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W powiecie chodzieskim zatrudnianie cudzoziemców jest coraz bardziej popularne,
w związku z czym PUP w Chodzieży rejestruje coraz więcej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę,
lub pracę sezonową cudzoziemców, oraz oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2018 roku wpłynęło 140 wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową cudzoziemców, oraz 694 oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcowi. W zdecydowanej większości przypadków dotyczyły one
cudzoziemców narodowości ukraińskiej,
-oferty pracy-pośrednictwo zawodowe .W ramach pośrednictwa pracy w 2018 roku pozyskano ogółem
1199 miejsc pracy, w tym 405 miejsc pracy dotyczyło pracy subsydiowanej. W miesiącu grudzień
2018 roku na jedną zgłoszoną ofertę pracy przypadało ok. 27 osób bezrobotnych, podczas gdy w grudniu
2017 roku było to ok. 31 osób. W 2018 roku pośrednicy pracy wydali 1192 skierowania do pracy, oraz
520 skierowań na staż. Realizując oferty pracy zgłoszone przez pracodawców, w celu pozyskania do
pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawców, organizowano giełdy prac i spotkania
rekrutacyjne, będące formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami, którzy
zostali wybrani przez pośredników pracy w wyniku selekcji. Dostosowując usługi rynku pracy do
potrzeb i oczekiwań pracodawców w 2018 roku PUP w Chodzieży zorganizował 2 giełdy pracy:
CCC EU Sp. z o.o w Vendo Park w Chodzieży, dla łącznie 16 osób bezrobotnych. Oraz RANDSTAT
sp.zoo Sady – AMAZON, dla łącznie 17 osób bezrobotnych.
- poradnictwo zawodowe . Z różnych form pomocy świadczonej przez doradców zawodowych, w roku
2018 skorzystało ogółem 6173 osoby. Poradnictwo zawodowe realizowano poprzez udzielanie porad
indywidualnych (1409) i informacji zawodowych indywidualnych (3489), oraz przeprowadzenie 52
porad grupowych ( 459) i 80 informacji zawodowych grupowych (816). Świadczono je przede
wszystkim bezrobotnym, jak i w mniejszym zakresie osobom poszukującym pracy oraz
niezarejestrowanym w PUP. Podstawową formą pracy z klientem była porada indywidualna, z której
skorzystało 1 409 osób bezrobotnych. Usługa ta dotyczyła w szczególności: zaplanowania ścieżki
zawodowej, określenia predyspozycji zawodowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wyboru
dalszej drogi edukacyjnej lub kierunku szkolenia oraz zasad przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą. Najczęściej realizowaną formą była jednak informacja indywidualna dla
3 489 osób bezrobotnych, podczas której doradcy zawodowi jak i pozostali doradcy klienta mogli
przekazywać aktualne informacje dotyczące możliwości pomocy PUP. W 2018 roku, w ramach porad
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grupowych odbywały się zajęcia na temat: „Planowanie kariery zawodowej”, „Jak wzmocnić pewność
siebie”, „Trening aktywnego działania w poszukiwaniu pracy”, „Dogonić pracę”, „Planowanie kariery
zawodowej”, „Jak wzmocnić pewność siebie”, Rynek pracy i aktywne poszukiwanie pracy”,
„Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne”, „Autoprezentacja i skuteczna rozmowa
kwalifikacyjna”. Uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę na temat swoich predyspozycji i zainteresowań
zawodowych, własnej wartości i możliwościach na rynku pracy, oraz poznali podstawowe informacje
na temat zasad rejestracji i prowadzenia własnej firmy. W 52 spotkaniach uczestniczyło 459 osób.
Natomiast zorganizowanie i przeprowadzenie 80 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej
umożliwiło objęcie tą formą pomocy ogółem 816 osób. Tematyka spotkań dotyczyła głównie nowych
instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz informacji z lokalnego rynku pracy
dotyczących możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych na terenie naszego powiatu, ofert
pracy, oczekiwań pracodawców itp. - przy uwzględnieniu potrzeb konkretnych grup odbiorców.
W ramach informacji grupowej doradcy zawodowi zorganizowali w siedzibie PUP w Chodzieży
spotkania dla osób bezrobotnych
z przedstawicielami zewnętrznych jednostek szkoleniowych,
pracodawcami, agencji zatrudnienia i stowarzyszeń oferujących bezpłatne szkolenia, pracę za granicą,
dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej. Doradca zawodowy
PUP przeprowadził spotkanie informacyjne z młodzieżą siódmych klas w Szkole Podstawowej
w Strzelcach (12.06.2018). Celem spotkania było wzbogacenie ich wiedzy w zakresie orientacji na
planowanie drogi edukacyjnej i zawodowej, przedstawienie barometru zawodów, a także procesu
przygotowania się do wejścia na rynek pracy,
- działania w ramach obowiązków doradcy klienta. Wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w art.91§ 2-3. wprowadzono funkcję doradcy klienta, którą pełnią pracownicy
działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy, tj. pośrednicy pracy, doradcy
zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, oraz doradcy EURES –
jako doradcy klienta indywidualnego lub instytucjonalnego. Usługi realizowane przez w/wym
pracowników promowano przede wszystkim w ramach spotkań informacyjnych organizowanych dla
różnych grup klientów oraz w trakcie bezpośrednich wizyt osób bezrobotnych, zgodnie z ustalonym
przez doradcę klienta profilem pomocy dla osoby bezrobotnej i założeniami utworzonego każdemu
bezrobotnemu Indywidualnego Planu Działania, który uwzględnia, między innymi: działania możliwe
do zastosowania przez Urząd, działania do samodzielnej realizacji przez klienta, formy i częstotliwość
kontaktów z pracownikami Urzędu. Celem IPD jest aktywizacja zawodowa a przede wszystkim
doprowadzenie do zatrudnienia. W 2018 roku łącznie doradcy klienta wyznaczyli 2 729 profili pomocy,
oraz utworzyli 2 694 Indywidualne Plany Działania dla osób bezrobotnych. W 2018 roku odnotowano
w PUP łącznie 13 774 wizyty osób bezrobotnych, w tym 5 678 osób objęto wizytą u doradcy klienta w
celu analizy i monitoringu aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej, tworzenia Indywidualnego Planu
Działania, oraz kontaktów/wizyt telefonicznych, oraz kolejnych wizyt w ramach obowiązujących
terminów (co najmniej co 60 dni) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe wizyty dotyczyły m.in. przedstawienia propozycji:
pracy, stażu, prac interwencyjnych, szkoleń, oraz spotkań informacyjnych i porad doradczych.
Inwestycje realizowane w 2018 roku.
Dostosowanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych
(w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Łączny koszt projektu
13 293,00 zł, w tym 9 393,00 zł wkład własny, 3 900,00 zł PFRON.
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18. Ochrona praw konsumenta
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadanie wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań
W ramach wykonywania zadań dotyczących zagadnień ochrony praw konsumentów najwięcej
spraw, którymi zajmował się rzecznik konsumentów w 2018 roku dotyczyło zapewnienia bezpłatnego
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interes ów konsumentów.,
najwięcej spraw dotyczyło realizacji przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta ( Dz. U 2017 r. poz. 683 ze zm.)
W zakresie zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony konsumentów udzielono 78 porad dotyczących usług, 116 porad dotyczących
umowy sprzedaży oraz 35 dotyczących umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
W dwóch sprawach dotyczących umowy sprzedaży rzecznik występował do przedsiębiorców w sprawie
ochrony interesów konsumentów.
Poza tym rzecznik przygotowywał konsumentom pozwy dotyczące reklamacji w zakresie
niezgodności towaru z umową oraz inne pisma np. odpowiedzi powoda na sprzeciw, dotyczące
dochodzonych przez konsumenta praw. Takich spraw było w 2018 r. – 6.

19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.
Od 1 stycznia 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r, o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej, Powiat Chodzieski realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy
prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji
budżetu państwa. W realizację zadania zaangażowany jest Wydział Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Chodzież oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, w którym pełnione
są dyżury przez adwokatów i radców prawnych.
W 2018 nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz uprawnionych mieszkańców Powiatu Chodzieskiego
ujęte zostało w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami
pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2018, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/225/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 oraz w sprawozdaniu za rok
2018 z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2018” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 29/2019 Zarządu
Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018
z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Chodzieskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2018”. Łącznie w 2018 roku udzielono 270 porad z czego 149 porad
w punkcie prowadzonym przez organizację pożytku publicznego. Łącznie w 2018 roku na ten cel,
ogólna kwota wykorzystanej dotacji to 124 453,17 zł.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań

Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona jest w dwóch punktach. Punkt 1 obejmuje
lokale udostępnione na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminami a Powiatem
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Chodzieskim. W 2018 roku punkt ten funkcjonował pięć dni w tygodniu po cztery godziny
dziennie według ustalonego harmonogramu. Porady w punkcie tym udzielane były przez
adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką
w Poznaniu i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Dyżury pełnione były
w Gminie Budzyń, Gminie Chodzież, Gminie Margonin, Gminie Szamocin i mieście Chodzież.
Punkt 2 powierzony został organizacji pozarządowej, która wyłoniona została w otwartym
konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Fundacja, której powierzono prowadzenie punktu 2, udzielała
porad w mieście Chodzież w lokalu udostępnionym, na podstawie porozumienia,
przez Gminę Miejską Chodzież. Porady udzielane były przez adwokatów i radców prawnych,
w ramach umów zawartych pomiędzy ww. prawnikami i Fundacją. Działania obejmujące
edukację prawna prowadzone były przez Fundację w ramach szkoleń prawnych, biuletynów
informacyjnych.
20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
Realizacja zadania wynika z zakresu zadań i kompetencji , wynikających wprost z ustawy Prawo
budowlane i przepisów wykonawczych. W Powiecie Chodzieskim zadanie wykonuje Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, w skład którego wchodzą dwie komórki organizacyjne
tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań W 2018 roku:
- przeprowadzono łącznie 48 kontroli obiektów budowlanych na terenie powiatu chodzieskiego,
- wydano łącznie 68 decyzji i postanowień ( w tym 44 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie)
- przyjęła 91 wniosków o wszczęciu postępowania administracyjnego ,
- podjęto 1038 różnych spraw realizowanych przez urząd,
- w 2 dwóch przypadkach wniesiono do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa,
- wydano 4 decyzje o likwidacji obiektu,
- wydano 9 mandatów karnych oraz 74 pouczenia,
- przyjęto bez zastrzeżeń zakończenia budowy:
a) 81 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
b) 8 bud. turystycznych,
c) 33 obiekty związane z użytecznością publiczną,
d) 41 budynków inwentarskich,
e) 11 budynków magazynowych,
f) 49 obiektów budowlanych innych niż budynki.

21. Promocja powiatu.
Powiat regularnie wykorzystywał lokalne środki masowego przekazu oraz Internet do
prezentowania swoich zamierzeń i działań. Organizowane były wydarzenia społeczne i kulturalne,
ukazujące zarówno działalność samorządu powiatu, jak i dorobek jego mieszkańców. Wydawane były
publikacje promocyjne, w szczególności o charakterze turystycznym. Realizowana była współpraca
z partnerskimi samorządami z Niemiec i Ukrainy, pozwalająca promować powiat chodzieski poza
granicami kraju.
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W 2018r. powiat organizował lub współorganizował wydarzenia, imprezy m.in. Plebiscyt
Wspaniali 2017, III Powiatowy Przegląd Twórczości Seniorów, Smaki Ziemi Chodzieskiej, Dożynki
Powiatowe w Milczu, Bal Starosty, Smaki Doliny Noteci- „Babski targ” i inne.
Zadanie wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Chodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury, szkoły, dla których organem prowadzącym jest
powiat chodzieski

22. 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.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W Powiecie Chodzieskim
zadanie
wykonuje
Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Chodzieży
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2018 roku

W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu
Chodzieskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w 2018r. zostały zrealizowane dwa zadania: „Powstanie Wielkopolskie dla najmłodszych –
kredkami w podróż w przyszłość” i „Odtworzenie defilady 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich
w Chodzieży”. W związku z powyższym udzielono dotacji w wysokości 22 000,00 zł
Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło w Chodzieży na realizację w/w
zadań.
23.Obronność.
Realizacja zadania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego . W Powiecie Chodzieskim
zadanie
realizuje
Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Chodzieży.
W 2018r. przeprowadzono w Powiecie Chodzieskim kwalifikacje wojskową. Na ten cel
wydatkowano środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 22 091,09zł.
Ponadto realizowano wiele treningów- ćwiczeń obronnych organizowanych lub zainicjowanych
przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VI.

Budżet obywatelski

W 2018 roku Rada Powiatu Chodzieskiego nie określiła w drodze uchwały, wymagań w zakresie
budżetu obywatelskiego.
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VII.

Podsumowanie

Sporządzony raport o stanie Powiatu Chodzieskiego, podsumowuje działalność Zarządu
Powiatu Chodzieskiego w roku 2018, uwzględniając realizację zadań przez poszczególne jednostki
organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie realizacji polityk,
programów i strategii.
Podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Powiatu Chodzieskiego jest
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020, przyjęta
Uchwałą Nr IV/32/2011Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020.
Jak wskazuje niniejsze opracowanie Powiat Chodzieski, podejmuje skuteczne działania
w zakresie jego rozwoju. Przy ograniczonych środkach finansowych na ustawową działalność, Powiat
Chodzieski korzysta z dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania zadań, co umożliwia jego rozwój
i realizację zadań.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu
raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego.
Projekt uchwały jest zasadny i nie powoduje skutków finansowych.
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