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I. WPROWADZENIE 

Raport o stanie Powiatu obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w 2020 

roku, w szczególności uwzględniając realizację programów i strategii oraz uchwał rady 

powiatu. Za coroczne przedstawienie raportu radzie powiatu odpowiada zarząd 

powiatu, jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także 

mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej  

w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być 

przedstawiany raport o stanie powiatu, składa do przewodniczącego rady powiatu 

pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 150 podpisami. Liczba mieszkańców mogących 

zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem zarządowi 

powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania 

rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzielenie zarządowi powiatu wotum zaufania jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. 

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Powiatu oraz mieszkańców  

o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2020 rok. Informacje 

zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Powiatu do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu powiatowego, a także staną się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości Powiatu.  
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II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

1. Powiat Myśliborski położony jest w północno-zachodniej Polsce, jest najdalej wysuniętym na 

południowy zachód powiatem województwa zachodniopomorskiego. Geograficznie znajduje 

się na Pojezierzu Myśliborskim i w niewielkim stopniu na terenie Niziny Gorzowskiej. 

Powiat tworzy pas długości 68 km i szerokości od 14 do 20 km. Na południowym zachodzie 

granicą powiatu jest granica państwa z Republiką Federalną Niemiec. Od południa powiat 

graniczy z powiatem gorzowskim oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim, na wschodzie 

 z powiatem choszczeńskim, na północy z powiatem gryfińskim, stargardzkim i pyrzyckim.  

 

2. Siedzibą powiatu jest miasto Myślibórz. Powiat Myśliborski zamieszkiwany jest przez 65 

426 mieszkańców – wg danych GUS na dzień 30 czerwca  2020 roku. 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców powiatu myśliborskiego w latach 2018-2020 

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego 

 

3. Powierzchnia powiatu wynosi 1 182,40 km². Powiat obejmuje teren pięciu gmin, w tym: 

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

 dwie gminy wiejskie: Boleszkowice, Nowogródek Pomorski. 

 

4. Wykonanie budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok przedstawia się następująco: 

 dochody ogółem –103 109 645,25 zł, 

 wydatki ogółem – 95 542 535,73 zł, 

 przychody – 16 048 446,03  zł, 

 rozchody – 2 800 000,00 zł. 

 

5. W latach 2018-2020 relacja dochodu do wydatków w powiecie myśliborskim wyglądała 

następująco: 
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Wykres 2. Dochody i wydatki budżetu powiatu w latach 2018-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu 

Myśliborskiego 

 

6. Realizacja dochodów budżetu za 2020 rok. 

Poniżej przedstawiamy w tabeli strukturę dochodów Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku   

w zestawieniu do lat 2018-2019 wg źródeł pochodzenia dochodów: 

 

Tabela 1. Struktura dochodów w latach 2018-2020 

Źródła dochodów 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  

na dzień 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2020 

[zł] 

SUBWENCJE,  

w tym: 33 424 273,00 36 290 585,00 41 534 339,00 

- część oświatowa 25 196 165,00 27 528 084,00 31 238 023,00 

- część wyrównawcza 5 515 259,00 5 739 332,00 6 903 520,00 

- część równoważąca 2 673 404,00 2 960 152,00 3 369 809,00 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 39 445,00 63 017,00 22 987,00 

DOTACJE CELOWE,  

w tym: 
13 816 463,35 13 407 460,28 14 483 080,43 

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 026 445,47 10 536 682,07 11 966 519,72 

 - na zadania własne z budżetu państwa 2 229 652,90 941 561,19 856 213,00 
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- na zadania realizowane w drodze porozumień z 

organami administracji rządowej  
168 800,13 186 272,82 223 628,70 

- na zadania realizowane na podstawie porozumień   

między jednostkami samorządu terytorialnego  
1 391 564,85 1 742 944,20 1 436 719,01 

UDZIAŁ POWIATU  W PODATKU DOCHODOWYM, 

w tym: 
12 231 809,60 13 521 121,02 13 259 773,86 

- od osób fizycznych 11 881 305,00 13 149 149,00 12 610 054,00 

- od osób prawnych 350 504,60 371 972,02 649 719,86 

DOCHODY WŁASNE 22 120 360,21 24 624 461,77 33 832 451,96 

OGÓŁEM 81 592 916,16 87 843 628,07 103 109 645,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań  z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 

7. Realizacja wydatków budżetu za 2020 rok. 
 

Poniżej przedstawiamy w tabeli strukturę wydatków Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku   

w zestawieniu do lat 2018-2019 wg kierunków wydatków 

Tabela 2. Struktura wydatków 2018-2020 

Kierunki wydatków 

Wykonanie na 

31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie na 

31.12.2019 

[zł] 

Wykonanie na 

31.12.2020 

[zł} 

WYDATKI BIEŻĄCE,  

 z tego: 
72 397 584,73 78 132 361,42 84 422 179,14 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  41 932 102,38 45 342 994,03 49 376 657,29 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 612 158,14 15 731 126,61 15 132 428,01 

32,81%

12,86%

14,05%

40,28%

Subwencja dotacje celowe Udział powiatu w podatku dochodowym Dochody własne
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- dotacje na zadania bieżące 8 328 653,81 9 792 930,78 11 358 899,22 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 786 445,84 5 173 957,18 5 186 580,73 

- wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków UE 
1 935 766,70 1 122 035,36 2 587 667,78 

- obsługa długu  802 457,86 969 317,46 779 946,11 

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE), 

z tego: 
7 900 051,67 8 258 195,20 11 120 356,59 

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:    

a) wydatki na programy finansowane 

     z  udziałem środków UE 

7 600 051,67 

1 477 979,99 

5 958 195,20 

3 420 559,43 

8 639 253,86 

3 291 490,62 

2) zakup i objęcie udziałów i akcji 300 000,00 2 300 000,00 2 481 102,73 

OGÓŁEM 80 297 636,40 86 390 556,62 95 542 535,73 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 

 

Strona wydatkowa Powiatu Myśliborskiego obrazuje strukturę i zakres zadań ustawowych oraz 

potrzeby społeczne. Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kategorię wydatków 

majątkowych, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem  

i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja ich  

w 2020 roku wyniosła  11,64% całości wydatków. Druga grupę wydatków stanowią wydatki 

bieżące  – pozostałe nie będące wydatkami majątkowymi, wykonanie ich wyniosło 88,36% 

całości wydatkowanych środków. Poniższy wykres prezentuje relację tych dwóch grup 

wydatków w latach 2018-2020. 
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Wykres 4. Wydatki budżetu powiatu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 
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Dominująca część wydatków wynika z bieżącej działalności urzędu i jest przeznaczana na 

realizację podstawowych zadań Powiatu. W roku 2020 wydatki bieżące wyniosły 84.422.179,14 

zł. Do tej grupy należą wydatki związane z: 

 rolnictwem i łowiectwem –  5 928,60 zł, 

 leśnictwem – 245 936,34 zł, 

 transportem i łącznością – 777 085,14 zł, 

 gospodarką mieszkaniową –  321 465,99 zł, 

 działalnością usługową – 894 052,53 zł, 

 administracją publiczną – 11 803 386,21 zł , 

 obroną narodową – 45 580,00  zł, 

 bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 7 514 627,27 zł, 

 wymiarem sprawiedliwości – 197 946,16 zł, 

 obsługą długu publicznego –  779 946,11 zł, 

 różnymi rozliczeniami – 784 817,00 zł, 

 oświatą i wychowaniem – 20 173 324,61 zł, 

 ochroną zdrowia – 1 343 307,31 zł, 

 pomocą społeczną – 8 563 447,82 zł, 

 pozostałymi  zadaniami w zakresie polityki społecznej – 4 597 786,63  zł, 

 edukacyjną opieką wychowawczą – 14 695 651,06 zł, 

 rodziną – 11 540 136,45 zł, 

 gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 18 323,00 zł 

 kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 11 500,00 zł, 

 kulturą fizyczną i sportem – 107 930,90 zł. 

 

 Poniżej przedstawiono na wykresie strukturę wydatków bieżących powiatu w 2020 roku 

10,14%

17,41%

6,55%

13,67%

13,67%

5,45%8,90%
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Wykres 5. Wykres. Struktura wydatków bieżących powiatu w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 
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Wydatki majątkowe wynikają z inwestycji podejmowanych przez powiat i w 2020 roku 

wyniosły 11 120 356,59 zł. Należą do nich wydatki ponoszone na: 

 transport i łączność – 7 188 569,87 zł, 

 działalność usługową – 108,46 zł, 

 administrację publiczną – 25 499,98 zł, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 218 866, zł 

 oświatę i wychowanie – 37 324,81 zł, 

 ochronę zdrowia – 2 630 214,73 zł, 

 pomoc społeczną – 36 240,64 zł, 

 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 69 754,09 zł, 

 edukacyjną opiekę wychowawczą – 254 283,38 zł, 

 rodzinę – 659 494,63 zł. 

 

Poniżej przedstawiono na wykresie strukturę wydatków majątkowych w powiecie w 2020 roku. 

 

Wykres 6. Struktura wydatków majątkowych powiatu w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 

8. Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 2 800 000,00 zł. Kwota 2 200 000,00 zł 

dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji, natomiast kwota 

600 000,00 zł to kwota dwóch pożyczek po 300 000,00 zł każda, udzielonych Szpitalowi 

Barlinek Sp. z o.o.  

 

9. Przychody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 16 048 446,03 zł, z czego kwotę 

14 952 319,93 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych, pozostałą kwotę stanowią 

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 

64,64%

1,97%

23,65%

5,93%

2,29%

1,52%
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dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 331 140,41 zł oraz 

przychody jst wynikające z rozliczeń środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na 

realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  

w wysokości 764 985,69 zł. 

 

10. Dług publiczny Powiatu Myśliborskiego na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 

32 813 095,97 zł, stanowi zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji  

w roku 2011, 2013 oraz 2019 w kwocie 32 780 000,00 zł oraz przyjęte w 2013 roku 

zobowiązania po przekształceniu SP ZOZ w Barlinku w kwocie 33 095,97 zł.  

 

11. W toku realizacji budżetu 2020 roku została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych reglamentująca spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie 

oraz relacja określona przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, 

 w myśl którego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody 

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

 

12. W 2020 roku Zarząd Powiatu pracował w następującym składzie:  

 Andrzej Potyra – Starosta  

 Alicja Prill – Wicestarosta  

 Mariusz Norsesowicz – Etatowy Członek Zarządu 

 Wioletta Drzewińska – Członek Zarządu 

 Mariusz Kuziel – Członek Zarządu 

13. Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku odbył 75 posiedzeń, na których podjęto 242 

uchwały.  

14. Rada Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku obradowała na 12 sesjach, podjęto 57 uchwał.  
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III. OBSZARY TEMATYCZNE 

 

W Raporcie posługujemy się katalogiem obszarów tematycznych zawartym w uchwale Nr 

VI/63/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2019 roku, w sprawie określenia  

szczegółowych wymogów dotyczących opracowania „Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego”: 

1. Edukacja publiczna. 

2. Ochrona zdrowia. 

3. Pomoc społeczna, wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej oraz polityka   

prorodzinna.  

4. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

5. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

publicznego i o wolontariacie. 

6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

7. Drogi publiczne. 

8. Ochrona środowiska i przyrody. 

9. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.  

10. Gospodarka nieruchomościami powiatowymi oraz utrzymanie powiatowych 

 obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

11. Kultura fizyczna, turystyka i promocja powiatu. 

 

Dodatkowo Raport zawiera informacje z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu myśliborskiego, w tym: 

 porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, 

 ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

 i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, Raport został przygotowany na podstawie informacji 

przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu  oraz komórki organizacyjne starostwa. 

Istotą raportu o stanie powiatu jest wyłącznie podsumowanie faktycznie podejmowanych 

działań. Poszczególne obszary tematyczne zaprezentowane są w odniesieniu do przyjętych 

dokumentów strategicznych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu Myśliborskiego 

(polityk, programów i strategii), ze wskazaniem stanu realizacji na koniec 2020 roku. Ponadto 

przedstawiamy realizację uchwał rady powiatu oraz uchwał zarządu powiatu, z podaniem czy 

dana uchwała została zrealizowana wraz z krótkim komentarzem. Przedkładając najważniejsze 

informacje na temat realizacji zadań w zakresie prezentowanego obszaru wskazano takie, które 

mają istotne znaczenie z punktu widzenia mieszkańców. Dla lepszego zobrazowania stanu 

powiatu w 2020 roku, tam gdzie było to możliwe, przedstawiono dane w układzie 

porównawczym w stosunku do lat 2018-2019. Prezentację danych finansowych ograniczono do 

minimum wychodząc  z założenia, że na tej samej sesji – na której odbywać się będzie debata 

nad raportem – rozpatrywane będzie sprawozdanie z wykonania budżetu. W związku z czym nie 

ma potrzeby powtarzania tych samych danych w dwóch prezentowanych po sobie 

dokumentach. 
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1. EDUKACJA PUBLICZNA 

Informacja ogólna prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadania 

W 2020 roku działalność edukacyjną prowadziło 10 jednostek oświatowych, dla których Powiat 

Myśliborski jest organem prowadzącym:  

Tabela 3.  Wykaz szkół i placówek, wg stanu na dzień 30.09.2020 r 

Lp. Nazwa zespołu/szkoły/placówki 

1.  
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. hm. Andrzeja  

Romockiego „Morro” w Barlinku, w którego skład wchodzą: 

1.1. I Liceum Ogólnokształcące 

1.2. Technikum Nr 1 

1.3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

1.4. Szkoła Policealna w ZSiPO 

1.5. Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku 

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

2.1. I Liceum Ogólnokształcące 

2.2. Technikum Nr 1 

2.3. Branżowa Szkoła I Stopnia 

2.4. Szkoła Policealna w ZS Nr 1 

2.5. Centrum Kształcenia Ustawicznego 

3. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa  

w Myśliborzu, w którego skład wchodzą: 

3.1. Technikum Nr 1 

3.2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 

3.3. Szkoła Policealna 

3.4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu 

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

4.1. II Liceum Ogólnokształcące 

4.2. Technikum Nr 2 

4.3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, w skład którego wchodzą: 

5.1. Szkoła Podstawowa Specjalna 

5.2. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

6. 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  w Smolnicy, 

 w skład którego wchodzi: 

6.1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2  

7. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu 

Źródło: dane z Systemu Informacji Oświatowej  
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Tabela 4. Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2020/2021, 

wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 

Typ szkoły 

Liczba 

oddziałów  

i uczniów 

Klasy 

OGÓŁEM 
 I II  III IV 

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

 w Barlinku 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 4 2 - 8 

uczniowie 51 88 45 - 184 

Technikum 
oddziały 4 7 3 3 17 

uczniowie 97 156 66 50 369 

Branżowa Szkoła  

I stopnia 

oddziały 2 4 1 - 7 

uczniowie 60 73 19 - 152 

RAZEM 
oddziały 8 15 6 3 32 

uczniowie 208 317 130 50 705 

Zespół Szkół Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 2 2 - 6 

uczniowie 58 47 44 - 149 

Technikum 
oddziały 1 2 1 1 5 

uczniowie 25 35 24 16 100 

Branżowa Szkoła  

I stopnia 

oddziały 3 3 2 - 8 

uczniowie 74 68 34 - 176 

RAZEM 
oddziały 6 7 5 1 19 

uczniowie 157 150 102 16 425 

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

Technikum 
oddziały 3 4 2 2 11 

uczniowie 49 92 44 48 233 

Branżowa Szkoła  

I stopnia 

oddziały 1 3 1 - 5 

uczniowie 28 69 30 - 127 

RAZEM oddziały 4 7 3 2 16 
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uczniowie 77 161 74 48 360 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Liceum Ogólnokształcące 
oddziały 2 4 2 - 8 

uczniowie 53 89 49 - 191 

Technikum 
oddziały 1 2 - - 3 

uczniowie 21 25 - - 46 

RAZEM 
oddziały 3 6 2 - 11 

uczniowie 74 114 49 - 237 

Razem szkoły  

i placówki 

odziały 21 39 18 8 78 

uczniowie 516 742 355 114  1727 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół wg stanu na dzień 30.09.2020 roku 

 

Zaplanowany w kwietniu 2020 roku minimalny wariant przyjęć do klas pierwszych zakładał 

13 oddziałów, ostatecznie liczba klas pierwszych wynosi 21 w szkołach ponadpodstawowych 

Powiatu. Klasy drugie to tzw. „podwójny rocznik”. 

 

Tabela 5. Oddziały i uczniowie w szkołach wchodzących w strukturę placówek oświatowych 

Typ szkoły 

Liczba 

oddziałów  

i uczniów 

Klasy 

OGÓŁEM 

I II  III IV V VI VII VIII 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 

Szkoła  

Podstawowa  

oddziały - - - 1 1 1 1 1 5 

uczniowie - - - 2 11 18 18 12 61 

RAZEM 

oddziały - - - 1 1 1 1 1 5 

uczniowie - - - 2 11 18 18 12 61 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 

Szkoła  

Podstawowa 

oddziały - - - - - 1 1 1 3 

uczniowie - - - - - 2 6 11 19 

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia 

oddziały 2 2 0 - - - - - 4 

uczniowie 22 15 0 - - - - - 37 

RAZEM 

oddziały 2 2 0 - - 1 1 1 7 

uczniowie 22 15 0 - - 2 6 11 56 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół i placówek, wg stanu na 30.09.2020 r. 
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Tabela 6. Zatrudnienie pedagogiczne w szkołach i placówkach publicznych  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły/ 

placówki 

 

Nauczyciele  

pełnozatrudnieni 

Nauczyciele  

niepełnozatrudnieni 

Razem 

osoby etaty osoby etaty 

1. ZSiPO w Barlinku 51 10 4.06 61 55,06 

2. ZS Nr 1 w Dębnie 29 6 2,8 35 31,8 

3. MOS Smolnica 22 7 4,27 29 26,27 

4. ZS w Myśliborzu 19 7 3,22 26 22,22 

5. ZSiPO w Myśliborzu 21 23 9,14 44 30,14 

6. MOW Renice 27 9 12 36 39 

7. DWDz w Myśliborzu 6 - - 6 6 

8. PPP Barlinek 3 4 2 7 5 

9. PPP Myślibórz 4 2 1 6 5 

10 PPP Dębno 5 1 0,5 6 5,5 

Razem 187 69 38,99 256 225,99 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół i placówek, wg stanu na 30.09.2020 r. 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i placówkach kształtuje się na poziomie roku 2019. 

Zauważalny wzrost zatrudnienia (niepełnozatrudnieni) w ZSiPO w Myśliborzu wynika  

z działalności CKZ – wprowadzenia od marca 2020 roku turnusów teoretycznego kształcenia 

zawodowego dla branżowych szkół I stopnia 

 

Tabela 7. Zdawalność matur w 2020 roku w poszczególnych szkołach 

Powiatu Myśliborskiego 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
Liczba  

absolwentów 

Liczba absolwentów, 

którzy przystąpili do 

egzaminu 

Zdało  

maturę 

ZSiPO w Barlinku 

I Liceum 

Ogólnokształcące 
73 69 53 

Technikum Nr 1 37 31 22 

ZS Nr 1 w Dębnie 

Liceum 

Ogólnokształcące 
43 43 29 

Technikum Nr 1 18 15 13 

ZS w Myśliborzu 
Liceum 

Ogólnokształcące 
41 41 35 

ZSiPO 

w Myśliborzu 
Technikum 47 33 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 
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Tabela 8. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego 

 i technikum powiatu myśliborskiego część pisemna, poziom podstawowy 

Szkoła Przedmiot 
Liczba 

przystępujących 

Zdawalność 

w % 

Średni 

wynik  

w % 

Wynik 

województwa 

(%) 

Wynik 

kraju (%) 

I LO  

w Barlinku 

j. polski 69 94,2 51,59 50,58 56 

matematyka 69 76,81 51,74 48,76 58 

j. niemiecki 11 90,91 45,09 52 63 

j. angielski 58 82,76 64,14 71,48 77 

I LO  

w Dębnie 

j. polski 43 83,72 43,05 50,58 56 

matematyka 43 67,44 41,16 48,76 58 

j. niemiecki 3 100 77,33 52 63 

j. angielski 39 82,05 55,64 71,48 77 

LO  

w Myśliborzu 

j. polski 41 100 59,22 50,58 56 

matematyka 41 70,73 43,85 48,76 58 

j. niemiecki 13 92,31 46,46 52 63 

j. angielski 28 100 80,79 71,48 77 

Technikum  

Nr 1  

w Barlinku 

j. polski 31 90,32 36,52 50,58 46 

matematyka 31 61,29 36,84 48,76 43 

j. niemiecki 6 66,67 34,67 52 46 

j. angielski 25 88 54,4 71,48 62 

Technikum  

Nr 1 

w Dębnie 

j. polski 15 100 54,67 50,58 46 

matematyka 15 80 43,60 48,76 43 

j. niemiecki - - - - - 

j. angielski 15 86,67 67,33 71,48 62 

Technikum  

w Myśliborzu 

j. polski 35 94,29 52,94 50,58 46 

matematyka 34 58,82 35,35 48,76 43 

j. niemiecki 7 71,43 41,71 52 46 

j. angielski 27 81,48 59,48 71,48 62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do 

egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka 

obcego nowożytnego. Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny  

z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem 

przypadków określonych w § 11kb ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Najwyższy odsetek sukcesów zanotowało Liceum Ogólnokształcące w Myśliborzu,  

w technikach  – Technikum w Dębnie. Najlepsze średnie wyniki wśród liceów uzyskało LO  

w Myśliborzu z  języka polskiego – średni wynik wyższy od wyników w województwie i kraju,  

z matematyki – LO w Barlinku. Wśród techników najlepsze wyniki zanotowało Technikum  

w Dębnie, zarówno z egzaminu z języka polskiego, jak i z matematyki. W tabeli powyżej widać 

spadek zainteresowania językiem niemieckim. 
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Tabela 9. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w 2020 roku 

Rodzaj działalności PPP Barlinek PPP Dębno PPP Myślibórz 

DIAGNOZY, w tym: – – – 

Diagnozy psychologiczne 228 157 158 

Diagnozy pedagogiczne 201 202 199 

Diagnozy logopedyczne 133 110 57 

Diagnozy zawodoznawcze 38 4 - 

ORZECZENIA, OPINIE, w tym:    

Orzeczenia 48 44 98 

Opinie WWR 16 8 - 

Opinie 201 168 211 

Informacje po badaniach 17 18 299 

TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI, w tym:    

Terapii psychologicznych 6 22 6 (168 spotkań) 

Terapii logopedycznych 53 34 (spotkań 

terapeutycznych 

778) 

9 (181 spotkań) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 0 - - 

Terapia pedagogiczna 15 4 1 (35 spotkań) 

Zajęcia grupowe - logorytmika 6 - - 

Inne działania przeprowadzone przez PPP: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu 

1. Rada Edukacyjna przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, sieć psychologów i pedagogów, współpraca           

 z CDiDN, Akademia Temidy projekt Sądu Rejonowego w Myśliborzu, porady psychologiczno-pedagogiczno-

logopedyczne umieszczane na stronie internetowej poradni, budowanie Strategii Rozwoju Edukacji w gminie 

Nowogródek Pomorski, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, prelekcje, warsztaty, badania 

przesiewowe logopedyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych, diagnozy dzieci autystycznych w celu wydania 

orzeczeń przez CCP w Szczecinie. 

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

3. Współpraca z MOW i MOS. 

4. Udział w Radach Pedagogicznych. 

5. Przeprowadzenie w przedszkolach przesiewowych badań logopedycznych. 

6. Warsztaty, pogadanki i prelekcje dla rodziców i opiekunów prawnych. 

7. Współpraca z kuratorami sądowymi. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku 

1. Warsztaty „Trening budowania umiejętności współpracy” – szkoła podstawowa  

2. Warsztaty „Trening efektywnego uczenia się”- szkoła ponadpodstawowa 

3. Warsztaty „Integracja zespołu  klasowego”- szkoła ponadpodstawowa 

4. Zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego - szkoła ponadpodstawowa 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie 

 

1. Terapia metodą Biofeedback – 5 dzieci 

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – 32 dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole 

3. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem – realizowany od 2017 r. do 2021 r. – 62 dzieci  

z zagrożeniem niepełnosprawnością od momentu wykrycia do podjęcia nauki w szkole 

4. Zabezpieczanie kontaktów nieletniego dziecka z rodzicem – na zlecenie Sądu Rejonowego  

w Myśliborzu 

5. Prowadzenie terapii rodzinnej – na zlecenie Sądu Rejonowego w Myśliborzu 

6. Konkursy plastyczne – Kartka dla Mikołaja, na logo Poradni, Akcja „Serduszko, kwiatuszek lub słoneczko dla 

Sprzedawców i Pracowników sklepów” 

7. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zaświeć się na niebiesko” 

8. Zajęcia otwarte – dwa spotkania prowadzone przez pedagoga 
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9. Spotkania sieci logopedów prowadzone w formie on-line 

10. Psychoedukacja rodziców – prelekcje na terenie szkół (7) 

11. Wywiady z rodzicami i omawianie wyników badań 

12. Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół oraz  

z kuratorami sądowymi 

13. Interwencje kryzysowe 

14. Warsztaty dla dzieci na terenie szkoły 

15. Prowadzenie rad pedagogicznych szkoleniowych 

16. Prelekcje inne – warsztat dla biznesmenów „Jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym” 

17. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży 

 w sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

18. Badanie kondycji psychicznej dzieci z niepełnosprawnością podczas pandemii  

19. Umożliwienie korzystania ze wsparcia w formie on-line (infolinia, skrzynka mailowa, platforma Meet) 

20. Przygotowywanie materiałów na stronę poradni i prowadzenie strony 

21. Udostępnianie materiałów pedagogom szkolnym, dotyczących pracy z uczniem podczas pandemii 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

Tabela 10. Liczba dzieci przyjętych w poszczególnych  
poradniach psychologiczno-pedagogicznych w 2020 roku 

Liczba dzieci przyjętych przez 

poradnie 

PPP Barlinek 

 

PPP Dębno 

 

PPP Myślibórz Ogółem 

430 378 281 1 089 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała liczba dzieci przyjętych w poradniach, co może być 

wynikiem zdalnego trybu pracy szkół.  

Poradnie w Barlinku, Dębnie i Myśliborzu nieprzerwanie świadczą wsparcie szkołom  

w rejonie działania. Pracownicy pedagogiczni poradni są w stałym kontakcie z pedagogami 

szkolnymi oraz pozostają do dyspozycji rodziców, dzieci i pełnoletnich uczniów, wykonując 

zadania zarówno diagnostyczne, jak również terapeutyczne w bezpośrednim kontakcie.  

W okresie pandemii udzielają wsparcia psychologicznego wszystkim zgłaszającym się do 

placówek, a w sytuacjach kryzysowych osoby potrzebujące pomocy przyjmowane są w trybie 

natychmiastowym. Uruchomione są dyżury telefoniczne, które pełnione są przez specjalistów. 

Osoby w kryzysie obejmowane są wsparciem w ramach interwencji kryzysowej. 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w obszarze edukacji 

publicznej w 2020 roku 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru edukacji publicznej znajdują się w Programie Rozwoju 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015  

z dnia 29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu w Myśliborzu.  

W ramach obszaru strategicznego nr 2 – Wysoka jakość i dostępność usług publicznych, 

realizowane były dwa cele operacyjne: 

1) Nowoczesna baza edukacji ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, 

2) Innowacyjna edukacja ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa. 

W zakresie pierwszego celu, w 2020 roku w dalszym ciągu wspierano rozwój nowoczesnej bazy 

materialnej szkolnictwa zawodowego zapewniającej odpowiednie zaplecze dla praktycznej 

nauki zawodu i symulacji środowiska pracy, w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz 
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materiały dydaktyczne, a także tworzenie i wyposażanie pracowni. Z tego tytułu zakupiono 

wyposażenie edukacyjne i sportowe, w tym m.in. laboratoryjne, eksperymentalne, TIK. 

Zakupiono wyposażenie do praktycznej nauki zawodu zgodnie z potrzebami jednostek 

edukacyjnych. Realizowano inwestycje oraz remonty infrastruktury edukacyjnej. 

W tabelach poniżej prezentowany jest stan realizacji ww. zadań na koniec 2020 roku. 

Tabela 11. Doposażenie pracowni przedmiotowych w poszczególnych szkołach w 2020 roku  

 ( w tym w sprzęt  i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego  

oraz w sprzęt TIK) 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Zakup 4 komputerów wraz oprogramowaniem na stworzenie ośrodka 

egzaminacyjnego dla technikum na egzamin zawodowy 

4.800,00 

Z MEN 25 tabletów dla technikum bezpłatnie 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 4 o wartości 9 720,00  Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Tablet 10 cali Huawei MediaPad T3 10 WIFI szt. 1  o wartości 499,00. Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku 

Zakup siatki do piłki nożnej 520,00 

Zakup komputera Dell Optiplex 390 DT i5-2400 4 GB 240 SSD DVD Win 10 570,00. 

Zakup 2 szt. komputera Dell Optiplex 390 DT i5 1 140,00. 

Zakup 2 szt. podnośnika dwukolumnowego REDATS L0220 4t, automatyczny 10 696,00 

Radioodtwarzacz Blaupunkt BB3 BT 299,99 

Radioodtwarzacz Philips AZ 780 Blac USB Mp3 CD 399,99 

Radioodtwarzacz Philips AZ 7000T z bluetooth 449,99 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 10 O WARTOŚCI 24.300 ZŁ. Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Tablet 10 cali Huawei MediaPad T3 10 WIFI   szt. 1 o wartości 499,00.  Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Rzutnik Overmax Multipic 4.1 szt. 4  3 236,00  

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 7 o wartości  17 010,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Tablet 10 cali Huawei MediaPad T3 10 WIFI szt. 1 o wartości 499,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Notebook używany szt. 1 o wartości 1,00 Budżet placówki 

Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 7 o wartości 17 010,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Tablet 10 cali Huawei MediaPad T3 10 WIFI szt. 1 o wartości 499,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 2 o wartości 4 860,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 

Notebook Dell Insipron 15 szt. 2 o wartości 4 860,00 Bezpłatnie z Ministerstwa 

Cyfryzacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze szkół 
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Tabela 12. Wykonane prace remontowe oraz inwestycje w poszczególnych szkołach 

 i placówkach oświatowych w 2020 roku 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Wykonanie bramy wjazdowej do szkoły 7 604,43  

 

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 

Wymiana zasobnika ciepłej wody 9 102,00  

Remont ogrodzenia sportowego i terenu rekreacyjnego DWDz 

(środki własne 24 947,46 zł oraz z budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie 19 000,00 zł.) 

43 947,46. 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku 

Naprawa chodnika przy byłym internacie szkoły  1 845,00. 

Modernizacja korytarza warsztatów szkolnych 17 404,50 

Modernizacja pomieszczeń na 3. piętrze i klatce schodowej budynku byłego 

internatu  

13 602,96 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu 

Wymiana poszycia dachowego na budynku zajęć praktycznych 23 721,85. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 

Malowanie holu na parterze i I piętrze 11 718,73 

Remont aneksu kuchennego  1 046,37 

Remont łazienki dla dziewcząt 8 047,74 

Remont pokojów mieszkalnych dla dziewcząt 2 819,81 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach 

Modernizacja komina 

Nadzór budowlany 

39 824,13  

1 300,00  

Opracowanie dokumentacji projektowej – natryski 10 455,00 

Remont i przebudowa pomieszczeń  

Nadzór budowlany nad zadaniem 

103 172,25  

1 500,00  

Realizując drugi cel operacyjny w zakresie innowacyjnej edukacji, doskonalono kluczowe 

kompetencje uczniów niezbędne na rynku pracy. Inicjowano współpracę z pracodawcami  

i organizacjami pracodawców w zakresie staży nauczycieli i praktycznej nauki zawodu uczniów, 

we wszystkich typach kształcenia ponadgimnazjalnego/ ponadpodstawowego. Wspierano 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. W tabelach poniżej prezentowany jest stan realizacji ww. 

zadań na koniec 2020 roku. 

Tabela 13. Projekty unijne zrealizowane lub realizowane w szkołach w roku 2020 

Lp. Tytuł projektu / Termin 

realizacji 

Uzyskane dobra w ramach 

projektu 

Nazwa programu / funduszu 

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

 „Ze szkoły do pracy”! 

Pomoce dydaktyczne dla uczniów, 

wyposażenie pracowni szkolnych 

w pomoce edukacyjne dla 

zawodów nauczanych  

w technikum oraz branżowej 

Projekt realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. 
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szkole „Ze szkoły do pracy!”. Działanie 8.6 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia zawodowego. 

 
ERASMUS+ „Migracja europejska 

okiem dziennikarskim” 

dofinansowanie do realizacji 

projektu 

Projekt w ramach programu Erasmus+ 

w działaniu KA2 Partnerstwa 

Strategiczne Szkół. Projekt o nazwie 

„Migracja europejska okiem 

dziennikarskim”, o numerze 2019-1-

PL01-KA229-064949 

współfinansowany jest ze środków UE. 

W projekcie, oprócz ZSIPO w Barlinku, 

uczestniczą dwie szkoły partnerskie, 

2nd General Lycium of Vrilissia z Aten 

oraz Rigas 80 vidusskola z Rygi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych 

Tabela 14. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem  

w poszczególnych zespołach szkół w 2020 roku 

Typ szkoły Nazwa zawodu/kwalifikacji 

Liczba uczniów 

uczestniczących  

w stażach  

i odbywających 

praktyczną naukę 

zawodu w szkole 

Liczba uczniów 

odbywających 

praktyczną naukę 

zawodu 

 u pracodawcy 

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

Technikum nr 1 

Technik informatyk 122 - 

Technik pojazdów samochodowych 68 - 

Technik mechanik 36 - 

Technik ekonomista 58 - 

Technik hotelarstwa 85 - 

Szkoła Branżowa  

I stopnia 

 

 

Sprzedawca  - 20 

Mechanik monter maszyn 

 i urządzeń 
30 

- 

Mechanik pojazdów samochodowych 41 14 

Kucharz - 17 

Fryzjer - 3 

Murarz-tynkarz - 12 

Stolarz - 11 

Elektryk - 1 

Elektomechanik - 1 

Cukiernik - 1 

ślusarz - 1 
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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu 

 

Technikum 

Szkoła Branżowa 

 I stopnia 

Technik informatyk - 0 

Technik budownictwa - 0 

Technik hotelarstwa - 23 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
- 

10 

Szkoła Branżowa I stopnia  - 127 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 

Technikum Nr 1 Technik Informatyk - 16 

 

 

Szkoła Branżowa  

I stopnia 

Sprzedawca - 18 

Stolarz - 44 

Mechanik pojazdów samochodowych - 29 

Fryzjer - 19 

Kucharz - 14 

Elektryk - 4 

Ślusarz - 34 

Operator obrabiarek skrawających - 5 

Cukiernik - 1 

Piekarz - 2 

Lakiernik - 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych 

 

Tabela 15. Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez uczniów w 2020 roku  

w poszczególnych zespołach szkół 

Nazwa uzyskanej kwalifikacji Liczba uczniów 

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

Technikum Nr 1 

Technik informatyk: 

 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i sieci (EE.08) 

 

 

13 

Technik mechanik: 

– Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

 

 

4 

Technik pojazdów samochodowych: 

– Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych (MG.18) 

– Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych (M.42) 

 

 

4 

 

6 

 

Technik hotelarstwa: 

– Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12) 

– Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

(T.12) 

 

16 

6 

Technik ekonomista: 

- Prowadzenie rachunkowości (A.36) 

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35) 

 

4 

8 
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Branżowa Szkoła  

I stopnia 

 

Sprzedawca: 

– Prowadzenie sprzedaży (AU.20) 
4 

Mechanik monter maszyn i urządzeń: 

– Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17) 
12 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 

Technikum Nr 1 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 

administrowanie sieciami 
1 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 10 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz  9 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych 

Tabela 16. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych zespołach szkół w  2020 roku  

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

Nazwa szkoły/Forma doskonalenia 
Liczba  

nauczycieli 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 

ABC skuteczności dyrektora szkoły 2 
Kurs letni dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1 
Kurs zimowy dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  1 
Warsztaty maturalne z chemii 1 
Szkolenie online nauczycieli biologii oraz przyrody 3 
Szkolenie dla wychowawców szkolnych 3 

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

Technikum 

 

 

 

 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji 

przetargowej 
8 

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-

budowlanych   
8 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i sieci 
7 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 

administrowanie bazami 
7 

Sporządzanie potraw i napojów 13 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 8 

Planowanie i realizacja usług w recepcji 17 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 13 

Branżowa Szkoła  

I stopnia 

Prowadzenie sprzedaży  4 

Egzamin czeladniczy w klasie wielozawodowej 42 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych  

 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku 

Szkolenie rady pedagogicznej  29 

Kurs ręcznego cięcia plazmowego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 

przedmiotów mechanicznych 
2 

Chemia – studia podyplomowe 1 

Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych 3 
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Metody nauczania zdalnego 4 
Technologie TIK 1 
Nowa podstawa programowa z wos 1 
Nowa podstawa programowa z historii 1 

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 

Matematyka – studia podyplomowe 1 
Diagnoza i terapia autyzmu – studia podyplomowe 1 
Logistyka w szkole – studia podyplomowe 1 
Terapia uzależnień i współuzależnionych – studia podyplomowe 1 
Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia 11 
Książka tunelowa wg edukacji czytelniczej – narzędzie wspierające czytelnictwo 1 
Budowanie świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia 24 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, koordynowanie, formy, obowiązki 
wychowawcy 

15 

Wytyczne COVID 2 
Procedury egzaminów zewnętrznych 2 

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

Szkolenie nt. pracy zdalnej i narzędzi dostępnych w Google Suite dla szkół 30 
Warsztaty szkoleniowe nt. bezpiecznej pracy zdalnej  25 
Nauczyciel przyszłości – Narzędzia Online 3 
Nauczyciel przyszłości – Python 1 
Dzień Bezpiecznego Internetu z Akademią Cisco 4 

PPoorraaddnniiaa  PPssyycchhoollooggiicczznnoo--PPeeddaaggooggiicczznnaa  ww  BBaarrlliinnkkuu  
  

Podyplomowe Studia Szkoły Psychoterapii Behawioralnej Uniwersytetu SWPS  
w Poznaniu 

1 

Terapia zabawą Play  Therapy International 1 
Niemowlak u logopedy (skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt) 1 
Trening karmienia logopedycznego do podstaw 1 
Niemowlak i logopedyczne flagi ostrzegawcze 1 
Logosensoryka 1 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy 
 

Szkolenie dot. wprowadzania danych do SIO 2 
Szkolenie profilaktyczne dla specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuci) 4 
Szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Zagrożenia w rozwoju nastolatków” 26 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych 

Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczących prezentowanego obszaru 
Tabela 17. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 

realizowana 

 w 2020 r.  

(TAK/NIE) 

1. 87/329/2020 7.01.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia 

wysokości opłat za posiłki 

oraz terminu i sposobu 

wnoszenia opłat przez 

rodziców i opiekunów 

prawnych w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii w 

Smolnicy 

Uzgodniono pozytywnie wniosek 

Dyrektora MOS Smolnica o 

ustaleniu wysokości opłat 

wnoszonych za korzystanie przez 

wychowanków z posiłku w 

stołówce szkolnej oraz o ustaleniu 

terminu wnoszenia opłaty za 

posiłki.  

tak 
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2. 88/337/2020 20.01.2020 r. 

w sprawie ustalenia na 2020 

rok planu dofinansowania 

form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek 

prowadzonych przez powiat 

myśliborski, ustalenia na rok 

2020 maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły 

wyższe  i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i 

form kształcenia, na które 

może być przyznane 

dofinansowanie.  

Ustalono: 

-  na rok budżetowy 2020 plan 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczyciel, 

- w porozumieniu z dyrektorami 

szkól i placówek Powiatu 

Myśliborskiego na rok 2020 

maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, 

- w porozumieniu z dyrektorami 

szkół i placówek specjalności, na 

które w 2020 roku może być 

przyznane dofinansowanie. . 

tak 

3. 89/338/2020 27.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o 

świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej 

Wyrażono zgodę na złożenie 

wniosku o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

przez Dyrektora ZSiPO w 

Myśliborzu. Jednocześnie 

upoważniono Dyrektora ZSiPO w 

Myśliborzu do podpisania umowy o 

nieodpłatne świadczenie usług 

dostępu do szerokopasmowego 

Internetu dla placówek 

oświatowych w ramach rządowego 

programu Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna. 

tak 

4. 89/339/2020 27.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o 

świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej 

Wyrażono zgodę na złożenie 

wniosku o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

przez Dyrektora ZS w Myśliborzu. 

Jednocześnie upoważniono 

Dyrektora ZS w Myśliborzu do 

podpisania umowy o nieodpłatne 

świadczenie usług dostępu do 

szerokopasmowego Internetu dla 

placówek oświatowych w ramach 

rządowego programu Ogólnopolska 

Sieć Edukacyjna.  

tak 

5. 91/342/2020 3.02.2020 r. 

w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do 

podpisania porozumienia w 

ramach programu 

mLegitymacja szkolna 

Udzielono pełnomocnictwa 

Dyrektorowi ZS im. Noblistów 

Polskich w Myśliborzu do 

podpisania porozumienia w ramach 

programu mLegitymacja szkolna z 

Ministrem Cyfryzacji w imieniu 

którego działa NASK PIB w 

Warszawie. 

tak 

6. 91/343/2020 3.02.2020 r. 

w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do 

podpisania porozumienia w 

ramach programu 

mLegitymacja szkolna 

Udzielono pełnomocnictwa 

Dyrektorowi ZSIPO w Myśliborzu 

do podpisania porozumienia w 

ramach programu mLegitymacja 

szkolna z Ministrem Cyfryzacji w 

imieniu którego działa NASK PIB w 

Warszawie. 

tak 

7. 91/344/2020 3.02.2020 r. 

w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do 

podpisania porozumienia w 

ramach programu 

mLegitymacja szkolna 

Udzielono pełnomocnictwa 

Dyrektorowi ZSIPOw Barlinku do 

podpisania porozumienia w ramach 

programu mLegitymacja szkolna z 

Ministrem Cyfryzacji w imieniu 

którego działa NASK PIB w 

Warszawie. 

tak 

8. 100/370/2020 2.04.2020 r. w sprawie udzielenia Upoważniono dyrektorów tak 
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upoważnienia wszystkich szkół i placówek 

oświatowych do dokonywania 

czynności użyczenia nauczycielom i 

uczniom sprzętu  (tj. laptopów, 

tabletów) do realizacji przez ucznia 

i nauczyciela zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w związku 

z COVID-19. 

 

9. 100/369/2020  2.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Zespołu 

Szkół i Placówek 

Oświatowych im. kpt. 

Andrzeja Romockiego 

„Morro” w Barlinku do 

projektu unijnego 

Wyrażono zgodę na przystąpienie 

ZSiPO w Barlinku do projektu 

unijnego w ramach RPOWZ 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII 

Edukacja – Wsparcie szkół i 

placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w 

kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego. 

tak 

10. 103/377/2020 23.04.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia 

diagnozy indywidualnego 

zapotrzebowania Zespołu 

szkół i placówek 

Oświatowych im. kpt. hm. 

Andrzeja Romockiego 

„Morro” w Barlinku na 

wsparcie z EFS w ramach Osi 

Priorytetowej 8 

Zatwierdzono diagnozę 

indywidualnego zapotrzebowania 

ZSiPO w Barlinku na wsparcie z EFS 

w ramach Osi Priorytetowej 8 

tak 

11. 114/402/2020 15.06.2020 r. 

W sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w 

Smolnicy 

Powierzono Panu K. Maciaszkowi 

pełnienie obowiązków dyrektora 

MOS w Smolnicy na okres od 

1.07.2020 r- 31.08.2021 r. 

tak 

12. 122/433/2020 22.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o 

awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Dla przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 

powołano komisję, w skład której 

wchodzi przedstawiciel organu 

prowadzącego, przedstawiciel 

organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektor MOS 

Smolnica i dwóch ekspertów z listy 

ekspertów ustalonej przez 

Ministerstwo Edukacji. 

tak 

13. 123/437/2020 27.07.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia 

wysokości i zasad odpłatności 

za posiłki oraz ustalenia 

wysokości i zasad odpłatności 

za pobyt w Domu Wczasów 

Dziecięcych w Myśliborzu  

Uzgodniono ustalone przez  

dyrektora DWDz wysokości i zasady 

odpłatności za posiłki i za 

zakwaterowanie w placówce. 

tak 

14. 125/449/2020 10.08.2020 r. 

w sprawie rozwiązania 

stosunku pracy w związku z 

zamiarem przejścia na 

emeryturę dyrektor Zespołu 

Szkół i placówek 

Oświatowych w Myśliborzu 

Rozwiązano z dniem25.08.2020 r. 

stosunek pracy z dotychczasowym 

dyrektorem ZSiPO w Myśliborzu 

tak 

15. 125/450/2020 10.08.2020 r. 

w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków 

dyrektora Zespołu Szkół i 

Powierzono Panu Rafałowi 

Skowronowi – wicedyrektorowi 

ZSiPO w Myśliborzu, pełnienie 

tak 
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Placówek Oświatowych im. 

S.Dariusa i S. Girenasa w 

Myśliborzu 

obowiązków dyrektora ZSiPO w 

Myśliborzu na okres od 1.09.2020 r 

do 20.06.2021 r.  

16. 127/465/2020 31.08.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody 

na prowadzenie dziennika 

lekcyjnego wyłącznie w 

formie elektronicznej w 

Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. kpt. hm 

Andrzeja Romockiego 

‘Morro” w Barlinku 

Wyrażono zgodę na prowadzenie 

dziennika lekcyjnego wyłącznie w 

formie elektronicznej w ZSiPO w 

Barlinku 

tak 

17. 131/478/2020 17.09.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia na 2020 

rok planu dofinansowania 

form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat 

Myśliborski, ustalenia na rok 

2020 maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i 

form kształcenia, na które 

może być przyznane 

dofinansowanie.  

Zmieniono załącznik Nr 1 do 

uchwały Nr 88/337/2020 Zarządu 

Powiatu w Myśliborzu z dnia 

20.01.2020 r. w sprawie ustalenia 

na 2020 rok plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat 

Myśliborski, ustalenia na rok 2020 

maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na 

które może być przyznane 

dofinansowanie 

tak 

18. 134/483/2020 28.09.2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 

127/465/2020 Zarządu 

Powiatu w Myśliborzu z dnia 

31.08.2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na 

prowadzenie dziennika 

lekcyjnego wyłącznie w 

formie elektronicznej w 

zespole szkół i Placówek 

Oświatowych im. kpt. hm 

Andrzeja Romockiego 

W uchwale Nr 127/465/2020 

Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2020 

r. zmienia się tytuł uchwały. 

Zmianie ulega wyraz 

„Powiatowych” na ‘Oświatowych” 

tak 

19. 150/522/2020 27.11.2020 r. 

w sprawie wyznaczenia 

nauczyciela zastępującego 

dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w 

Renicach w czasie jego 

nieobecności 

Wyznaczono nauczyciela – 

wychowawcę w MOW Renice do 

zastępowania dyrektora placówki w 

czasie jego nieobecności w pracy tj. 

od dnia 27.11.2020 r. do dnia 

2.12.2020 r. 

tak 

20. 152/525/2020 1.12.2020 r. 

W sprawie wyznaczenia 

nauczyciela zastępującego 

dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w 

Renicach w czasie jego 

nieobecności 

Wyznaczono nauczyciela – 

wychowawcę w MOW Renice do 

zastępowania dyrektora placówki w 

czasie jego nieobecności w pracy tj. 

od dnia 1.12.2020 r. do dnia   

2.12.2020 r. 

tak 

Źródło: opracowanie własne  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku 

1. Pandemia koronawirusa spowodowała wprowadzenie szeregu ograniczeń. Jednym z nich 

było zamknięcie placówek oświatowych (od 12 marca do 25 czerwca 2020 oraz od 26 

października 2020 do 28 maja 2021, z krótkimi przerwami na naukę hybrydową). Ten czas 

to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało błyskawicznie 

dostosować się do nowych warunków pracy. Pandemia okazała się testem nie tylko empatii, 

człowieczeństwa i zwykłej ludzkiej życzliwości, ale stała się też papierkiem lakmusowym 

kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów i stopnia przygotowania szkół do kryzysowych 
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sytuacji. Nie wszyscy nauczyciele pracowali dotąd z wykorzystaniem nowych technologii, nie 

mieli też odpowiedniego, bezpiecznego sprzętu komputerowego. Potrzeba też czasu, aby 

uzupełnić swoje kompetencje cyfrowe i przekonstruować metodykę pracy na odpowiednią 

do zdalnej formy nauczania. 

 

2. Realizowane projekty w 2020 roku: 

1) Projekt „Zdalna szkoła” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 

projekcie Zdalna Szkoła Powiat Myśliborski uzyskał grant 80 000 zł na zakup sprzętu 

komputerowego dla szkół. Epidemia choroby COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej, spowodowana wirusem SARS-CoV-2, wymaga szczególnych rozwiązań w wielu 

dziedzinach życia, gospodarki i edukacji. Jedni z pierwszych do nowej sytuacji musieli 

dostosować się nauczyciele i uczniowie, przechodząc na zdalne nauczanie. Odpowiedzią 

na potrzebę zdalnego nauczania był projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

W projekcie Zdalna Szkoła, Powiat Myśliborski zakupił 32 laptopy w komplecie  

z plecakiem oprogramowaniem oraz 4 tablety, w celu polepszenia warunków zdalnego 

nauczania.  

2) Projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożeniach 

niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020. Czas realizacji projektu od 13.11.2020 r. do 31.12.2020 r. 

W ramach grantu Powiat Myśliborski zakupił środki ochrony osobistej, sprzęt oraz 

środki do utrzymania czystości i dezynfekcji do wszystkich szkół i placówek, dla których 

jest organem prowadzącym. 

Wartość dofinansowania 201 062,14 zł. 
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2. OCHRONA ZDROWIA 

 

Informacja ogólna prezentowanego obszaru 

Powiat Myśliborski jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Szpitala Barlinek Sp.  

z o.o. oraz Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.  W stosunku do tych 

szpitali funkcje właścicielskie są realizowane wspólnie poprzez samorząd powiatowy  

i samorządy gminne, adekwatnie do wysokości posiadanych udziałów przez daną jednostkę 

samorządu terytorialnego: 

 
Tabela 18. Udział właścicielski w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. w 2020 roku 

 
Lp. 
 

Stan na dzień 

 
Kapitał zakładowy/  

ilość udziałów  
(1 udział= 1000 zł) 

Ilość udziałów 
Udział 

procentowy 

1. od 01.01.2020 r. 
do 20.01.2020 r. 

12 645 000,00 zł 
12 645 udziałów 

9 944 udziałów Gmina Barlinek 
2 701 udziałów Powiat Myśliborski 
 

78,64% 
21,36% 

2. 21.01.2020 r. 13 317 000,00 zł 
13 317 udziałów 

10 616 udziałów Gmina Barlinek 
2 701 udziałów Powiat Myśliborski 
 

79,72% 
20,28% 

3. 20.05.2020 r. 13 517 000,00 zł 
13 517 udziałów 

10 816 udziałów Gmina Barlinek 
2 701 udziałów Powiat Myśliborski 
 

78,64% 
21,36% 

4. 26.08.2020 r. 13 882 000,00 zł 
13 882 udziałów 

11 181 udziałów Gmina Barlinek 
2 701 udziałów Powiat Myśliborski 
 

80,54% 
19,46% 

5. od 25.11.2020 r.  
do 31.12.2020 r. 

14 874 000,00 zł 
14 874 udziałów  

12 173 udziałów Gmina Barlinek 
2 701 udziałów Powiat Myśliborski 
 

81,84% 
18,16% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

Tabela 19. Udział właścicielski w spółce Szpital w Dębnie  im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 
w 2020 roku 

 
Lp. 
 

 
Stan na dzień 

 
Kapitał 

zakładowy/  
ilość udziałów  

(1 udział = 100 zł) 

 
Ilość udziałów 

 
Udział 

procentowy 

1. od 01.01.2020 r. 
do 26.05.2020 r. 

14 893 600,00 zł 
148 936 udziałów 

46 916 udziałów Gmina Dębno 
102 020 udziałów Powiat Myśliborski 
 

31,5% 
68,5% 

2. 27.05.2020 r. 15 893 600,00 zł 
158 936 udziałów 

50 066 udziałów Gmina Dębno 
108 870 udziałów Powiat Myśliborski 
 

31,5% 
68,5% 

3. 11.08.2020 r. 17 893 600,00 zł 
178 936 udziałów 

56 366 udziałów Gmina Dębno 
122 570 udziałów Powiat Myśliborski 
 

31,5% 
68,5% 

4. 06.11.2020 r. 18 333 600,00 zł 
183 336 udziałów 

60 766 udziałów Gmina Dębno 
122 570 udziałów Powiat Myśliborski 
 

33,14% 
66,86% 

5. 10.11.2020 r. 18 333 700,00 zł 
183 337 udziałów 

60 766 udziałów Gmina Dębno 
122 571 udziałów Powiat Myśliborski 
 

33,14% 
66,86% 

6. od 15.12.2020 r.  
do 31.12.2020 r. 

18 333 800,00 zł 
183 338 udziałów 

60 767 udziałów Gmina Dębno 
122 571 udziałów Powiat Myśliborski 
 

33,14% 
66,86% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

Tabela 20. Struktura organizacyjna szpitali 

Lp. Działalność Szpital Barlinek Sp. z o.o. 
Szpital w Dębnie  

im. Św. Matki Teresy  
z Kalkuty Sp. z o. o. 

 
 
 
 

1. 

Oddziały 
szpitalne 

 Wewnętrzny – 30 łóżek (w tym 
łóżka dla pacjentów z Covid -
19 – ilość 7) 

 Pediatryczno-
Neonantologiczny, noworodki: 
11 łóżeczek, 2 inkubatory 

 Chirurgiczny – 21 łóżek 

 Ginekologiczny-położniczy 26 
łóżek 

 Wewnętrzny – 23 łóżek 

 Dziecięcy – 14 łóżek 

 Chirurgiczny – 17 łóżek 

 Położniczo-Ginekologiczny – 15 
łóżek 

 Noworodkowy w systemie 
rooming-in – 8 łóżek (2 
inkubatory) 

 Wewnętrzny COVID19 – 20 łóżek 

 Izba Przyjęć – 4 łóżka buforowe 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
Pracownie 

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

 Pracownia RTG 

 Pracownia endoskopii 

 Laboratorium z bankiem krwi 

 

 Pracownia USG 

 Pracownia RTG 

 Pracownia Badań Wysiłkowych 

 Pracownia endoskopii 
 

 
 

3. 

 
 
Komórki 
pomocnicze 

 Izba Przyjęć ( 2 łóżka dla 
chorych z podejrzeniem Covid-
19) 

 Blok Operacyjny 

 Apteka szpitalna 

 Szkoła rodzenia 

 Sterylizatornia 

 Prosektorium 

 Izba Przyjęć 

 Blok Operacyjny 

 Apteka szpitalna 

 Szkoła rodzenia 

 Bank krwi 

 Sterylizatornia 

 Prosektorium 

 Punkt pobrań COVID19 

 Sala porodowa 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
Specjalistyczna 
poradnia 
przyszpitalna 

 poradnia chirurgii ogólnej 

 poradnia ortopedyczna 

 poradnia ginekologiczna 

 poradnia laryngologiczna 

 poradnia onkologiczna 

 poradnia kardiologiczna 

 poradnia gastroenterologiczna 

 poradnia neurologiczna 

 poradnia okulistyczna 

 poradnia diabetologiczna 

 poradnia chirurgiczna 

 poradnia ginekologiczno-
położnicza 

 poradnia onkologiczna 

 poradnia kardiologiczna 

 poradnia gastroenterologiczna 

 poradnia geriatryczna 

 poradnia urologiczna 

 poradnia laryngologiczna 
(komercyjna) 

 poradnia urazowo-ortopedyczna 
(komercja) 

 
 
 

5. 

 
 
 
Przy szpitalu 
działa 
dodatkowo 

 Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy – 45 łóżek (opieka 
całodobowa) 

 Podstawowa Opieka 
Zdrowotna 
- Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w Barlinku 
- Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w Myśliborzu 

 Rehabilitacja 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 46 
łóżek 
(opieka całodobowa) 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna 
- Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w Dębnie 
- Nocna i Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w Chojnie 

 Rehabilitacja 
- fizjoterapia (w oddziałach 
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- fizjoterapia (w oddziałach 
szpitalnych, zakładach 
opiekuńczych). 
- kinezyterapia ambulatoryjna, 
- fizykoterapia ambulatoryjna. 

 Ośrodek Rehabilitacji i Opieki 
Krótko i Długoterminowej – 20 
łóżek (dla osób obłożnie, 
przewlekle chorych – pobyty 
komercyjne), 

 Dzienny Dom Opieki 
Medycznej – 15 miejsc. 
Działalność oparta na 
współpracy i 
współfinansowaniu z Gminą 
Barlinek 

 Oddział Dzienny 
Psychiatryczny Rehabilitacyjny 
10 miejsc (w ramach kontraktu 
NFZ) 
 

szpitalnych,  
zakładach opiekuńczych), 
- kinezyterapia (komercyjna), 
- fizykoterapia (komercyjna), 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w obszarze promocja  

i ochrona zdrowia w 2020 roku 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru promocji i ochrony zdrowia znajdują się  

w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, w obszarze strategicznym nr 

2 – Wysoka jakość i dostępność usług publicznych, realizowany był  cel  operacyjny – Poprawa 

i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów demograficzno-

epidemiologicznych Powiatu Myśliborskiego. 

Realizacja projektów i programów profilaktycznych 

Programy profilaktyczne przyczyniły się do poprawy dostępności mieszkańców do 

specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, w tym kompleksowych świadczeń 

wykonywanych w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych.  Wdrażano również programy 

edukacyjne i akcje promocyjne na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania  

z badań profilaktycznych i upowszechnianie zachowań prozdrowotnych. W tabeli poniżej 

zaprezentowano zrealizowane przez szpitale projekty i programy profilaktyczne w 2020 roku.  

 
Tabela 21. Projekty/programy profilaktyczne 

 
Lp. 

 
Szpital Barlinek sp. z o.o. 

 

 
Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy  

z Kalkuty sp. z o.o. 
 

 
1. 

Projekt „Rozwój profilaktyki nowotworowej w 
kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz jelita 
grubego” w Szpitalu w Barlinku - Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Dbam o zdrowie 
 

 
2. 

Opieka nad matką i dzieckiem -Promocja karmienia 
piersią - "Matko czy twoje dziecko słyszy" - Oddział 
ginekologiczno-położniczy, neonatologia, poradnia 
ginekologiczna 

Program wczesnej profilaktyki zdrowia na terenie 
miasta Dębno 
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3. 

Zagrożenia związane z otyłością - Oddziały 
szpitalne, poradnia diabetologiczna 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19 
 

 
4. 

Zagrożenia związane z narkomanią, paleniem 
tytoniu, alkoholizmem - Oddziały szpitalne 

 

 
5. 

Wczesna diagnostyka - zagrożenie chorobami 
nowotworowymi - Pacjenci szpitala, pacjenci 
poradni onkologicznej, chirurgicznej, pracowni 
endoskopowej, oddziałów szpitalnych 18 -80 lat 

 

 
6. 

Wczesna diagnostyka - wykrywanie raka szyjki 
macicy - Lecznictwo ambulatoryjne - pacjentki 
poradni ginekologicznej 

 

 
7. 

Profilaktyka i leczenie chorób oraz opieka nad 
osobami przewlekle chorymi - Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Ośrodek Rehabilitacji i 
Opieki Kr. i Długoterminowej, Dzienny Dom Opieki 
Medycznej, Oddz. Dzienny Psychiatryczny 
Rehabilitacyjny  

 

 
8. 

"Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi" - 
realizowany przy wykorzystaniu Funduszy 
Europejskich i Europejskiego Funduszu 
Społecznego - Pacjenci poradni laryngologicznej  
w wieku 40-65 lat 

 

 
9. 

"Rodzić po ludzku", Promocja "Szkoły rodzenia" - 
Kobiety ciężarne, przyszli ojcowie, położnice, 
ojcowie - porody rodzinne - cały rok z przerwami 
dotyczącymi obostrzeń związanych z COVID-19 

 

 
10. 

Profilaktyka i leczenie chorób układu sercowo-
naczyniowego, cukrzycy - Pacjenci z chorobą 
cukrzycy, układu krążenia - Poradnia 
diabetologiczna .- oddział chorób  wewnętrznych 

 

 
11. 

Podstawowy program profilaktyki raka szyjki 
macicy kobiety w wieku 25 - 59 lat 

 

 
12. 

Szczepienia p/grypie pacjenci powyżej 65 roku 
życia – dla zamieszkujących w Gminie Barlinek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

Doskonalenie zawodowe kadry szpitalnej 

Podnoszenie jakości świadczeń medycznych jest ściśle powiązane z zasobami kapitału 

ludzkiego. Kadra powinna posiadać wiedzę ekspercką, doświadczenie, powinna być 

kompetentna, profesjonalnie przygotowana. Ponadto powinna się ciągle doskonalić.  

Wobec tego podkreślenia wymaga fakt, iż w 2020 roku w szpitalach zostały zrealizowane 

następujące szkolenia / kursy personelu: 

  



RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO 2020 

 

 

Strona 33 z 111 
 

Tabela 22. Szkolenia/kursy personelu 

 
Lp. 

 
Szpital Barlinek sp. z o.o. 

 
Szpital w Dębnie 

 im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. 
 

1. pozycje wertykalne kurs dla położnych studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwa – 2 osoby 

2. przetaczanie kwi i jej skład studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwa – 4 osoby 

3. zarządzenie stresem kurs opiekuna medycznego – 1 osoba 

4. szczepienia ochronne specjalizacja lekarska w zakresie kardiologii - 1 osoba 

5. ból ostry i przewlekły specjalizacja lekarska w zakresie urologii – 1 osoba 

6.  kurs specjalistyczny edukator cukrzycy – 32 osoby 

7. 
 
 
 

kurs specjalistyczny "szczepienia ochronne" – 1 osoba 

8.  kurs specjalistyczny "leczenie ran" – 1 osoba 

9. 
.  
 
 

kurs uzupełniający przetaczania krwi i jej składników – 24 osoby 

10.  specjalista ds. kodowania świadczeń leczniczych – 3 osoby 

11.  kontraktowanie świadczeń medycznych w nfz – 3 osoby 

12.  
wynagrodzenie , czas pracy urlopy i obowiązki pracodawcy  
w okresie epidemii – 3 osoby 

13.  zrozumieć vat podatek vat dla początkujących – 1 osoba 

4.  
zmiany w rachunkowości i w podatkach istotne dla podmiotów 

leczniczych – 2 osoby 

15.  
podwyżki dla pracowników medycznych, w tym ratowników  

po 01.07.2020 r.  – 3 osoby 

16.  specjalista ds. rachunkowości, samodzielny księgowy – 2 osoby 

17.  
zmiany w podmiotach leczniczych w czasie pandemii  
z uwzględnieniem zmian po 30.11.2020r. – 3 osoby 

18.  zamknięcie roku 2020 – 3 osoby 

19.  zarządzanie w ochronie zdrowia – 2 osoby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

 
Realizacja uchwał Rady Powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 23. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr Uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 

realizowana           

w 2020 roku  

(TAK/NIE) 

1. XX/173/2020 27.03.2020 

w sprawie określenia 
maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń 
udzielonych przez 
Zarząd Powiatu w 
Myśliborzu w 2020 

Rada Powiatu ustaliła 
maksymalną wysokość 
pożyczek i poręczeń, 
których może udzielić 
Zarząd Powiatu w 
Myśliborzu w roku 

TAK 
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roku. budżetowym 2020 

2. XXI/174/2020 27.03.2020 

w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie 
wkładu pieniężnego do 
Spółki Szpital w Dębnie 
Spółka z o.o. im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty, 
na podwyższenie jej 
kapitału zakładowego 
oraz objęcia udziałów w 
podwyższonym 
kapitale.  

Rada Powiatu w 
Myśliborzu wyraziła zgodę 
na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki 
Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 
o kwotę 685.000,00 zł, a 
następnie objął Powiat 
6.850 udziałów w Spółce. 

TAK 

3. XXI/181/2020 27.05.2020 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia 
maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń 
udzielonych przez 
Zarząd Powiatu w 
Myśliborzu w 2020 
roku. 

W Uchwale Nr 
XX/173/2020 Rady 
Powiatu w Myśliborzu z 
dnia 27.03.2020r. W 
sprawie określenia 
maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez Zarząd 
Powiatu w Myśliborzu w 
2020 roku §1 otrzymuje 
brzmienie: ustala się 
maksymalną wysokość 
pożyczek i poręczeń, 
których może udzielić 
Zarząd Powiatu w 
Myśliborzu w roku 
budżetowym 2020, w 
kwocie 600.000,00 zł. 

TAK 

4. XXI/182/2020 27.05.2020 

w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie 
wkładu pieniężnego do 
Spółki Szpital w Dębnie 
Spółka z o.o. im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty, 
na podwyższenie jej 
kapitału zakładowego 
oraz objęcia udziałów w 
podwyższonym 
kapitale.  

Rada Powiatu  
w Myśliborzu wyraziła 
zgodę na podwyższenie 
kapitału zakładowego 
Spółki Szpital w Dębnie 
Spółka z o.o. im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty o kwotę 
1.370.000,00 zł poprzez 
utworzenie 13.700 
udziałów i objęcie 
udziałów w 
podwyższonym kapitale 
zakładowym przez Powiat 
Myśliborski. 

TAK 

5. XXV/200/2020 28.09.2020 

w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie 
wkładu pieniężnego do 
Spółki Szpital w Dębnie 
Sp. z o.o. im. św. Matki 
Teresy z Kalkuty na 
podwyższenie jej 
kapitału zakładowego 
oraz objęcia udziałów w 
podwyższonym 
kapitale.  

Rada Powiatu  
w Myśliborzu wyraziła 
zgodę na podwyższenie 
kapitału zakładowego 
spółki Szpital w Dębnie Sp. 
z o.o. im. Św. Matki  

TAK 

6. XXV/201/2020 28.09.2020 

w sprawie rozpatrzenia 
petycji Organizacji 
Zakładowej NSZZ 
"Solidarność" Szpitala w 
Dębnie im. Św. Matki 

Rada Powiatu rozpatrzyła 
negatywnie petycję 
Organizacji Zakładowej 
NSZZ "Solidarność" 
Szpitala w Dębnie im. Św. 

TAK 
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Teresy z Kalkuty Sp. z 
o.o. 

Matki Teresy z Kalkuty Sp. 
z o. o dotyczącej 
prywatyzacji Szpitala w 
Dębnie. 

7. XXIX/224/2020 21.12.2020 

w sprawie wyrażenia 
stanowiska dotyczącego 
strategii dalszego 
funkcjonowania 
publicznej ochrony 
zdrowia w Powiecie 
Myśliborskim 

Rada Powiatu w 
Myśliborzu wyraża 
poparcie dla Modelu nr1 
zaprezentowanego przez 
spółkę FORMEDIS SP. z 
o.o. z siedziba w Poznaniu 
w wizji i strategii dalszego 
funkcjonowania 
publicznej ochrony 
zdrowia w powiecie 
Myśliborskim 
przygotowanej zgodnie z 
umową Nr IPZ/10/2020 z 
dnia 09.07.2020r. 

TAK 

 

Realizacja uchwał Zarządu Powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 24. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w 2020 roku 

Lp. Nr Uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały komentarz 

Uchwała 
realizowana w 

2020 roku  
(TAK/NIE)  

1. 93/352/2020 26.02.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 28.02.2020r. 

TAK 

2. 95/355/2020 09.03.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 11.03.2020r.  

TAK 

4. 99/364/2020 30.03.2020 

w sprawie udzielenia 
pożyczki z budżetu 
Powiatu 
Myśliborskiego dla 
Spółki Szpital Barlinek 
Sp. z o.o. 

W związku z  przejściowymi 
trudnościami płatniczymi 
Spółki Szpital Barlinek Sp.  z 
o.o. udzielił ze środków 
budżetu Powiatu 
Myśliborskiego pożyczkę w 
kwocie 300.000,00 zł na 
spłatę wymagalnych 
zobowiązań wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
oraz zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług Szpitala 
Barlinek Sp. z o.o. 

TAK 
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5. 99/367/2020 30.03.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 31.03.2020r. 

TAK 

6. 100/368/2020 02.04.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa  

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 02.04.2020r. 

TAK 

7. 111/389/2020 28.05.2020 

w sprawie powołania 
członka Rady 
Nadzorczej spółki 
szpital w Dębnie im. 
Św. Matki Teresy z 
Kalkuty Sp. z o.o. 

Zarząd Powiatu powołał 
Pana Arkadiusza Cyska na 
Członka Rady Nadzorczej 
Spółki Szpital w Dębnie im. 
Św. Matki Teresy z Kalkuty 
Sp. z o.o. na okres 3 lat 
indywidualnej kadencji. 

TAK 

8. 111/390/2020 28.05.2020 

w sprawie powołania 
członka Rady 
Nadzorczej spółki 
szpital w Dębnie im. 
Św. Matki Teresy z 
Kalkuty Sp. z o.o. 

Zarząd Powiatu powołał 
Panią Izabelę Napieracz-
Trzosek na Członka Rady 
Nadzorczej Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty Sp. z o.o. na okres 
3 lat indywidualnej 
kadencji. 

TAK 

9. 111/391/2020 28.05.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego  jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 29.05.2020r. 

TAK 

10. 111/392/2020 28.05.2020 

w sprawie udzielenia 
pożyczki z budżetu 
Powiatu 
Myśliborskiego dla 
spółki Szpital Barlinek 
Sp. z o.o. 

W związku z przejściowymi 
trudnościami płatniczymi 
Spółki Szpital Barlinek Sp.   
z o.o. udziela się ze środków 
budżetu Powiatu 
Myśliborskiego pożyczkę w 
kwocie 300.000,00 zł na 
spłatę wymagalnych 
zobowiązań wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
oraz zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług Szpitala 
Barlinek Sp. z o.o. 

TAK 

11. 111/393/2020 28.05.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 

TAK 
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wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 01.06.2020r. 

12. 112/396/2020 01.06.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 05.06.2020r. 

TAK 

13. 114/400/2020 15.06.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
jako wspólnika Spółki 
Szpital w Dębnie im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty Sp. z 
o. o na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 19.06.2020r.  

TAK 

14.  115/405/2020 19.06.2020 

w sprawie uchylenia 
uchwały Nr 
114/400/2020 z dnia 
15.06.2020r. w 
sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa  

Zarząd Powiatu uchylił 
uchwałę Nr 114/400/2020 
z dnia 15.06.2020r. w 
sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

TAK 

15. 115/406/2020 19.06.2020 
w sprawie udzielenia 
upoważnienia 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
jako wspólnika Spółki 
Szpital w Dębnie im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty Sp. z 
o. o na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 19.06.2020r.  

TAK 

16. 116/408/2020 25.06.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 29.06.2020r. 

TAK 

17. 117/420/2020 29.06.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 03.07.2020r.  

TAK 
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18. 118/421/2020 03.07.2020 
zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

w uchwale Zarządu Powiatu 
w Myśliborzu Nr 
117/420/2020 z dnia 
29.06.2020 załącznik do 
uchwały stanowiący 
pełnomocnictwo otrzymuje 
brzmienie zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

TAK 

19. 125/441/2020 10.08.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 19.08.2020r.  

TAK 

20. 128/466/2020 01.09.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 01.09.2020r. 

TAK 

21. 130/474/2020 14.09.2020 

w sprawie 
zaopiniowania 
projektu uchwały 
Rady Powiatu w 
Myśliborzu 

Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował projekt 
uchwały Rady Powiatu w 
Myśliborzu w sprawie 
rozpatrzenia petycji 
organizacji Zakładowej 
NSZZ " Solidarność" Szpitala 
w Dębnie im. Św. Matki 
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o 
stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

TAK 

22. 135/485/2020 02.10.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital w 
Dębnie im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 02.10.2020. 

TAK 

23. 136/486/2020 06.10.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 07.10.2020r.  

TAK 

24. 147/514/2020 17.11.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Zarząd Powiatu udzielił 
Członkowi Zarządu Powiatu 
w Myśliborzu 
pełnomocnictwa do 

TAK 
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reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 18.11.2020r. 

25. 157/532/2020 21.12.2020 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa  

Zarząd Powiatu udzielił 
Staroście Myśliborskiemu 
pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu 
Myśliborskiego jako 
wspólnika Spółki Szpital 
Barlinek Sp. z o.o. na 
Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników 
w dniu 22.12.2020r. 

TAK 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku 

1) Największym problemem, z jakim borykają się nasze szpitale, jest utrzymanie płynności 

finansowej. Należy zauważyć, iż na dzień 31 grudnia 2020 roku w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. 

ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych wyniósł 8 671 570,05 zł. Rok 2020 zamknął się 

stratą w wysokości 5 147 572,36 zł. Dla zobrazowania tej trudnej sytuacji, warto nadmienić, 

że kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Szpitala Barlinek w 2020 roku wyniósł 

21 163 407,97 zł., natomiast koszty utrzymania Szpitala zamknęły się kwotą 30 349 442,13 

zł., tak więc na bieżącą działalność Spółki brakowało 9 186 034,16 zł.  

2) W Szpitalu w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ujemny wynik finansowy 

 z lat ubiegłych wyniósł 12 625 825,25 zł, a rok 2020 dla Szpitala w Dębnie zamknął się 

stratą w wysokości 2 485 863,61 zł. Podobna sytuacja w zakresie otrzymanego kontraktu  

z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku dotyczy Szpitala w Dębnie. Kontrakt w roku 

2020 opiewał na kwotę 18 743 075,94 zł. a koszty utrzymania Szpitala wyniosły 27 498 

760,07 zł, wobec tego na bieżącą działalność Szpitala brakowało 8 755 684,13 zł.  

3) Opisana powyżej kondycja finansowa Szpitali wyraźnie wskazuje na niedoszacowanie  

procedur medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tabela poniżej 

przedstawia różne formy wsparcia finansowego jakiego udzielił Powiat Myśliborski  

w 2020 roku Szpitalowi w Barlinku i Dębnie.  

 

Tabela 25. Środki finansowe przekazane przez Powiat Myśliborski w roku 2020 

 
Lp. 

 
Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

 

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

 

 
1. 300 000,00 zł (pożyczka) 685 000,00 zł (podwyższenie kapitału) 

 
2. 
 

300 000,00 zł (pożyczka) 1 370 000,00 zł (podwyższenie kapitału) 

 
3. 
 

– 
426 102,73 zł (podwyższenie kapitału) 

 

 
Razem 

 
600 000,00 zł 2 481 102,73 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 
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4) Między innymi dzięki wsparciu ze strony samorządów, szpitale mogły w 2020 roku  

realizować kilka inwestycji i niezbędnych remontów. 

Tabela 26. Inwestycje i remonty zrealizowane w szpitalach 

 
Lp. 

 
Szpital Barlinek Sp. z o.o. 

 

 
Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty  

Sp. z o.o. 
 

 
1. 

Zakup ambulansu sanitarnego – 348 465 zł               
– środki budżet obywatelski Gmina Barlinek Wiata na odpady komunalne 3 105,00 zł 

 
2. 

Zakup respiratora – 73 440 zł                                    
dofinansowanie projektu UE 

Izba przyjęć 2 248,55 zł 
 

 
3. 

Zakup aparatu do znieczulania – 127 440 zł                  
dofinansowanie projektu UE 

Budynek warsztatów 649,70 zł 
 

 
4. 

Zakup perymetru statycznego – 32 355 zł Budynek A 1 701,00 zł 
 

 
5. 

Drobne zakupy inwestycyjne+ wyposażenie              
 – 41 189,52 zł 

Oddział wewnętrzny 713,40 zł 
 

 
6. 

Wykonanie zabudowy śmietnika wraz z dachem              
– 12 177 zł 

Oddział wewnętrzny 713,40 zł 
 

 
7. 

Wymiana centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła w pracowni endoskopowej – 16 113 zł 

Rejestracja 368,24 zł 
 

 
8. 

Drobne remonty wykonane w Szpitalu – 5 505,83 zł Gabinet Prezesa Zarządu 313,74 zł 
 

9. – Oddział dziecięcy 3 389,60 zł 
 

Koszt w/w inwestycji i remontów  
wyniósł 656 685,35 zł 

 

Koszt w/w inwestycji i remontów  
wyniósł 12 489,23 zł 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych ze szpitali 

 

5) W trosce o dobro mieszkańców, pacjenta jak i pracowników obu szpitali, sytuacja finansowa 

i organizacyjna spółek jest stale monitorowana przez samorządy. Zarząd Powiatu 

wypełniając funkcje właścicielskie podejmował działania mające na celu poprawę sytuacji 

finansowej obu Spółek szpitalnych. W tym miejscu należy przypomnieć , że od 2015 roku to 

Gmina Barlinek jest większościowym udziałowcem w Spółce Szpital Barlinek i to samorząd 

gminny podejmuje strategiczne decyzje w sprawie zarządzania i funkcjonowania Szpitala 

Barlinek. Powiat w miarę swoich kompetencji wspiera w tych działaniach samorząd gminy. 

 

W spółce Szpital Dębno sytuacja jest odwrotna, gdyż to Powiat posiada pakiet 

większościowy. Od początki VI kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu podjęte zostały 

rozmowy i działania mające na celu przekazanie większościowych udziałów Szpitala 

 w Dębnie na rzecz Gminy Dębno. Kluczowym w sprawie prowadzonych negocjacji było 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala w Dębnie w dniu 02.05.2019 r. podczas 

którego przedstawiciele Powiatu Myśliborskiego i Gminy Dębno ustalili, że po pokryciu strat 

Szpitala w Dębnie  przez Powiat na dzień 31.03.2019 r. tj. kwoty w wysokości 10 435 141,72 
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zł, Gmina przejmie 80% udziałów w Spółce. Wobec powyższego Powiat podjął działania 

zmierzające do całkowitej spłaty straty Spółki w Dębnie, celem przekazania 

większościowych udziałów w „oddłużonej” Spółce na rzecz Gminy Dębno. Powiat 

przygotował projekt Umowy w sprawie przyszłej sprzedaży udziałów, który zawierał 

konstrukcje prawną czynności poprzedzających zbycie udziałów na rzecz Gminy Dębno oraz 

Porozumienie w sprawie przyszłego przeniesienia udziałów.   

 

W związku z tym w dniu 12.06.2019 r. Rada Powiatu podjęła szereg stosownych uchwał, 

mających na celu sfinalizowanie negocjacji z Gminą Dębno w zakresie przejęcia pakietu 

większościowego. W tym m.in. uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 9 500 000 zł – 

celem pokrycia straty Szpitala w Dębnie. Przedmiotowe działania miały gwarantować  

w przyszłości zaangażowanie Powiatu w działalność obu szpitali na podobnym poziomie. 

Jednakże Burmistrz Dębna wycofał się ze złożonych deklaracji, a Rada Miejska w Dębnie  

w dniu 27.06.2019 r. podjęła uchwałę w sprawie objęcia przez Gminę Dębno łącznego 

pakietu 60% udziałów w Spółce. Na tym etapie rozmowy z Gminą Dębno zostały zawieszone, 

ponieważ rozpoczęły się działania w zakresie nabycia Szpitala w Dębnie przez SPZOZ 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.  

 

W międzyczasie prowadzone były również rozmowy z przedstawicielami Grupy Nowy 

Szpital Holding S.A. w kwestii rozważenia propozycji współpracy w zakresie prowadzenia 

Szpitala w Dębnie. Jednakże nie podjęto ostatecznych decyzji w zakresie potencjalnej 

współpracy.  

 

Od dnia 28.06.2019 r., kiedy to SPZOZ MSWiA w Szczecinie, wyraził wolę w przedmiocie 

współpracy zmierzającej do przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie, samorządy 

podejmowały szereg działań zmierzających do zbycia Szpitala. Po kilku miesiącach rozmów, 

negocjacji, działań samorządów i Szpitali oraz poczynionych uzgodnieniach, w dniu 

19.03.2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało właścicielom 

Szpitala decyzję o odstąpieniu od przejęcia Szpitala w Dębnie przez SPZOZ MSWiA  

w Szczecinie. 

 

Od marca 2020 roku, po nieudanych rozmowach i negocjacjach dot. poprawy trudnej 

sytuacji spółek szpitalnych, nadszedł czas pandemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2. Szpitale zmuszone były wprowadzać, a następnie znosić (gdy sytuacja 

epidemiczna ulegała polepszeniu) obostrzenia związane z pandemią. Dodatkowo przez cały 

czas sytuacja finansowa nie ulegała poprawie.  

 

Wobec tego, oprócz udzielonego przez Powiat wsparcia finansowego szpitalom (Tabela nr 

25) Zarząd Powiatu zmuszony był szukać kolejnych rozwiązań mających na celu poprawę 

kondycji obu spółek szpitalnych, i tak: 

 Na posiedzeniu w dniu 15.06.2020 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraził zgodę na 

wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz podpisanie umowy  

w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala  

w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o.  
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 W dniu 09.07.2020 r. podpisana została Umowa pomiędzy Powiatem Myśliborskim  

a Firmą FORMEDIS MMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 77 982,00 zł. Płatne 

w trzech transzach. 

 W dniu 09.07.2020 r. podpisana została również Umowa pomiędzy Powiatem 

Myśliborskim a Gminą Dębno i Gminą Barlinek, w której to obie Gminy zobowiązały się 

do częściowego udziału w kosztach wynagrodzenia dla FORMEDIS za opracowanie 

Programu restrukturyzacji w wysokości 25% wynagrodzenia brutto każda z Gmin. 

Ponadto Strony oświadczyły, że znają treść umowy jaka została zawarta pomiędzy 

Powiatem i FORMEDIS MMC na wykonanie Programu restrukturyzacji i wyraziły wolę 

współpracy przy jej realizacji.  

 W dniu 23.09.2020 r. odbyły się spotkania w Szpitalu w Barlinku i w Dębnie oraz  

w Starostwie Powiatowym, w celu omówienia postępów w zakresie opracowania 

Raportów. 

 W dniu 12.10.2020 r. Spółka FORMEDIS przesłała robocze wersje opracowań  

w postaci: Raportu Szpitala Barlinek Sp. z o.o., Raportu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. oraz 

Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie. 

 Pismem z dnia 13.10.2020 r. przekazano wersje robocze ww. opracowań Burmistrzowi 

Barlinka, Burmistrzowi Dębna oraz Prezesom Szpitala Barlinek oraz Szpitala w Dębnie. 

W przedmiotowym piśmie poproszono o zapoznanie się z opracowaniami oraz 

naniesienie ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń merytorycznych do dokumentów oraz 

pytań w zakresie przyjętych przez FORMEDIS założeń, kierunków i rozwiązań 

restrukturyzacyjnych w terminie do 21.10.2020 r. 

 Pismem z dnia 26.10.2020 r. (biorąc pod uwagę wniesione uwagi przez Burmistrza) 

Starosta Myśliborski w imieniu Zarządu Powiatu wystąpił do Burmistrza Dębna  

o rozważenie możliwości przejęcia należących do Powiatu udziałów powodując zmianę 

procentową wspólników (w proporcji 20% do 80%) na korzyść Gminy Dębno.  

 W odpowiedzi, pismem z dnia 29.10.2020 r. Burmistrz Dębna przedstawił stanowisko 

Gminy Dębno, informując, że „wstępne opracowanie audytu Szpitala w Dębnie oraz 

przygotowanie strategii jego funkcjonowania w powiecie myśliborskim, nie zakłada 

takiego wariantu jak: „przejęcie przez gminę Dębno”. Są inne warianty, ale brak tego, 

które przedstawia Starosta co pokazuje, że nawet grono ekspertów w zakresie 

programów finansowych i restrukturyzacyjnych szpitala nie zakłada takiego modelu. 

Poprawka, która zgłoszona została do wizji dotyczy przygotowania właśnie kolejnego 

wariantu, który mógłby mieć szansę realizacji”. Dodał, iż „po kluczowych zagadnieniach 

tj. spłacie zobowiązań oraz sprecyzowaniu ostatecznego stanowiska wszystkich 

zainteresowanych stron, nie widzi żadnych przeszkód, aby w sposób merytoryczny, 

racjonalny i uporządkowany przystąpić do dalszych rozmów co do trybu i zasad 

funkcjonowania Szpitala w Dębnie”. 

 Pismem z dnia 04.11.2020 r. Starosta zauważył, że intencje zawarte w piśmie z dnia 

26.10.2020 r. zostały przez Burmistrza Dębna niewłaściwie zinterpretowane i tym 

samym zaprosił Burmistrza na posiedzenie Zarządu w dniu 06.11.2020 r., celem 

omówienia przedmiotowych kwestii. 

 W dniu 06.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, w którym to uczestniczył m.in. 

Burmistrz Dębna. Na posiedzeniu były omawiane kwestie dotyczące spłaty zobowiązań 

wymagalnych wynikających z podpisanych przez Szpital umów oraz kwestie przekazania 

pakietu większościowego udziałów Gminy Dębno. 
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 W dniu 26.10.2020 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu zaakceptował zastrzeżenia  

i pytania zgłoszone do opracowań firmy FORMEDIS MMC. W tym samym dniu 

przekazano przedmiotowe uwagi Spółce FORMEDIS.  

 W dniu 02.11.2020 r. Spółka FORMEDIS MMC ustosunkowała się do uwag  

i zastrzeżeń Starosty Myśliborskiego.  

 Pismem Starosty z dnia 03.11.2020 r. Prezesi Szpitali jak i Burmistrzowie zostali 

poinformowani o odpowiedzi FORMEDIS na zastrzeżenia oraz została przekazana 

ostateczna wersja Raportów oraz Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej 

ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim. Ponadto wystąpiono z prośbą do 

Burmistrzów o wskazanie dogodnego terminu i sposobu przeprowadzenia wspólnej sesji 

Rad Gmin i Powiatu. Przedmiotowe  pismo wysłane zostało w dniu 04.11.2020 r. W dniu 

09.11.2020 r. Burmistrz Barlinka poinformował, aby decyzję o wspólnej sesji odłożyć do 

końca listopada 2020 r. Natomiast Burmistrz Dębna w odpowiedzi na pismo 

zaproponował termin wspólnej sesji pomiędzy 30.11.2020 r. a 04.12.2020 r.  

 W dniu 05.11.2020 r. Starosta przesłał zapytanie do Szpitali oraz Burmistrza Barlinka  

i Burmistrza Dębna w zakresie dalszych uwag lub zastrzeżeń merytorycznych do 

opracowań Spółki FORMEDIS z terminem na odpowiedź do 09.11.2020 r. Nie wniesiono 

uwag do ostatecznej wersji Raportów. 

 W dniu 10.11.2020 r. nastąpiło podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego 

odbioru w formie papierowej Raportów, Wizji i strategii dalszego funkcjonowania 

publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim. 

 E-mailem z dnia 18.11.2020 r. Radni Rady Powiatu w Myśliborzu otrzymali 

elektroniczne wersje dokumentów sporządzonych przez FORMEDIS, celem zapoznania 

się i analizy. w kontekście przyszłych działań dotyczących funkcjonowania obu spółek 

szpitalnych. 

 Pismem z dnia 24.11.2020 r. Starosta Myśliborski zaproponował  Burmistrzowi Dębna, 

Burmistrzowi Barlinka oraz Przewodniczącym Rad obu samorządów wspólną sesję  

w dniu 10.12.2020 r. o godz. 16:00. Jednakże, po organizowanych spotkaniach  

i rozmowach, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Miejskiej w Barlinku, nie doszło do 

organizacji Wspólnej Sesji Rady Powiatu i Rad Miejskich. 

 Dlatego też zorganizowano sesję Rady Powiatu w Myśliborzu, która odbyła się w dniu 

10.12.2020 r. przy udziale radnych Rady Miejskiej w Dębnie i Barlinku, Prezesów Spółek 

oraz przedstawicieli Spółki FORMEDIS Sp. z o. o. Podczas sesji przedstawiciele Spółki 

FORMEDIS zaprezentowali wyniki swoich opracowań, przedstawione zostały 

poszczególne modele proponowanych rozwiązań oraz Scenariusz pasywny prognoz 

finansowych. Odbyła się szeroka dyskusja w tym temacie. 

 Dodatkowo w dniach 01.12.2020 r. i 18.12.2020 r. odbyły się spotkania z Burmistrzem 

Dębna  w sprawie Szpitala w Dębnie, przy udziale Zarządu Powiatu w Myśliborzu oraz 

radnych Rady Powiatu w Myśliborzu z terenu Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice.  

 Dodatkowo w dniu 14.12.2020 r. Powiat zawarł ze Szpitalem w Barlinku Aneksy do 

zawartych umów pożyczek, którymi to wydłużony został okres spłaty obu pożyczek do 

dnia 31.12.2021r. 

 Kolejno po analizie warunków i możliwości wdrożenia danego modelu, w dniu 

21.12.2020 r. Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła uchwałę – rekomendując do realizacji 

wybór Modelu Nr 1 wskazanego w Wizji i strategii dalszego funkcjonowania publicznej 

ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim, z zastrzeżeniem możliwości modyfikacji 



RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO 2020 

 

 

Strona 44 z 111 
 

założeń modelu. Model zakładał dalsze funkcjonowanie obu Szpitali na terenie Powiatu 

Myśliborskiego, z tym, że: 

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

 miałby przejąć wszystkie funkcje zabiegowe realizowane aktualnie w obu 

Szpitalach,  

 miałby rozszerzyć działalność o nowouruchomione oddziały zabiegowe: Oddział 

Urologiczny (10 łóżek), Oddział Urazowo-Ortopedyczny (10 łóżek) oraz 

dodatkowo – ze względu na planowane uruchomienie Oddziału Urazowo-

Ortopedycznego – Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (25 łóżek),  

 miałaby rozszerzyć działalność Oddziału Wewnętrznego o Pododdział 

Gastroenterologiczny,  

 miałby zlikwidować (skonsolidować ze Szpitalem w Barlinku) obszar 

położnictwa i neonatologii, tym samym zlikwidować Zespół Porodowy, 

Szpital Barlinek Sp. z o.o.: 

 rozszerzy działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych o Pododdział 

Obserwacyjny,  

 zlikwidowałby (skonsolidowałby ze Szpitalem w Dębnie) wszystkie funkcje 

zabiegowe, w tym: obszar ginekologii i chirurgii ogólnej (jednocześnie zapewni 

7/24 dostęp do specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej w ramach Izby Przyjęć),  

 tym samym zlikwidowałby Blok Operacyjny oraz Dział Anestezjologii 

(jednocześnie zapewniłby 7/24 dostęp do specjalisty w dziedzinie anestezjologii 

i pielęgniarki anestezjologicznej w ramach Zespołu Porodowego), dynamicznie 

rozwijałby obszar położnictwa. 

 Jednakże nie doszło do porozumienia pomiędzy Wspólnikami Spółek oraz samymi 

Szpitalami, w zakresie realizacji wspólnej wizji dalszego funkcjonowania ochrony 

zdrowia na terenie Powiatu Myśliborskiego. Podobnie jak Powiat, Gmina Dębno 

opowiedziała się za realizacją Modelu Nr 1. 

 Dodatkowo pismem z dnia 28.12.2020 r. Burmistrz Dębna zwrócił się do Starosty  

z prośba o zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej:  

– uregulowania zobowiązań Szpitala wynikające z zawartych w 2020 roku umów, 

– spłaty wszystkich zobowiązań wymagalnych Szpitala. 

 Jednocześnie podtrzymał swoje stanowisko, iż ”uregulowanie zobowiązań i przyjęcie 

wariantu restrukturyzacji szpitala otwiera drogę do ustalenia zasad dalszej współpracy 

i struktury własnościowej Spółki Szpital w Dębnie”.  

 Pismem z dnia 11.01.2021 r. Starosta poinformował Burmistrza, iż kwestie wsparcia 

finansowego Szpitala w Dębnie zostaną rozpatrzone po zakończeniu negocjacji  

z Gminą Dębno na temat określenia zasad współpracy, w tym m.in. ustalenia struktury 

właścicielskiej Spółki.   

 W dniu 07.01.2021 r. odbyło się spotkanie on-line w sprawie Szpitala Barlinek, przy 

udziale radnych Rady Miejskiej w Barlinku, Zarządu Powiatu w Myśliborzu oraz 

radnych Rady Powiatu w Myśliborzu z terenu Gminy Barlinek. 

 Gmina Barlinek (większościowy udziałowiec Szpitala Barlinek) w dalszym ciągu nie 

zajmowała stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Szpitala, dlatego też  dnia 

19.01.2020 r. Starosta Myśliborski zwrócił się do Burmistrza Barlinka i Rady Miejskiej  

w Barlinku z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego strategii dalszego 
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funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia w Powiecie Myśliborskim. Poprosił aby 

Gmina Barlinek opowiedziała się za jednym z modeli zaproponowanych przez Spółkę 

FORMEDIS, bądź poinformowała o planowanych innych rozwiązaniach. 

 W odpowiedzi na pismo, Burmistrz Barlinka i Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Barlinku zaprosili Starostę Myśliborskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz 

radnych Rady Powiatu na spotkanie w dniu 28.01.2021 r. w Barlinku w sprawie 

omówienia bieżącej działalności i planu naprawczego dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 

 Podczas spotkania Prezes ogólnie przedstawił plany dalszego funkcjonowania szpitala. 

Podkreślił, że gmina powinna realizować wariant numer 2, jaki dla barlineckiego 

szpitala, opracowała firma audytorska. Burmistrz Barlinka polecił Prezesowi wykonanie 

w ciągu 2 najbliższych tygodni, planu naprawczego z konkretnymi kwotami  

i wyliczeniami. Dodatkowo Burmistrz przedstawił propozycję, aby Powiat przejął 40%  

udziałów w szpitalu. Dodatkowo podkreślano, że Szpital w Barlinku musi funkcjonować 

dalej, bez likwidacji jakiegokolwiek oddziału, jednakże nie padły żadne propozycje 

działań, które miałyby ustabilizować jego sytuację. 

 W dniu 11.02.2021 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie 

władz Powiatu Myśliborskiego i Gminy Barlinek, dotyczące dalszych losów 

barlineckiego Szpitala. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele barlineckich 

przedsiębiorców, członkowie komitetu referendalnego, kilkoro mieszkańców gminy. 

Prezes Szpitala przedstawił Program naprawczy Szpitala na lata 2021-2024. Podczas 

spotkania nie podjęto żadnych decyzji, co do przyszłości Szpitala.   

 Z uwagi na brak decyzji ze strony Gminy Barlinek – większościowego wspólnika Spółki, 

w dniu 10.03.2021 r. Starosta Myśliborski w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował do 

Zarządu Spółki Szpitala Barlinek Sp. z o. o. o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki, w celu podjęcia uchwały w sprawie rekomendacji Modelu Nr 1 

wskazanego w „Wizji …” opracowanej przez Formedis, z możliwością modyfikacji  

i przyjęcia wspólnych rozwiązań przez Wspólników obu spółek.   

 Na NZW Spółki Szpital Barlinek w dniu 12.04.2021 r. Gmina Barlinek zagłosowała 

przeciw ww. uchwale, tym samym nie wyrażając zgody na realizację Modelu Nr 1. 

Dodatkowo Prezes poinformował o podjęciu w dniu 23.03.2021r. przez Zarząd Spółki 

uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala. Powiat poprosił  

o przedłożenie uchwały wraz z Programem, o których mowa powyżej. 

 W dniu 20.04.2021 r. Burmistrz Barlinka przesłał przedmiotowy Program oraz poprosił 

o zajęcie stanowiska w zakresie dokapitalizowania Spółki, jak również  

o zajecie stanowiska w sprawie zmiany wartości udziałów w spółce w proporcjach 

Gmina Barlinek 60% i Powiat Myśliborski 40%, oddłużenie wierzytelności poprzez 

zamianę na udziały lub umorzenie wierzytelności, i zabezpieczenie bieżącego 

finansowania Szpitala w 2021 roku.  

 W dniu 26.04.2021 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza i zajął 

stanowisko, że decyzja w kwestii dofinansowania działalności Spółki Szpital Barlinek 

poprzez zwiększenie udziału Powiatu w kapitale zakładowym Spółki rozważana będzie 

po podjęciu działań restrukturyzacyjnych przez Szpital i po zapoznaniu się z efektami 

tych działań. Zarząd Powiatu uznał, że w obecnym stanie rzeczy należy przede 

wszystkim wdrożyć rozwiązania celem ustabilizowania i poprawy sytuacji finansowej 

Szpitala o powyższym został poinformowany Burmistrz Barlinka (pismo z dnia 

30.04.2021 r.) 
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 Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję decyzje o wniesieniu wkładu pieniężnego do 

Spółki Szpital w Dębnie na podwyższenie jej kapitału zakładowego o 1 udział, w zamian 

za wkład pieniężny w kwocie 250 000 zł. oraz o zabezpieczeniu kwoty 250 000 zł dla 

Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej na 

finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

przez szpital, wskazanych w Programie naprawczym.   

 Rada Powiatu w Myśliborzu na sesji w dniu 28.04.2021 r. podjęła uchwały, o którym 

mowa powyżej, wyrażając zgodę na przekazanie Spółkom szpitalnym środków 

finansowych w wysokości po 250 000 zł każda.  

 

Obecnie Zarząd Powiatu w Myśliborzu analizuje możliwości wprowadzenia innych rozwiązań 

mających na celu poprawę trudnej, w dalszym ciągu, sytuacji finansowej spółek szpitalnych. 
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3. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZIN I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ 
POLITYKA PRORODZINNA 

 
Informacja ogólna prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadania 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Powiat realizując 

zadania pomocy społecznej współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z innymi jednostkami 

samorządowymi oraz z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Poniżej prezentujemy 

jednostki realizujące  zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny 

 i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, 

 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Somatycznie  Chorych w Myśliborzu,   

 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie, 

 Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Nasz Dom” w Dębnie, 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dorian II w Sławnie. 

 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w obszarze edukacji 

publicznej w 2020 roku 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej, wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej znajdują się w następujących dokumentach: 

1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

 w Rodzinie na lata 2019-2020, przyjętego w dniu 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VI/60/2019 Rady 

Powiatu w Myśliborzu; 

2) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020, 

przyjętego w dniu 18 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLVI/290/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu. 

 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczących prezentowanego obszaru 

Tabela 27. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2020r.                 
TAK/NIE 

1. XLVI/290/2017 18.12.2017 

w sprawie przyjęcia 
Powiatowego 
Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w 
Powiecie 
Myśliborskim na lata 
2018-2020    

Głównym celem Programu jest 
wspieranie rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie 

TAK 
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Realizacja uchwał Zarządu Powiatu z prezentowanego obszaru 

Tabela 28. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2020r.                     
TAK/NIE 

1. 122/434/2020 22.07.2020 r. 
w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa 

Uchwała dotyczy udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myśliborzu do złożenia 
wniosku pt.:”Regionalne Pogotowie 
Kryzysowe” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zawarcia umowy oraz 
rozliczenia projektu. 

TAK 

2.  126/455/2020 24.08.2020 r. 
w sprawie udzielenie 
upoważnienia 

Uchwała dotyczy udzielenia 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 
upoważnienia  do zaciągania 
zobowiązań majątkowych 
związanych z zawartą w dniu 
14.08.2020 r. Umową z samorządem 
Nr 589/ZPS-4/COVID-
19/PIECZA/2020 dot. realizacji 
Projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVOD-19”. 
Upoważnienie obejmuje również 
przekazanie sprzętu, 
oprogramowania oraz środków 
ochrony indywidualnej i 
wyposażenia bezpośrednim 
odbiorcom projektu. 

TAK 

3.  145/511/2020 10.11.2020 r.  

Zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 
Regulaminu 
Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Myśliborzu 

W Regulaminie Organizacyjnym 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myśliborzu 
wprowadzono zmiany dot.  
wprowadzenia dodatkowej komórki 
organizacyjnej – Regionalnego 
Centrum Kryzysowego, jego zadań. 
Zmieniono strukturę organizacyjną 
wprowadzając RCK. 

TAK 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku 

1) Wskutek podejmowanych działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – 

Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim, 11 kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz rodzinnego domu 

dziecka przystąpiło do szkolenia. 

2) Zapewniono miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej dla 35 małoletnich, tj. 19 podopiecznych 

umieszczono w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 9 – rodzinach zastępczych 

niezawodowych oraz 7 – w rodzinnych domach dziecka. Rodzeństwo – 5 dzieci w roku 

sprawozdawczym nie zostało zabezpieczone w pieczy zastępczej z powodu braku takiej 

możliwości, tj. z powodu braku miejsc, zarówno w Powiecie Myśliborskim, jak i w kraju. 

Najczęstszą przyczyną umieszczeń dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020 było 

odbywanie kary pozbawienia wolności przez rodziców oraz zmiany formy pieczy zastępczej. 

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z tej przyczyny stanowią 42,86 % wszystkich dzieci 

umieszczonych w roku sprawozdawczym. 28,58 % to małoletni umieszczeni w rodzinnych 

formach pieczy zastępczej z powodu nadużywania przez rodziców alkoholu i/lub 
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przyjmowania środków psychoaktywnych. 17,15 % stanowią dzieci umieszczone w roku 

2020 w związku z niewydolnością opiekuńczo- wychowawczą rodziców, zaś 11,43 % - to 

dzieci umieszczone wskutek sieroctwa, półsieroctwa lub porzucenia.  

3) Wsparcie finansowe istniejących form pieczy zastępczej, tabela poniżej przedstawia 

udzielone wsparcie w latach 2018-2020. 

Tabela 29.  Wydatki na rodzinną pieczę zastępczą poniesione w 2020 roku 

Lp. Rodzaj udzielonego wsparcia 

Kwota [zł] 

2018 2019 2020 

1. 
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 

1 950 653,00 1 700 121,00 2 009 977,00 

2. Dodatek wychowawczy 1 119 188,00 1 114 904,00 1 084 192,00 

3. Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 30 238,00 28 899,00 35 730,00 

4. 
Jednorazowe świadczenie na pokrycie 
kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka 

3 900,00 7 600,00 3 500,00 

5. 

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

1 000,00 10 800,00 5 200,00 

6. 
Środki finansowe na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego 

144 469,00 180 768,00 183 513,00 

7. 
Dofinansowanie do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania 

3 300,00 0,00 2 100,00 

8. 
Świadczenie na pokrycie kosztów 
przeprowadzenia niezbędnego remontu 

6 500,00 10 000,00 14 500,00 

9. Świadczenie „Dobry Start” 46 800,00 49 200,00 46 500,00 

10. 
Wynagrodzenia sprawujących rodzinną piecze 
zastępczą 

387 872,05 403 068,77 439 205,19 

11. 

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

100 476,00 133 062,16 156 866,08 

12. 
Wysokość środków finansowych z tytułu 
rodzin pomocowych 

1 774,00 1 500,00 1467,30 

 Łącznie 3 796 170,05 3 639 922,93 3 982 750,57 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

 

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

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020 objęli wsparciem 125 rodzin 

zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których na podstawie postanowień sądu 

przebywało łącznie 237 dzieci, w tym: 

 94 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało łącznie 136 dzieci; 
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 27 rodzin zastępczych niezawodowych, które objęły rodzinną pieczą 35 dzieci; 

 4 rodziny zastępcze zawodowe, które objęły rodzinną pieczą 19 dzieci, w tym 2 

zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 10 dzieci; 

 w 5 rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 

 w roku 2020 przebywało łącznie 49 dzieci.  

5) Wsparcie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.  

Tabela 30. Świadczenia udzielone pełnoletnim wychowankom  
opuszczającym w roku 2020 rodzinną pieczę zastępczą 

Lp. Rodzaj pomocy 

Liczba osób Wydatkowana kwota [zł] 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 
Pomoc na 
usamodzielnienie 

20 10 7 90 354,00 38 433,00 33 540,00 

2. 
Pomoc na 
zagospodarowanie w 
formie rzeczowej 

11 5 8 16 858,52 7 880,95 12 588,00 

3. 
Pomoc na 
kontynuowanie 
nauki 

22 19 14 84 681,00 71 297,22 68 361,00 

 Łącznie 53 34 29 191 893,52 117 611,17 132 489,00 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

Tabela 31. Świadczenia udzielane pełnoletnim wychowankom   
opuszczającym w roku 2020 instytucjonalną pieczę zastępczą 

Lp. Rodzaj pomocy 
Liczba osób Wydatkowana kwota [zł] 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 
Pomoc na 
usamodzielnienie 

2 2 0 13 878,00 5 205,00 0,00 

2. 
Pomoc na 
zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

1 1 0 1 550,29 1 577,00 0,00 

3. 
Pomoc na 
kontynuowanie 
nauki 

2 1 1 10 260,00 4 208,00 2 104,00 

 Łącznie 4 4 1 25 688,29 10 990,00 2 104,00 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

6) Pomoc w tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia. 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej i rzeczowej jest np. posiadanie przez osobę 

usamodzielnianą Indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU). Jest on, zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co 

najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności,  

a następnie zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej. 
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W roku 2020 opracowano wspólnie z wychowankami pieczy zastępczej 23 Indywidualne 

Programy Usamodzielnienia oraz 12 zmian do IPU. 

7) Utrzymanie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W roku 2020 instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana była w formie trzech placówek: 

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

 Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie, 

 Regionalnej Placówki Opiekuńczo –Terapeutycznej w Dębnie. 

 

Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Dębnie.  

Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NASZ DOM” w Dębnie jest placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla maksymalnie                                   

14 wychowanków. Placówka rozpoczęła działalność w miesiącu grudniu 2012 r. Pierwsi 

wychowankowie zostali przyjęci dnia 04.12.2012 roku. Średnie miesięczne wydatki 

przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce w poszczególnych latach przedstawiają się 

następująco: 

 w roku 2012 – 3 548,72 zł; 

 w roku 2013 – 3 300,00 zł; 

 w roku 2014 – 3 300,00 zł; 

 w roku 2015 – 3 375,90 zł; 

 w roku 2016 – 3 580,00 zł; 

 w roku 2017 – 3 609,37 zł; 

 w roku 2018 – 3 990,01 zł; 

 w roku 2019 – 4 081,94 zł; 

 w roku 2020 – 4 161,52 zł. 

Dzieci przebywające w Placówce w roku 2020 uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym do 

miejscowości Łeba. Ponadto korzystały z zajęć  sportowych, informatycznych i kulinarnych 

organizowanych przez Placówkę. Z uwagi na pandemię wychowankowie nie uczestniczyli                      

w spotkaniach integracyjnych poza Placówką. 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  „Dorian II” w Sławnie typu socjalizacyjnego dla 

maksymalnie 14 wychowanków.  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie jest placówką opiekuńczo                         

-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczona dla maksymalnie 14 wychowanków.  

Placówka działa od 01.11.2017 r. w oparciu o statut oraz regulamin. Pierwsi wychowankowie  

zostali przyjęci do placówki dnia 19.12.2017 roku. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w Placówce przedstawiają się następująco:  

 w roku 2017  - 4 284,36 zł; 

 w roku 2018 – 4 427,61 zł; 

 w roku 2019 – 4 649,10 zł; 

 w roku 2020 – 4 753,89 zł. 

 



RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO 2020 

 

 

Strona 52 z 111 
 

Z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią Covid-19 zajęcia rekreacyjne i sportowe 

organizowane były wyłącznie na terenie Placówki. 

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie. 

Na podstawie pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie 

placówki jest zadaniem własnym województwa. Uchwałą Nr XXXVII/488/14   

z  dnia 24.06.2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył Powiatowi 

Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Placówka została powołana dnia 15 

października 2014 r.  

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci 

wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania 

specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy 

zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem działalności Placówki jest, między 

innymi, zapewnienie tym dzieciom całodobowej specjalistycznej opieki i rehabilitacji, działań 

terapeutycznych, kształcenia i wychowania. 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce przedstawiają się 

następująco:  

 w roku 2015 – 4 691,04 zł; 

 w roku 2016 – 5 910,08 zł; 

 w roku 2017 – 6 274,91 zł; 

 w roku 2018 – 7 302,89 zł; 

 w roku 2019 – 7 923,74 zł; 

 w roku 2020 – 8 195,01 zł. 

Jednostka jest placówką dla 42 dzieci, jedno dziecko pochodzi z terenu Powiatu Myśliborskiego. 

Brak jest wolnych miejsc. 

8) Usamodzielnianie wychowanków. 

Jednym z ważnych zadań działalności PCPR jest usamodzielnienie wychowanków 

instytucjonalnych oraz rodzinnych form opieki. Usamodzielnienie jest procesem, który ma na 

celu udzielenie pomocy oraz wsparcia i stanowi najlepsze kryterium oceny skuteczności 

podejmowanych działań. Usamodzielnienie jest przeciwdziałaniem wyuczenia bezradności. 

Dzieci opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, po osiągnięciu 

pełnoletności, otrzymują z Centrum określone formy pomocy, w tabelach poniżej 

przedstawiamy rodzaje świadczeń udzielonych pełnoletnim wychowanką. 

Tabela 32. Świadczenia udzielone pełnoletnim wychowankom  
opuszczającym w roku 2020 rodzinną pieczę zastępczą 

Lp. Rodzaj pomocy 

Ilość osób Wydatkowana kwota [zł] 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
Pomoc na 

usamodzielnienie 
20 10 7 90 354,00 38 433,00 33 540,00 

2 

Pomoc na 

zagospodarowanie  

w formie rzeczowej 

11 5 8 16 858,52 7 880,95 12 588,00 
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3 
Pomoc na 

kontynuowanie nauki 
22 19 14 84 681,00 71 297,22 68 361,00 

 Łącznie 53 34 29 191 893,52 117 611,17 132 489,00 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

Tabela 33. Świadczenia udzielane pełnoletnim wychowankom 
 opuszczającym w roku 2020 instytucjonalną pieczę zastępczą 

Lp. Rodzaj pomocy 
Ilość osób Wydatkowana kwota [zł] 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
Pomoc na 

usamodzielnienie 
2 2 0 13.878,00 5 205,00 0,00 

2 

Pomoc na 

zagospodarowanie w 

formie rzeczowej 

1 1 0 1.550,29 1 577,00 0,00 

3 
Pomoc na 

kontynuowanie nauki 
2 1 1 10.260,00 4 208,00 2 104,00 

 Łącznie 4 4 1 25 688,29 10 990,00 2 104,00 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

9) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. 

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt 

utrzymania w roku 2020 wynosił 3 671,55 zł. Został ustalony Zarządzeniem Nr 4/2020 Starosty 

Myśliborskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. Stan mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r.  

wynosił 149. Tabela poniżej przedstawia średni koszt utrzymania, dochody placówki, liczbę 

zatrudnionych oraz liczbę wykonanych etatów w latach 2018-2020. 

Tabela 34. Porównanie średniego kosztu utrzymania, dochodów placówki, liczbę zatrudnionych 
oraz liczbę wykonanych etatów w latach 2018-2020 

Wskaźniki 

Porównanie wskaźników 

 w latach 2018-2020 

2018 2019 2020 

Średni koszt utrzymania (zgodnie z 
podanym do kosztu utrzymania). 

3 349,06 zł 3 443,03 zł 3 671,55 zł 

Dochody placówki 5 940 565,29 zł 6 282 258,65 zł 6 633 686,16 zł 

Liczba zatrudnionych pracowników 113 112 107 

Liczba wykonanych etatów 111,5 111,25 106,25 

 Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  

 

W DPS przebywają osoby, których pobyt jest finansowany w dwojaki sposób : 

 osoby skierowane do placówki przed dniem 1 stycznia 2004 r.: pobyt finansuje sam 

mieszkaniec (nie więcej jak 70% swojego dochodu), a jego pobyt dofinansowywany jest 

przez budżet państwa, w roku 2020 miesięczna kwota dotacji na jednego mieszkańca 

 w województwie zachodniopomorskim wynosiła 2 722,06 zł, 

 osoby skierowane do placówki po dniu 1 stycznia 2004 r. : obowiązani do wnoszenia 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 
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a) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy  

z dochodów dziecka, 

b) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, 

d) inne osoby. 

 

W roku 2020 pomimo ogłoszonego stanu epidemii placówka, jedynie z niewielkimi przerwami, 

wypełniała w pełni nałożone na nią zadania. Podjęto szereg działań mających na celu 

dostosowanie oferowanych usług do zaleceń  służb sanitarnych m.in. prowadzono tylko terapię 

indywidualną, wprowadzono obowiązek samoizolacji nowo przyjmowanych mieszkańców oraz 

mieszkańców powracających do placówki, testowanie osób wykazujących objawy infekcji w 

kierunku COVID-19. Przystąpiono także do programów grantowych mających na celu poprawę 

funkcjonowania placówki w okresie epidemii COVID-19: 

 Program Grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskana kwota 27 619,81 zł została przeznaczona 

na wypłatę dodatków dla pielęgniarek, które ograniczyły się do jednego miejsca pracy (DPS) 

oraz na zakup środków ochrony osobistej,  

 Program Grantowy „RAZEM dla DPS”  współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  2014-2020. Pozyskana kwota  895 901,49 zł została przeznaczona na  utworzenie 

miejsc tymczasowej kwarantanny dla pensjonariuszy powracających ze szpitali lub 

środowisk rodzinnych oraz nowo przybyłych pensjonariuszy, którzy skierowani byli do 

DPS ze środowisk domowych oraz środowisk osób bezdomnych. W ramach tego 

działania sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, 

 W roku 2020 placówka pozyskała także w ramach Programu Grantowego „Bosman dla 

regionu” kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ogród dla Wszystkich 

 – dom pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych”. Środki te przeznaczono na 

utworzenie ścieżki sensorycznej (z barierkami i miejscem odpoczynku), utworzono miejsce 

wypoczynku na świeżym powietrzu, które służy także do odwiedzin mieszkańców oraz 

przygotowano podwyższone grządki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

We współpracy z Fundacją Rozwoju i Edukacji umożliwiono 40 mieszkańcom placówki udział  

w projekcie „Seniorzy na start – II edycja” realizowanego w ramach Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.  

Nawiązano także współpracę w Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki czemu systematycznie otrzymywaliśmy 

wsparcie w postaci środków ochrony osobistej oraz  preparatów dezynfekcyjnych. 

W roku 2020 otrzymywaliśmy także wsparcie od podmiotów gospodarczych, fundacji, osób 

prywatnych (m. in. ICT Poland Kostrzyn, Kamarpol Myślibórz,  Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Fundacja Razem Zmieniamy Świat). 
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10) Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie reguluje 

ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myśliborzu realizuje ww. zadania poprzez: wsparcie specjalistów, prowadzenie 

poradnictwa i interwencji  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania 

edukacyjne służące wzmocnieniu kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodzin 

zagrożonych przemocą w rodzinie, opracowanie i realizacja Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie, zapewnienie 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w hostelu, realizację programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także realizację projektu pt. 

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe”. 

Punkt Interwencji Kryzysowej i poradnictwo specjalistyczne. 

Punkt Interwencji Kryzysowej, zwany dalej PIK, działa przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Myśliborzu. Główne zadanie realizowane przez PIK to doraźna i natychmiastowa 

pomoc osobom dotkniętym przemocą fizyczna, psychiczną, seksualną i ekonomiczną  

w rodzinie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgłaszać się osobiście do Centrum lub 

telefonicznie umówić się na spotkanie ze specjalistą. W PIK dla mieszkańców Powiatu 

Myśliborskiego świadczone są następujące formy pomocy: 

 poradnictwo psychologiczne (raz w tygodniu lub częściej w przypadkach koniecznych); 

 pomoc socjoterapeutyczna (raz w tygodniu lub częściej w przypadkach koniecznych); 

 pomoc pedagogiczna (od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach lub  

w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji). 

 

Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej współpracuje ze wszystkimi specjalistami oraz 

instytucjami pomocowymi z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach pomocy osobom 

dotkniętym kryzysem w rodzinie lub przemocą (np. ze sądem, policją, ośrodkami pomocy 

społecznej, szkołami). W 2020 roku specjaliści w PIK udzielili 221. W tabeli poniżej 

przedstawiono zestawienie udzielonych porad w latach 2018-2020. 

Tabela 35. Wsparcie specjalistyczne 

Rodzaj porady 
Liczba udzielonych porad w latach 2018-2020 

2018  2019  2020 

Porady psychologiczne 98 118 97 

Spotkania ze socjoterapeutą 92 97 93 

Porady prawne 66 42 1 

Spotkania z pedagogiem 31 29 30 

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 

Kolejnym zadaniem Punktu jest udzielanie tymczasowego, całodobowego schronienia                

w hostelu dla osób w kryzysie lub w szczególnej sytuacji życiowej wymagających schronienia do 

3 miesięcy. W chwili obecnej na terenie Powiatu Myśliborskiego nie funkcjonuje hostel. PCPR  

w Myśliborzu zgodnie z podpisaną umową o współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  
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w Gorzowie Wlkp., ma możliwość skierowania osób potrzebujących schronienia do ww. 

Ośrodka. W roku 2020 nie umieszczono w OIK ani jednej osoby wymagającej ww. wsparcia. 

Program korekcyjno-edukacyjny. 

Jednym z zadań realizowanych w ramach zadań własnych powiatu przez Punkt Interwencji 

Kryzysowej w Myśliborzu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców  

przemocy w rodzinie. Cel programu to zmniejszenie skali zjawiska przemocy, 

a w szczególności socjalizacja i edukacja osób stosujących  przemoc i powstrzymanie u nich 

działań przemocowych.   

Program realizowany był od 29 sierpnia do 12 grudnia 2020 roku.  Program ukończyło 11 

uczestników, w tym dwie osoby otrzymały jedynie zaświadczenie o udziale w programie 

ponieważ nie spełniły kryteriów uczestnictwa tj. min.70% obecności. Program był prowadzony 

w reżimie sanitarnym, tj. maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny, zaświadczenia  o stanie 

zdrowia dotyczące zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.  

W roku 2020 po raz pierwszy PCPR realizował Program Psychologiczno-Terapeutyczny                

dla Osób Stosujących Przemoc. Program skierowany był do osób, które były w latach 

poprzednich uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego. Celem programu było  

wzmocnienie kompetencji uzyskanych w trakcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego 

oraz zachowań prospołecznych. 

Program został zrealizowany od 29 sierpnia do 31 października 2020 roku. W programie wzięło 

udział 8 uczestników, ukończyło 6 osób. Program realizowany był również w reżimie 

sanitarnym. 

Projekt  „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.  

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Działanie 7.6 realizowane na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-IP.02.32-P02/20 z dnia 28 października 2020 r.  

PCPR w Myśliborzu realizuje ww. projekt  na podstawie Umowy partnerskiej      

 Nr ROPS/166/2020 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Partnerami: 

Powiatem Drawskim, Myśliborskim, Kołobrzeskim, Stargardzkim, Świdwińskim i Wałeckim. 

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej 

interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. 

Zadania realizowane są na terenie powiatu myśliborskiego i swoim zasięgiem obejmują 

wszystkie gminy Powiatu Myśliborskiego. 

Od dnia 14.12.2020 r. do realizacji zadań związanych z  Regionalnym Centrum Kryzysowym  

w Myśliborzu zatrudniono pracownika na stanowisko pedagog pełniący obowiązki 

koordynatora RCK. 

W ramach działań projektowych zaplanowano: 

 utworzenie punktu – Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą 

realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji 

psychologicznej     i psychoedukację w formie ambulatoryjnej; 
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 wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej 

wsparcia – Zespoły Mobilne; 

 zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, 

seksuologa, doradcy zawodowego; 

 animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia 

wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi; 

 udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek 

mogących udzielić właściwej pomocy; 

 działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi; 

 organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach: dla przedstawicieli zawodów 

zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz 

dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące 

profilaktykę zdrowia psychicznego; 

 współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: 

Ośrodki Pomocy Społecznej; 

 placówki służby zdrowia, policja, straż miejska, sąd, prokuratura, placówki oświatowe, 

kościoły, organizacje pozarządowe. 

 

Wartość zadania realizowanego przez Powiat Myśliborski  w ramach ww. projektu :  

Całkowita wartość: 3 100 231,00 zł. Przyznane dofinansowanie: 2 715 260,00 zł 
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4. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

W 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki  

w wysokości 1 523 773,00 zł – według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym 614 880,00 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Dębnie. Natomiast pozostała część środków została podzielona przez Radę Powiatu na 

poszczególne zadania: 

 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 5 180,00 zł, 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – 179 729,00 zł, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

– 35 451,15zł, 

 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – 300 000,00 zł, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

– 388 532,85 zł. 

Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Ważną rolę w procesie wspierania osób niepełnosprawnych pełnił Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powołany zarządzeniem Starosty Myśliborskiego. 

Funkcjonuje on w strukturze Starostwa na prawach wydziału. Mimo, iż bezpośredni nadzór nad 

powiatowymi zespołami pełni wojewoda, starosta powołuje zespół oraz jego członków. Starosta 

składa również wojewodzie kwartalne sprawozdania z działalności zespołu. 

Orzecznictwo o niepełnosprawności służy osobom, które chcą uzyskać prawne potwierdzenie 

statusu osoby niepełnosprawnej, umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla nich 

świadczeń i przywilejów takich jak np.:  

 dofinansowanie zakupu środków pomocniczych oraz pomocy technicznych 

ułatwiających funkcjonowanie, 

 dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, 

 uzyskanie uprawnienia do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, 

środowiskowym domu samopomocy, zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, 

odliczeń podatkowych, zasiłków, ulg w przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego, karty parkingowej oraz dostępu do badań specjalistycznych poza 

kolejnością, umieszczenie w domu pomocy społecznej. 
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Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru wspieranie osób niepełnosprawnych znajdziemy  

w następujących dokumentach: 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyjęty do realizacji 

Uchwałą Nr XXXVI/198/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 9 marca 2017 roku. 

Celem strategicznym programu jest tworzenie osobom niepełnosprawnym optymalnych 

warunków do funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu; 

 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.  

 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 36.Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2020r.                     
TAK/NIE 

1. XXI/183/2020 27.05.2020  

w sprawie określenia wysokości 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przeznaczonych do realizacji w 
2020 roku 

Uchwała dotyczy podziału 
środków na zadania z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

TAK 

2. XXVII/212/2020 23.11.2020  

uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia wysokości 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przeznaczonych do realizacji w 
2020 roku 

Uchwała zmieniająca w 
związku z przesunięciem 
środków między zadaniami z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

TAK 

  

Realizacja uchwał Zarządu Powiatu z prezentowanego obszaru 

Tabela 37.Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana                

w 2020r.                     
TAK/NIE 

1. 104/379/2020 29.04.2020 r. 

w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Myśliborzu upoważnienia do 
składania oświadczeń woli 
związanych z realizacją 
programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowej 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi” finansowanego ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 

Uchwała dotyczy 
udzielenia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Myśliborzu upoważnienia 
do składania w imieniu 
Powiatu Myśliborskiego 
oświadczeń woli 
związanych z realizacją 
programu „Pomoc 
osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowej 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi” 
finansowanego ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 

TAK 
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Osób Niepełnosprawnych 

2. 123/438/2020 27.07.2020 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia 

Uchwała dotyczy 
udzielenia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Myśliborzu upoważnienia 
do składania w imieniu 
Powiatu Myśliborskiego 
oświadczeń woli, 
zawierania umów oraz 
podejmowania wszelkich 
czynności związanych z 
realizacją Programu 
Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2020 

TAK 

3.  155/531/2020 14.12.2020 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia 

Uchwała dotyczy 
udzielenia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Myśliborzu upoważnienia 
do składania w imieniu 
Powiatu Myśliborskiego 
oświadczeń woli, 
zawierania umów oraz 
podejmowania wszelkich 
czynności związanych z 
realizacją Programu 
Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2021. 

NIE 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku. 

1) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze.  

 

W roku 2020 o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ubiegało się 261 

Wnioskodawców z całego Powiatu Myśliborskiego oraz jedna firma. Dofinansowanie otrzymało 

170 osób, łącznie na kwotę 278 358,36 zł.  

2) Dofinansowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną  

z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej 

sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,  

a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu (w tym zabiegów 

rehabilitacyjnych odpowiednich do schorzenia). 

W roku 2020 o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ubiegało się 302 osób z terenu gminy 

Myślibórz, Dębno, Barlinek, Nowogródek Pomorski oraz Boleszkowice (w tym 230 osób 

niepełnosprawnych, oraz 72 opiekunów). Do końca roku zrealizowano 118 wniosków. Część 

osób nie skorzystała  z przyznanego dofinansowania, z powodów zdrowotnych oraz 
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finansowych jak również z powodów panującej pandemii. W tych przypadkach środki przyznano 

innym osobom po ponownym rozpatrzeniu wniosków.  

Łączna kwota wypłaconych dofinansowań w roku 2020 wyniosła 176 444,00 zł i objęła 118 

wnioskodawców, w tym 96 osób dorosłych i 22 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 52 

opiekunów. 

3) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. 

Likwidacja barier ma za zadanie usunięcie wszelkich barier jakie napotykają osoby            

niepełnosprawne w swoim codziennym życiu, polega m. in. na przystosowaniu mieszkania 

osoby niepełnosprawnej w taki sposób, aby możliwe było samodzielne funkcjonowanie takiej 

osoby z jej schorzeniem w miejscu zamieszkania.  Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na 

celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej kontakt ze światem zewnętrznym oraz  łatwiejsze 

zdobywanie informacji.  

W roku 2020 o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                  

Niepełnosprawnych przyjęto do realizacji 94 wnioski.  

Łączna kwota wypłaconych dofinansowań w roku 2020 wyniosła – 385 192,29 zł i objęła 54 

wniosków, w tym 27 w ramach likwidacji barier architektonicznych, 5 w ramach likwidacji 

barier technicznych oraz 22 ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. 

Szczegółowy zakres dofinansowanych prac w ramach likwidacji barier: 

 przystosowanie łazienek/WC dla osoby niepełnosprawnej – 25, 

 wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej – 1, 

 naprawa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej – 1, 

 dofinansowanie sprzętu elektronicznego – 21, 

 dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego – 4, 

 C-Eye-system do neurorehabilitacji i komunikacji – 1, 

 dofinansowanie krzesełka schodowego oraz wymiana drzwi – 1. 

 

4) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. Działania,   te 

zwiększając aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces integracji          

społecznej. Upowszechnianie sportu służy podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej przez  

osoby niepełnosprawne. Sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie       

i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Organizowanie kultury umożliwia         

osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Jest ambitną formą 

spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Organizowanie 

rekreacji umożliwia wytchnienie, odpoczynek od pracy. Poprzez zapobieganie przemęczeniu 

służy ochronie zdrowia. Organizowanie turystyki stanowi aktywne formy spędzania wolnego 

czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania lub wędrówek w celach             

krajoznawczych. 

W ramach tego zadania w roku 2020 wpłynęło 27 wniosków złożonych  przez: 
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 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myśliborzu, 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku, 

 Polski Związek Niewidomych w Barlinku, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Barlinku, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Myśliborzu, 

 Polski Związek Niewidomych w Myśliborzu, 

 Polski Związek Niewidomych w Dębnie, 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Myśliborzu, 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Barlinku, 

 Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

Ogółem do realizacji przyjęto 18 wniosków z terenu Powiatu Myśliborskiego, łącznie       

przekazano dofinansowanie w wysokości 33 851,15 zł. 

5) Sprawy rozpatrzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  

w ujęciu ilościowym, w podziale na rodzaj i lata przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 38. Sprawy rozpatrzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Rok 
Ilość wydanych 

orzeczeń o stopniu  
niepełnosprawności 

Ilość wydanych 
orzeczeń o 

niepełnosprawności 

Ilość 
wydanych 
legitymacji 

powyżej 16-
go roku życia 

Ilość 
wydanych 
legitymacji 

poniżej 16-go 
roku życia 

Ilość wydanych 
kart 

parkingowych 

 
2018 

 
1 124 

 
183 

 
218 

 
26 

 
125 

2019 1 160 171 162 24 141 

2020 1 006 207 111 15 218 

 Źródło: opracowanie własne Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu wykonywał zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na wydawaniu orzeczeń  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  W związku z sytuacją pandemii COVID-19, na 

podstawie polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2020 roku 

przeprowadzanie postępowań administracyjnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Myśliborzu, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności odbywa się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia 

osoby zainteresowanej lub dziecka. 

 

W skład Zespołu, poza pracownikami etatowymi wchodzą lekarze, pracownicy socjalni, doradcy 

zawodowi, psycholodzy i pedagodzy. Ponadto Zespół wydał legitymacje dokumentujące 

niepełnosprawność oraz karty parkingowe. Podobnie, na podstawie polecenia Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków  

o wydanie karty parkingowej opatrzonych własnoręcznym podpisem wnioskodawców, odbywa 

się bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności pracownika 

Zespołu i w siedzibie Zespołu. Ponadto, za zgodą osób niepełnosprawnych, doręczanie kart 
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parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień 

niepełnosprawności odbywa się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora 

pocztowego. 

 

Pracownicy Zespołu udzielali informacji w sprawie przysługujących osobom zainteresowanym ulg 

 i uprawnień, współpracowali w przedmiotowym zakresie z właściwymi miejscowo ośrodkami 

pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.  

 

6) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. 

Powiat Myśliborski w 2020 roku  realizował pilotażowy program Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „Aktywny Samorząd" na podstawie umowy 

AS/000035/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 roku (w sprawie realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”) z późniejszym aneksem. 

W roku 2020 przekazano łączną kwotę 275 779,49 zł., na dofinansowania wykorzystano na 

dzień 08.02.2021 r. kwotę 237 098,16 zł. 

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających        

społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie w 2020 r. otrzymało 58 wniosków, w tym: 

 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu: 2 wnioski, 

 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – 1 wniosek,  

 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania: 13 

wniosków, 

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym: 4 wnioski, 

 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 wnioski, 

 pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania    elektrycznego 

do wózka ręcznego – 3 wnioski, 

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 1 wniosek, 

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: 26 wniosków, 

 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – 3 wnioski, 

 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego oraz oprogramowania – 1 wniosek. 

 

7) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizowało również    

program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Kwota przekazana na realizację programu 

przez PFRON to 480 000,00 zł.  W ramach programu wsparcie otrzymało 220 osób na łączną 

kwotę 465 000,00 zł. 
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8) Program „Opieka wytchnieniowa”. 

Program „Opieka wytchnieniowa” organizowany i finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – edycja 2020, to działania zmierzające do zwiększenia dostępności 

ww. rodzaju wsparcia (opieki wytchnieniowej) dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

opiekunów. Usługi opieki wytchnieniowej wpisują się  w główny cel państwowego funduszu 

celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

PCPR w Myśliborzu przystąpił do realizacji ww. Programu świadcząc usługi poprzez          

zapewnienie członkom rodzin lub opiekunom  sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi, możliwości               

skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Wsparcie adresowane było do mieszkańców 

Powiatu Myśliborskiego. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 8 rodzin. 

Otrzymane środki na realizację  ww. zadania: 11 200,00 zł. 
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5. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 
KWIETNIA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 

Informacja ogólna prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadania 

Obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii  spowodował, że  wiele zadań zaplanowanych 

w programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi nie mogło być 

zrealizowanych. W 2020 roku współpraca ograniczyła się do kontynuacji powierzonych 

wcześniej działań wieloletnich z zakresu pomocy społecznej – wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.  

Koordynatorem realizacji  zadań z tego obszaru jest Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Obszary współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku określał „Program 

współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” przyjęty przez Radę Powiatu  

w dniu 25 września 2019 roku. Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 39. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
zrealizowana                

w 2020r.                     
TAK/NIE 

 
 
 
1. 
 
 
 

XIV/124/2019 25.09.2019 

 
w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Powiatu 
Myśliborskiego  
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2020” 
 

W uchwale 
określono obszary 
współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi 

TAK 
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Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 40. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały  
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
zrealizowana                

w 2020r.                     
TAK/NIE 

1. 256/904/2018 23.07.2018 r.  

Uchwała w sprawie 
skierowania do konsultacji 
z organizacjami 
pozarządowymi projektu 
w sprawie przyjęcia 
"Programu współpracy 
Powiatu Myśliborskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 
2019 rok". 

Podjęcie Uchwały Rady 
Powiatu w sprawie 
przyjęcia "Programu 
współpracy Powiatu 
Myśliborskiego z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na 2019 
rok" poprzedzone jest 
przeprowadzeniem 
konsultacji 
społecznych. 

TAK 

2. 92/348/2020 18.02. 2020 r.  

Uchwała w sprawie 
ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu 
Myśliborskiego w 2020 
roku 

 

Ogłoszono otwarty 

konkurs ofert na 

realizację zadań 

publicznych Powiatu 

Myśliborskiego w 2019 

roku wspierania i 

upowszechniania 

kultury fizycznej, 

ochrony i promocji 

zdrowia, nauki, 

szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i 

wychowania, porządku 

i bezpieczeństwa 

publicznego, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz 

pomocy społecznej. 

 
TAK 

3. 113/397/2020 08.06.2020 r. 

Uchwała w sprawie 
wyboru ofert na wsparcie 
realizacji zadań 
publicznych Powiatu 
Myśliborskiego w 2020 
roku 

Uchwała dotyczyła 
rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu 
ofert wraz z 
udzieleniem dotacji na 
wsparcie realizacji 
zadań publicznych 

TAK 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku 

 

1) W 2020 roku były realizowane tylko zadania w ramach umów wieloletnich zawartych  

w 2018 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
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W ramach zawartych 2  umów wieloletnich z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w 2020 roku przekazano środki w wysokości 1 362 476,52 zł: 

Tabela 41. Środki finansowe przekazane placówkom opiekuńczo-wychowawczym w 2020 roku 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania 

Kwota 

przekazanej 

dotacji [zł] 

1. 

Salezjańska Placówka Opiekuńczo -

Wychowawcza „Nasz Dom” w 

Dębnie 

Prowadzenie placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

maksymalnie 14 wychowanków 

w  latach  2018-2020” 

601 107,68 

2.  Fundacja IBIS w Sławnie 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

maksymalnie 14 wychowanków  

w latach 2018-2021 

761 368,84 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu 2020 r. 

 

2) Przekazano dotację w wysokości 126 060,00 zł ze środków rządowych dla Stowarzyszenia 

„PACTUM” z siedzibą w Dębnie na prowadzenie dwóch Punktów Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej w Powiecie Myśliborskim w 2020 roku – w Dębnie i w Myśliborzu. 

 

3) Decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu nie udzielono dotacji oferentom, którzy przystąpili 

do otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych.  Obowiązujący o 20 

marca 2020 r. stan epidemii spowodował, że realizacja zgłoszonych zadań była trudna do 

osiągnięcia oraz rodziła niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na 

terenie Powiatu Myśliborskiego. Z treści złożonych ofert wynikało, że realizacja zadań 

zaproponowanych przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie, wymagającym 

swobody przemieszczania się lub gromadzenia się dużych grup społecznych,  

a wprowadzone zakazy uniemożliwiały wywiązanie się z zaplanowanych działań.  
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6. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO  RYNKU  PRACY 

 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru 

Do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy,  w szczególności należy: 

 opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych; 

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń; 

 realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 

terytorium RP;  

-     w 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował dodatkowe zadania mające na celu   

       wsparcie lokalnych przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią   

       COVID-19.  

Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonywane 

są przez Powiatowy Urząd Pracy, wchodzące w skład  powiatowej administracji zespolonej. 

W strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, mającego swoją siedzibę   

w Myśliborzu, wyodrębnione są dwa Punkty Obsługi Osób Bezrobotnych w Barlinku 

i Dębnie, gdzie mieszkańcy gmin Barlinka, Dębna i Boleszkowic mają ułatwiony dostęp do 

podstawowych usług świadczonych przez urząd pracy (rejestracja, pośrednictwo pracy, bieżące 

zaświadczenia). Mieszkańcy Gminy Nowogródek Pom. obsługiwani są w siedzibie Urzędu  

w Myśliborzu. 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w urzędzie pracy zatrudnionych było  32 pracowników,  

w tym 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie na urlopie rodzicielskim. Stan 

zatrudnienia nie uległ zmianie w stosunku do końca 2019 r.  

W Punktach Obsługi Bezrobotnych w Barlinku i Dębnie nadal zatrudnionych jest po  

3 pracowników, pozostałe 24 osoby wykonywały zadania w siedzibie urzędu w Myśliborzu 

( z wyłączeniem osoby na urlopie rodzicielskim).  

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

 2020 r. –   2 240,5 tys. zł  ( 93,7% planu, głównie z uwagi uzyskanie 50% ulgi w opłacie 

składki ZUS od wynagrodzeń pracowników)  

 2019 r.  – 2 178,3  tys. zł  ( 99,0%  planu)  

 2018 r.  – 2 021,1  tys. zł  ( 98,1% planu) 

Wydatkowane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja): 

 2020 r. – 1 130,0 tys. zł 

 2019 r. – 1 058,8 tys. zł 

 2018 r. – 1 185,9 tys. zł 
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Fundusz Pracy: 

 zasiłki dla bezrobotnych : 

 2020 r. – 2 328,7 tys. zł 

 2019 r. – 2 269,3 tys. zł 

 2018 r. – 2 231,1 tys. zł 

 

 aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : 

 2020 r. –   4 281,0 tys. zł 

 2019 r.  –  5 063,6 tys. zł  

 2018 r.  –  6 456,9 tys. zł 

 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy:  

 2020 r. –  756,2 tys. zł 

 2019 r.  – 763,6 tys. zł 

 2018 r.  – 147,6 tys.  zł 

 

 Fundusz Pracy (FP) z przeznaczeniem na realizację zadań przez PUP: 

 2020 r. –   344,0 tys. zł 

 2019 r.  –  320,9  tys. zł 

 2018 r.  –  309,6  tys. zł 

Dochody budżetowe: 

 2020 r. –   33,9 tys. zł 

 2019 r. –   48,1 tys. zł  

 2018 r.  –   82,9  tys. zł 

 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii w 2020 roku 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy znajdują się w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-

2020, przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XIV/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. 

W ramach Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, obszar strategiczny 

nr 1 - Konkurencyjna i rozwijająca się gospodarka, realizowane były dwa  cele  operacyjne: 

1) Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz rozwój współpracy  

z sektorem przedsiębiorstw i instytucjami otoczenia biznesu; 

Realizując ten cel opracowano i wdrożono pakiet ułatwień dla rozwoju przedsiębiorczości,  

w tym mechanizmów wspierających powstawanie nowych podmiotów gospodarczych: 

 PUP w ramach działalności statutowej przeznaczył środki w kwocie 750 tys. zł na 

powstanie  30 nowych podmiotów gospodarczych ( o 50  tys. zł  więcej  w stosunku do 

2019 r.); 

 167 pracodawców otrzymało wsparcie w postaci dofinansowania zatrudnienia  

w ramach prac interwencyjnych oraz staży zawodowych. 
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2) Promocja zatrudnienia i rozwój lokalnego rynku pracy. 

Realizując ten cel przyjęto, że rozwój lokalnego rynku pracy jest ściśle skorelowany  

z jakością i intensywnością powiązań sektora przedsiębiorstw z placówkami edukacyjnymi  

i polityką edukacyjną. Kluczowe znaczenie ma inicjowanie współpracy z pracodawcami  

i organizacjami pracodawców, w tym monitoring potrzeb szkół i pracodawców w zakresie 

praktycznej nauki zawodu uczniów.  Z uwagi na ogłoszony wiosną 2020 r. stan epidemii w kraju, 

Powiatowy Urząd pracy zmuszony był  do ograniczenia niektórych, bezpośrednich usług, 

natomiast szczególną uwagę poświęcono na przystosowanie i umożliwienie załatwiania jak 

największej ilości spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. W praktyce oznaczało to jedynie 

rezygnację z działań informacyjno-doradczych  podejmowanych w szkołach oraz doradztwa 

grupowego dla osób bezrobotnych.  Wszystkie pozostałe statutowe zadania urzędu były 

realizowane na bieżąco.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

1) Poradnictwo zawodowe – objęto łącznie  859 osób bezrobotnych ( w 2019 r. 1 425 ). Spadek 

liczby osób objętych doradztwem zawodowym wynika z braku możliwości organizowania 

spotkań grupowych z uwagi na COVID-19. Monitoring zawodów deficytowych   

i nadwyżkowych, stanowi informację dla szkół w zakresie popytu na określone zawody; 

 

2) Ilość uruchomionych działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne -  30; 

 

3) Ilość stworzonych miejsc pracy: 

 w ramach PFRON ( wyłącznie dla osób niepełnosprawnych): 

 1 miejsce stażu, na które wydatkowano kwotę 5.2 tys. zł ( z uwagi na COVID-19, 

osoby z niepełnosprawnościami nie były zainteresowani aktywnością zawodową, 

także pracodawcy nie zgłaszali woli tworzenia nowych miejsc pracy dla 

niepełnosprawnych); 

 w ramach Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu POWER:  

 prace interwencyjne  –  110 miejsc ( 2019 r. –  115 miejsc), 

 roboty publiczne –  43  miejsc ( 2019 r. – 55 miejsc), 

 bony na zasiedlenie – 17 miejsc ( 2019 r. –  17 miejsca), 

 staże zawodowe –  197 miejsc (2019 r. –   330 miejsc). 

 

4) Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 

 2020 r. -  1 638 osób (wzrost o 241 os.), 

 2019 r. – 1 397 osób (spadek o 257 os.), 

 2018 r. – 1 654 osoby.  

 

5) Stopa bezrobocia: 

 2020 r. -   7,9% ( wzrost o 1,5% ), 

 2019 r. –  6,4%  ( spadek o 1,1%), 

 2018 r. –  7,5%.   
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6) Wysokość środków Funduszu Pracy wydatkowanych na aktywizację osób bezrobotnych : 

 2020 r. – 1 363,7 tys. zł, 

 2019 r. – 1 593,2 tys. zł, 

 2018 r. – 2 260,5 tys. zł. 

 

7) Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

 POWER – 2 268,9 tys. zł, w tym: pomoc COVID-19  – 1 126,9 tys. zł, 

 RPO – 3 623,9 tys. zł, w tym: pomoc COVID-19  –  2.429,7 tys. zł.  

 

8) Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem finansowym w 2020 r. – 549 osób   (2019 r. – 

935  os.); w związku z zakończeniem okresu finansowania budżetu UE, w 2019 r. kwoty 

środków finansowych zostały powiększone o środki niewykorzystane w latach 

wcześniejszych, stąd liczba miejsc aktywizacji zawodowej zorganizowanych w 2019 r. jest 

znacznie większa. 

 

9) 33,5 % zarejestrowanych bezrobotnych otrzymało finansowe wsparcie na aktywizację 

zawodową 

 

10) Dodatkowe zadania wspierające lokalnych przedsiębiorców realizowane w 2020 r. 

 Wydatkowane środki na wsparcie przedsiębiorców – 21 719,0  tys. zł ,    

       w tym : 

 dofinansowanie  wynagrodzeń pracowników – 4 745,5 tys. zł, 

 dofinansowanie kosztów jednoosobowych działalności gospod. – 2 573,3 tys. zł, 

 dofinansowanie działalności stowarzyszeń – 27,6 tys. zł,  

 pożyczki dla przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów – 14 194,6 tys. zł, 

 dotacje dla przedsiębiorców w związku ze spadkiem obrotów – 175,0 tys. zł. 
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7. DROGI PUBLICZNE 

Informacja ogólna prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadania 

Powiat Myśliborski zarządza 69 drogami. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 465,1km,  

w tym: o nawierzchni utwardzonej 443,6 km (bitumiczna, brukowa z kostki kamiennej  

i z prefabrykatów betonowych) i 21,5 km o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowe).  

Tabela 42. Ilość kilometrów dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin 

Rodzaj 

nawierzchni 

Na terenie gminy [w km] 
Razem 

[w km] 
Barlinek Boleszkowice Dębno Myślibórz 

Nowogródek 

Pomorski 

Bitumiczna 64,4 32,6 81,5 130,6 64,2 373,3 

Brukowcowa 33,1 - 21,8 9,7 2,0 66,6 

Kostka - - 2,9 - - 2,9 

Pref. beton. - - - 0,8 - 0,8 

Gruntowa 2,2 1,0 3,4 14,1 0,8 21,5 

RAZEM 99,7 33,6 109,6 155,2 67,0 465,1 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Dróg 

Całością zagadnień związanych z utrzymaniem dróg powiatowych zajmują się pracownicy 

Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

Wydział Dróg dzieli się na część administracyjną z siedzibą w Myśliborzu przy ulicy Północnej 

15 oraz dwa obwody drogowe tj.: 

 Obwód Drogowy Cychry, zajmujący się utrzymaniem dróg powiatowych o łącznej 

długości 184,1 km na terenie gmin Boleszkowice, Dębno i części gminy Myślibórz. Baza 

materiałowo-sprzętowa wraz z pomieszczeniami socjalnymi Obwodu znajduje się  

w miejscowości Cychry przy ul. Spokojnej 1a. 

 Obwód Drogowy Myślibórz, zajmujący się utrzymaniem dróg powiatowych o łącznej 

długości 281 km na terenie gmin Barlinek, Nowogródek Pomorski i części gminy 

Myślibórz.  Baza materiałowo – sprzętowa Obwodu mieści się w Myśliborzu przy ul. 

Piłsudskiego 6. 

Zadanie administracyjne z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym prowadził Wydział 

Komunikacji, działając z upoważnienia Starosty Myśliborskiego, realizował następujące zadania: 

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, rejestrowanie pojazdów, wydawanie 

uprawnień do kierowania pojazdami, wykonywanie czynności związanych z usuwaniem 

pojazdów z dróg zlokalizowanych na terenie powiatu. 
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Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

W zakresie dróg publicznych realizowane są działania z obszaru strategicznego nr 3 Programu 

Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020 (pole operacyjne 3.3 

 – Infrastruktura). Zgodnie z założeniami programu realizacja zadań w sferze infrastruktury ma 

na celu poprawę skomunikowania powiatu, skrócenie czasu podróży, poprawę bezpieczeństwa 

oraz komfortu poruszania się po drogach publicznych powiatowych, poprzez zapewnienie 

dostępności do wysokiej jakości infrastruktury drogowej. Powyższe założenia realizowane są 

poprzez działania inwestycyjne obejmujące przebudowy dróg, ich remonty oraz czynności 

związane z bieżącym utrzymaniem. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r., w tym inwestycje 

i remonty 

   

1) W zakresie inwestycji w 2020 roku wykonano zadania na łączną kwotę 7 188 569,87 zł,  

w tym:  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko długości 2,25 km 

          Zadanie realizowane  w latach  2020-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  

         Wydatkowane w 2020 r. środki w kwocie 12 289,91 zł dotyczą wykonania robót   

         pomiarowych.           

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar 
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę  3 221 628,07 zł 

Dofinansowanie z RPOWZ 2 799 583,86 zł 

Środki Gminy Barlinek 494 044,21 zł 

W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni do 6 m na długości 1,84 km. 

 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2152Z Barlinek-Ożar na odcinku 190 m 

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę  92 000,00 zł 

W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnie bitumiczną 

 Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z 

Wykonanie 3 381 152,58 zł 

Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Dofinansowanie z FDS 1 665 823,70 zł 

Środki Gminy Myślibórz 795 000,00 zł 

Środki własne Powiatu 918 328,88 zł 

W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni do 6 m na długości 1 km, przebudowano 

skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano i przebudowano chodniki, zjazdy. 

 Przebudowa odcinka 184 m ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi 

powiatowej nr 2161Z 
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 115 072,55 zł 

W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnie bitumiczną 

 Budowa chodnika w m. Wierzbnica na dł. 146 m  w ciągu drogi powiatowej nr 2122Z 
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 69 599,99 zł 

Dotacja Gminy Myślibórz 40 000,00 zł 

 Budowa progu zwalniającego w m. Wierzbnica w pasie drogi powiatowej nr 2121Z 
          Zadanie zrealizowane w 100% ze środków z dotacji celowej z Gminy Myślibórz 10 238,27 zł 
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W ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Dróg zakupiony został ciągnik  

o wartości 241 078,50 zł oraz kosiarka bijakowa o wartości 45 510,00 zł.  
 

2) W zakresie remontów dróg wykonano zadania na łączną kwotę 316 614,06 zł, w tym:  

 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową  
  Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 109 519,20 zł 

 Remont drogi powiatowej nr 2111Z ul. Myśliborska w Barlinku 0,3 km 
  Zadanie zostało zrealizowane za kwotę  za kwotę 161 806,50 zł 

 Przełożenie punktowe chodników w pasach dróg powiatowych 
  Przełożono 300 m2 chodnika przy drodze powiatowej nr 1418Z ul. Zielona w Dębnie  

  i w Grzymiradzu oraz nr 2127Z w Dolsku. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 39 852,00 zł 

 Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w Sulimierzu droga nr 2108Z 

  Zadanie zrealizowano za kwotę 5 436,46 

3) Tabela poniżej przedstawia wydatki poniesione na inwestycje drogowe, remonty  

i utrzymanie dróg w latach 2018-2020: 

Tabela 43. Wydatki na inwestycje drogowe, remonty i utrzymanie dróg  
w latach 2018-2020 

Lp. Zadania 
Wydatki [zł] 

2018 2019 2020 

1 Inwestycje 2 529 478 3 975 192,11 7 188 569,87 

2 Remonty 103 320 433 343,89 316 614,06 

3 Utrzymanie dróg zlecone 424 000 602 621,18 213 387,72 

                Źródło: opracowanie własne Wydziału Dróg  

4) Zakres prac wykonanych przez pracowników Wydziału Dróg w Obwodach Drogowych 

Cychry i Myślibórz w latach 2018–2020 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 44. Zakres działań Obwodów Drogowych w latach   2018-2020 

Lp. Opis robót 
Jedn. 
miary 

2018 2019 2020 

1 
Remont cząstkowy 
- masą na zimno 
- emulsją i grysami 

 
m²/t 
m² 

 
869/34,14 

11 144 

 
450/22,42 

6 043 

 
407/24,47 

4 640 

2 
Wymiana, ustawienie znaków 
drogowych, pachołków 

szt. 155 125 
 

123 

3 
Wykonanie oznakowania 
poziomego 

m² - 12 - 

4 
Uzupełnienie zaniżonego 
pobocza 

tona 239,6 205,5 860,5 

5 Ścinka pobocza m² - 112 272 

6 Remont dróg gruntowych tona 10 - - 

7 
Prace pielęgnacyjne przy 
drzewach (podcinka gałęzi) 

szt. 958 1862 1033 

8 
Usuwanie odrostów przy 
drzewach 

szt. 1.830 1.200 1251 

9 Wycinka drzew szt. 69 40 146 

10 Sadzenie drzewek szt. 102 
73+250 

krzewów 
133 
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11 
Wycinka krzaków z pasa 
drogowego 

m² 90079 60676 98120 

12 
Koszenie traw 
- ręczne 
- mechaniczne 

 
m² 
m² 

 
112.588 
464.216 

 
253.849 

2.294.767 

 
265.147 

1.721.207 

13 

Oczyszczenie urządzeń 
odwadniających i naprawa: 
- kratki ściekowe 
- ściek, rów 
- przepusty drogowe 
Poręcze na przepustach 
- ustawienie 
- remont 
- pomalowanie 

 
 

szt. 
m 
m 
 

m 
m 
m 
 

 
 

31 
72 
26 

 
 
 
 
 

 
 
 

119 
 
 
 
 
 
 

 
 

77 
20 

 
 

12 
17 
16 

 

14 
Likwidacja zastoin wody na 
jezdni 

szt. 242 40 271 

15 
Oczyszczenie jezdni i 
chodników 

m² 15.292 14.020 6445 

16 

Zimowe utrzymanie: 
- ręczne posypywanie solanką 
(mosty, chodniki, 
skrzyżowania, itp.) 
- odśnieżanie chodników , 
mostów, jezdni 

 
m²/t 

 
m² 

 
43,5 t 

 
80.890 

 
 
 

20.820 

- 
 

             Źródło: opracowanie własne Wydziału Dróg  

Ponadto wykonywane są w miarę potrzeb drobne roboty remontowe: 

 na obiektach mostowych; naprawiono skarpy, uzupełniono stożek mostu workami  

z piaskiem i betonem, uzupełniono wymytą jezdnię na moście, pospawano i zamontowano 

bariery na moście i przepuście, wymieniono deski na mostach, oczyszczono nawierzchnię na 

mostach; 

 oczyszczano nawierzchnię jezdni i pasa drogowego z połamanych gałęzi, konarów i piasku 

szczególnie po silnych wiatrach i po opadach deszczu, zbieranie śmieci  z pasów dróg; 

 oczyszczono i malowano znaki drogowe oraz słupki do znaków, przymocowano paliki do 

drzewek, stabilizowano znaki pionowe oraz wykonano wiele innych prac porządkowych na 

drogach oraz na bazie Obwodów Drogowych i Starostwa Powiatowego. 

 

5) Wydział Dróg wykonywał również czynności administracyjne z zakresu spraw należących 

do zarządcy drogi. Tabela poniżej przedstawia zakres i ilość wydanych decyzji  

i postanowień. 

Tabela 45. Prace administracyjne w zakresie wydanych decyzji i postanowień  
w latach 2018-2020 

Lp. Rodzaj sprawy 2018 2019 2020 

1 
Decyzje uzgadniające z art. 39 ustawy  
o drogach publicznych 

208 234 
 

189 

2 
Decyzje na zajęcie pasa drogowego  
z art. 40 ustawy o drogach publicznych 

146 192 
 

183 

3 
Postanowienia – lokalizacja 
inwestycji/ warunki zabudowy 

153 157 
 

137 

          Źródło: opracowanie własne Wydziału Dróg  
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6) W roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

następującej inwestycji drogowej: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko o dł. 3,25 km  

Termin realizacji 2020–2021 rok. 

Szacunkowa wartość zadania 4 842 092,97 zł, 

Planowane dofinansowanie: 

 Funduszu Dróg Samorządowych 2 421 046,49 zł 

 Gmina Nowogródek Pomorski 1 400 000,00 zł 

 Powiat Myśliborski 1 021 146,49 zł, w tym 350 000,00 zł planowane ze środków  

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

       Wniosek otrzymał dofinansowanie.  
 

7) W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I nabór) złożono 8 wniosków do 

realizacji w latach 2021-2022 z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 95%,  na 

następujące zadania: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w m. Głazów – 1 900 000,00 zł  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice – 2 600 000,00 zł  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130Z, 2146Z w miejscowości Różańsko – 7 060 000,00 zł  

 Przebudowa dróg powiatowych 2116Z, 2158Z Krzynka-Płonno – 10 350 000,00 zł  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Mostkowo – 2 700 000,00 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Barlinek-Żydowo –  4 500 000,00 zł  

 Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z w m. Sulimierz –  4 500 000,00 zł  

 Wykonanie kompleksowych dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego obejmuje swoim zakresem wykonanie 

dokumentacji dla następujących zadań: 

 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Wysoka,  
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno, ul. Zielona–Grzymiradz, wykonanie dalszej ścieżki 

rowerowej na trasie nr 1418Z Dębno-Grzymiradz, naprawy chodnika przy drodze powiatowej do wsi 
Grzymiradz,  

 Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2136Z do drogi krajowej nr 31 na odcinku 750 m w 
miejscowości Boleszkowice,  

 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z Dębno – Boleszkowice w miejscowości Boleszkowice,  
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2161Z prowadzącej z Myśliborza do 

miejscowości Klicko, 
 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z prowadzącego do miejscowości Myśliborzyce, 
 Przebudowa i remont chodnika we wsi Warnice droga nr 2146Z,  
 Przebudowa i remont chodnika we wsi Więcław droga nr 2128Z,  
 Przebudowa i remont chodnika we wsi Różańsko droga nr 2146Z,  
 Budowa ścieżki rowerowej z Dębna do wsi Mostno droga nr 2134Z,  
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2115Z na odcinku Golenice–Czerników,  
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2146Z od drogi krajowej nr 23 do miejscowości Dolsk, 
 Budowa chodnika w m. Jaromierki, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2148Z Ożar–Dziedzice, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki–Osina–Lutówko, 
 Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2161Z w miejscowości Ławy, 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 2122Z od miejscowości Wierzbnica do miejscowości Chłopowo, 
 Przebudowa drogi brukowej nr 2126Z w m. Chłopowo. 

Wnioski nie otrzymały dofinansowania. 
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8) Wydział Komunikacji na bieżąco wykonywał zadania wynikające z zarządzania ruchem 

drogowym. Tabela poniżej prezentuje zakres tych zadań w latach 2018-2020. 

Tabela 46. Zarządzanie ruchem w zakresie transportu drogowego, przejazdów pojazdów 
nienormatywnych,  przewozów na potrzeby własne, organizacji ruchu, zezwolenia na imprezy 

CZYNNOŚCI 
Ilość 

2018 2019 2020 
Transport drogowy 
 
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego 

7 8 3 

Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego 

24 23 14 

Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów dla których został 
udokumentowany wymóg zdolności finansowej 16 16 14 

Wydanie zezwolenia na wyk. regularnych przewozów osób w 
krajowym transporcie drogowym 

2 2 2 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 

0 0 1 

Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych lub 
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym 

11 16 3 

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

4 5 3 

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do 
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

0 1 3 

Wydanie wypisu z  licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub 
pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do 
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

0 1 5 

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencji na wykonywanie transportu drogowego 

20 1 
 

17 
 

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego 

2 1 2 

Wydanie wtórnika zezwolenia/ licencji  
1 11 0 

Wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia / licencji 1 1 0 
Inne czynności (np. zgłaszanie zmiany danych, zawieszenia 
uprawnień, współdziałanie z innymi jednostkami) 

67 92 50 

Kontrole przedsiębiorców prowadzących transport drogowy 24 40 45 
Przejazd pojazdów nienormatywnych 
 
Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu 
nienormatywnego 

3 3 0 

Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu 
nienormatywnego 

8 6 5 

Przewozy na potrzeby własne 
 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie 
przewozów krajowych na potrzeby własne 

11 8 5 

Organizacja ruchu/zezwolenia na imprezy 

Wydanie zezwolenia na korzystanie z drogi w sposób szczególny 
(imprezy) 

7 8 2 

Uzgodnienia dot. korzystania z dróg w sposób szczególny  12 12 8 
Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 101 133 168 
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Opiniowanie projektu organizacji ruchu 41 63 69 
Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków 
komunikacyjnych 

8 9 0 

Kontrole oznakowania 28 27 59 
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów 29 27 24 
Źródło: opracowanie własne Wydziału Komunikacji 

9) Wydział Komunikacji prowadzi również szereg spraw z zakresu rejestracji pojazdów. Tabela 

poniżej przedstawia wykaz postępowań administracyjnych przeprowadzonych w latach 

2018-2020. 

Tabela 47. Ilość postępowań administracyjnych w latach 2018-2020 z zakresu rejestracji pojazdów 

Lp. Opis sprawy 

Ilość postępowań 
administracyjnych  

w latach 2018-2020 

2018 2019 2020 

1.  Rejestracja pojazdów 6 341 6 308 6334 

2.  Rejestracja czasowa pojazdów 7 902 7 672 6733 

3.  Wyrejestrowanie pojazdów 663 608 2310 

4.  Przyjęcia zgłoszeń sprzedaży pojazdów 2 699 2 669 3463 

5.  Wysłane zawiadomienia 2 233 2 639 3012 

6.  Potwierdzenia pojazdów dla innych powiatów 2 123 2 423 2310 

7.  Wydane dowody rejestracyjne 7 777 7 608 7614 

8.  Wydane karty pojazdów 5 503 5 206 2834 

9.  Dokonanie zmian w dowodach rejestracyjnych 9 228 6 246 5564 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Komunikacji 

 

10) Do zadań Wydziału Komunikacji należą też sprawy z zakresu wydawania uprawnień do 

kierowania pojazdami. Tabela poniżej przedstawia wykaz postępowań administracyjnych 

przeprowadzonych w latach 2018-2020. 

Tabela 48. Ilość postępowań administracyjnych w latach 2018-2020  
z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. Opis sprawy 

Ilość postępowań 
administracyjnych  

w latach 2018-2020 

2018 2019 2020 

1.  Ilość przekazanych akt kierowców poza powiat 20 147 151 

2.  Ilość otrzymanych akt kierowców z innych powiatów 90 87 25 

3.  
Ilość przywróconych, cofniętych uprawnień i zwróconych 
po zatrzymaniu 

278 332 223 

4.  Ilość wprowadzonych zakazów i zatrzymań uprawnień 366 462 336 

5.  Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy 9 12 10 
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6.  Ilość wydanych pism w edytorze 1056 1570 1352 

7.  
Ilość wyprodukowanych praw jazdy 
 

1817 1751 1514 

8.  Ilość złożonych zamówień na prawa jazdy 2002 1827 1514 

9.  Ilość wydanych zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane 30 29 42 

Źródło: opracowanie własne Wydziału Komunikacji 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY  

W obowiązującym stanie prawnym, w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, starostom 

przypisano określone kompetencje. Tym samym Starosta Myśliborski jest zarówno organem 

ochrony środowiska, organem administracji geologicznej, a także organem ochrony przyrody 

czy organem ochrony gruntów rolnych. Zadania w zakresie ochrony środowiska (ochrony 

gruntów rolnych, gospodarki odpadami, rybactwa śródlądowego, geologii, ochrony przyrody  

i ochrony zwierząt, leśnictwa i łowiectwa) w imieniu Starosty Myśliborskiego wykonuje Wydział 

Budownictwa i Ochrony Środowiska (BOŚ).  

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Stan środowiska w Powiecie Myśliborskim podlega stałemu monitorowaniu; w szczególności co 

dwa lata Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu raport z realizacji powiatowego programu 

ochrony środowiska dla powiatu myśliborskiego, ostatni za lata 2018-2019.  

Odpowiedzialnymi za realizację zadań i celów określonych w programie ochrony środowiska są 

wszyscy, począwszy od podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma 

bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego, po instytucje i organizacje bezpośrednio 

lub pośrednio działające w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska, na samorządach 

kończąc. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

został wskazany jako podmiot odpowiedzialny dla realizacji tylko nieznacznej części zadań 

ujętych w obowiązującym powiatowym programie ochrony środowiska. Pozostałe 

komórki/jednostki Starostwa Powiatowego w Myśliborzu realizujące zadania to  

w szczególności:  

 Wydział Dróg; 

 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; 

 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego;  

 placówki oświatowe, dla których Starostwo Powiatowe w Myśliborzu jest organem 

prowadzącym.  
 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii  

W 2020 r. obowiązywał „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego 

na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, określający zasady polityki ekologicznej 

powiatu. Program został przyjęty uchwałą nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu 

 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, zmienioną uchwałą nr 

XL/232/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady 

Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”. Program ten nie jest 

dokumentem prawa miejscowego. Jest opracowaniem o charakterze operacyjnym, 

sporządzanym raz na 4 lata. Wyznacza on ramy dla realizacji przedsięwzięć, które stanowią 

harmonogram realizacji Programu dla Powiatu. Przy opracowywaniu Programu ochrony 

środowiska zapewniony był udział społeczeństwa, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 

08.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.   
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Realizacja uchwał rady powiatu dotyczących prezentowanego obszaru  

Tabela 49. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana  

w 2020r. 
TAK/NIE 

1. XXVII/168/2016  21.12.2016 

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

Zapisy tej 
uchwały były 
realizowane  
w 2020 roku 

TAK 

 

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska realizował w 2020 r. zadania własne, zgodnie  

z „Harmonogramem realizacji zadań własnych przewidzianych do realizacji w latach 2017-

2024”, określonym w ww. „Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, w szczególności:  

 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza – monitorowano zgłaszane instalacje 

technologiczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia i tych na pozwolenie;  

 w zakresie zagrożenia hałasem – kontrola w zakresie dopuszczalnych norm emisji hałasu;  

 w zakresie zasoby geologiczne – przeprowadzano kontrole podmiotów gospodarczych  

w zakresie dotrzymywania zapisów decyzji administracyjnych, w tym rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych;  

 w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów – przeprowadzono 

kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie weryfikacji treści złożonych wniosków  

i dotrzymywania zapisów decyzji administracyjnych (w zakresie gospodarowania odpadami 

innymi niż komunalne);  

 w zakresie zasoby przyrodnicze – kontynuowano działania związane z nadzorem nad 

utrzymaniem i ochroną lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku 

 

1) Geologia. 
 

Zadania z zakresu geologii w imieniu Starosty Myśliborskiego wykonywał Geolog Powiatowy, 

pełniący jednocześnie funkcję zastępcy naczelnika Wydziału BOŚ. Geolog Powiatowy w 2020 r. 

załatwiał w szczególności następujące sprawy administracyjne: 

 zatwierdzanie projektów robót geologicznych (hydrogeologiczne): wpłynęły 4 wnioski, wydano  

4 decyzje;  

 zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich: wpłynęły 2 wnioski, wydano  

1 decyzję;  

 zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich: wpłynął 1 wniosek;  

 przyjmowanie do powiatowego archiwum geologicznego dokumentacji geologicznych innych: 

wpłynęło 6 wniosków, wydano 2 decyzje, nie wniesiono sprzeciwu do 4 wniosków;  

 udzielanie na wniosek właściciela nieruchomości informacji dotyczącej występowania 

udokumentowanych złóż kopalin na obszarze danej nieruchomości – wpłynęło 15 wniosków, 

udzielono pisemnie 15 informacji łącznie na ok. 145 nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych 

na terenie powiatu myśliborskiego; 
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 w ramach nadzoru wezwano 3 podmioty (osoby fizyczne, instytucje) do przedłożenia 

wymaganych prawem dokumentacji powykonawczych. 

Sporządzono coroczne sprawozdanie do Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie: zestawienie udokumentowanych zasobów 

wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych na terenie Powiatu Myśliborskiego:  

w 2020 r. odnotowano ubytek ilości udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych. Zatwierdzono do realizacji 3 otwory 

hydrogeologiczne o łącznym metrażu wierceń 187,7 m; zatwierdzono do likwidacji 1 otwór 

hydrogeologiczny, zlikwidowano 2 otwory hydrogeologiczne o łącznym metrażu wierceń 80 m. 

Starosta Myśliborski w 2020 r. nie udzielił przedsiębiorcom żadnej koncesji na działalność na 

podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W roku tym nie wpłynął bowiem żaden 

wniosek w ww. sprawie. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie powiatu myśliborskiego 

brak jest obowiązujących koncesji na działalność górniczą, udzielonych przez starostę; te które 

były wydane wygasły.  

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 

wydobywanie kopaliny ze złoża lub uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę  eksploatacyjną 

w okresie rozliczeniowym. Wpływy z tytułu opłat w zakresie węglowodorów, w 15% stanowią 

dochód powiatu, na terenie którego jest prowadzona działalność. W 2020 roku uzyskano 

dochody z tego tytułu na łączną kwotę 3 932 272,51 zł. 

2) Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Myśliborski dokonuje identyfikacji 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wydział Budownictwa  

i Ochrony Środowiska posiada w rejestrze pn. „Wykaz potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi” zidentyfikowane potencjalne historyczne zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi na terenie powiatu myśliborskiego. Ilość przypadków na terenie powiatu – 2. 

W 2020 r. nie wpłynęły do starosty żadne zgłoszenia ww. terenów, nie ustalono również nowych 

w wyniku analiz dokonywanych przez starostę. 

3) Osuwiska i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

W roku 2020 w celu wykonania obowiązku ustawowego oraz zapewnienia w powiecie 

warunków dla skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z geozagrożeniami 

 w Wydziale BOŚ kontynuowano prowadzenie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla obszaru powiatu 

myśliborskiego”.  

Na podstawie zawartego w 2019 r. porozumienia między Powiatem Myśliborskim  

a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym  

w Warszawie, nastąpiło włączenie danych z ww. opracowania do zasobów Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO), prowadzonego przez ten Instytut dla terenu całej Polski. Dane 

 o geozagrożeniach dostępne są tym samym jako internetowa aplikacja SOPO. 
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4) Zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów.  

Starosta Myśliborski, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, wydaje zezwolenia na działalność 

związaną z gospodarką odpadami, a w szczególności na: zbieranie, przetwarzanie oraz 

wytwarzanie odpadów. Do Wydziału BOŚ w 2020 r. wpłynęło 11 wniosków w ww. zakresie.  

W związku ze skomplikowanym charakterem spraw i złożonością postępowań 

administracyjnych, w 2020 r. nie nastąpiło rozstrzygnięcie spraw w przedmiotowym zakresie 

 i postępowania pozostają w toku. Natomiast, w związku z rozstrzygnięciem postępowań 

wszczętych i nie zakończonych w roku 2019, wydano w 2020 r. 5 decyzji związanych  

z zakresem gospodarki odpadami, tj. zbieraniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadów 

oraz 2 decyzje odmawiające wydania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,  

z powodu niespełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 

Ponadto zgodnie z ustawą o odpadach, wydawane przez starostę zezwolenia w zakresie 

gospodarowania odpadami mają być zgodne z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego (Uchwała Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 zmieniona uchwałą z 24 stycznia 2019 r. Nr 

III/38/19). Zadanie to w 2020 r. realizowano w ramach wydawanych zezwoleń  

na zbieranie odpadów i zmian pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

W zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów – przeprowadzono 5 

kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie weryfikacji treści złożonych wniosków  

i dotrzymywania zapisów decyzji administracyjnych w tym kontrolami objęto instalacje do 

przetwarzania odpadów i miejsca magazynowania odpadów oraz przeprowadzono 1 kontrolę 

interwencyjną w związku ze złożoną skargą na działającego w zakresie gospodarki odpadami. 

5) Zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.  

Realizacja zadań dotyczących wydawania przez starostę jako właściwy organ ochrony 

środowiska pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz przyjmowanie 

zgłoszeń eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia. W 2020 r.: 

 poddano analizie 23 sprawozdania dotyczące wyników pomiarów z instalacji wytwarzających 

pola elektromagnetyczne; liczba przekroczeń – 0;  

 poddano analizie i przyjęto 5 zgłoszeń prowadzących instalacje wytwarzające pola 

elektromagnetyczne; 

 wydano na wniosek 3 decyzje dotyczące wprowadzania z instalacji gazów i pyłów do powietrza, 

w tym 1 w sprawie zmiany pozwolenia. 

W wyniku bieżącej analizy przekazywanych wyników pomiarów pól elektromagnetycznych 

można stwierdzić, że w otoczeniu badanych źródeł pól elektromagnetycznych, w roku 2020 (jak 

w latach ubiegłych) nie stwierdzono na terenie powiatu myśliborskiego miejsc wstępowania 

poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych. 
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6) Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów.  

Z zakresu ustawy o ochronie przyrody, do Wydziału BOŚ w roku 2020 wpłynęło 108 spraw,  

w tym 7 wniosków o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W wyniku 

przeprowadzonych postępowań administracyjnych: 

 wydano 90 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów – wydano zgodę na wycinkę 1541 sztuk 

drzew; 

 wydano 14 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – 

odmówiono wycięcia 33 sztuk drzew; 

 przeprowadzono 130 obligatoryjnych wizji w terenie w zakresie oględzin drzew lub krzewów; 

 zobowiązano wnioskodawców do wykonania nowych nasadzeń drzew - łącznie 395 sztuk; 

 przeprowadzono 26 kontroli dokonanych nasadzeń zastępczych;   

 przyjęto i zweryfikowano 8 zgłoszeń wywrotów/złomów drzew. 

 

7) Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego: 

 zaopiniowano 1 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  

1 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – w zakresie 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych, będących we właściwości Starosty Myśliborskiego; 

 uzgodniono 3 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, będących we właściwości Starosty 

Myśliborskiego. 

 

8) Decyzje rekultywacyjne.  

Realizacja zadań Wydziału BOŚ dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych polega na 

prowadzeniu spraw związanych z rekultywacją. W 2020 r. dotyczyły one terenów 

poeksploatacyjnych, głównie po wydobyciu kruszywa (żwiru), na których prowadzona jest 

działalność wydobywcza: w obrębie ewidencyjnym Chlewice (gmina Boleszkowice)  

i Karsko (gmina Nowogródek Pomorski). Tereny te rekultywowane są głównie w kierunku 

rolnym lub wodnym. Rekultywacji, głównie w kierunku rolnym i leśnym, poddawane były 

również grunty zajęte pod odwierty i rurociągi w obrębach ewidencyjnych Barnówko, Dolsk, 

Bogusław, Ostrowiec (gmina Dębno) w związku z wydobywaniem ropy naftowej  

i gazu ziemnego oraz kopaliny towarzyszącej (siarki) ze złoża Barnówko-Mostno-Buszewo 

(„BMB”). 

W 2020 r. do Wydziału BOŚ wpłynęło 3 wnioski w ww. zakresie. W wyniku przeprowadzonych 

postępowań administracyjnych wydano 2 decyzje, w tym:  

 2 decyzje ustalające kierunek rekultywacji gruntów; 

 przeprowadzono z urzędu 23 kontrole terenowe obowiązku wykonania rekultywacji gruntów 

przez przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową związaną z wydobyciem 

kruszywa oraz ropy naftowej i gazu, w tym kontroli poddano 21 gruntów zajętych pod odwierty 

i strefy przeciwpożarowe oraz 2 kopalnie kruszywa naturalnego, dokonując łącznie sprawdzenia 

42 działek w 6 obrębach ewidencyjnych na powierzchni ok. 45 ha. 
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9) Gospodarka leśna.  

Według danych Wydziału BOŚ, powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

na terenie powiatu myśliborskiego wynosiła w 2020 r. 868,004 ha. Nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2020 r. (podobnie jak w latach 

poprzednich) Starosta Myśliborski powierzył Nadleśniczym Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, 

Myślibórz, Różańsko. Nadzór nad porozumieniami w tym zakresie prowadził Wydział BOŚ.  

W wyniku podejmowanych w 2020 r. przez Wydział BOŚ działań: 

 rozpatrzono 330 wniosków o wydanie zaświadczenia z informacją, czy działka (-i) objęta 

jest/objęte są uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasu, niezbędne do notariusza przy sprzedaży nieruchomości gruntowej,  

w tym przeanalizowano dane dla 581 działek i wydano 319 zaświadczeń; 

 wydano 47 świadectw legalności pozyskania drewna; 

 wystosowano 36 upomnień do właścicieli lasów, zobowiązujących ich do wykonywania 

ustawowych obowiązków z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących ich własność; 

 wydano 6 decyzji zmieniających decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

 wydano 1 decyzję na pozyskanie drewna w lesie w przypadku losowym; 

 naliczono i zapotrzebowano środki finansowe z ARiMR w Warszawie (wnioski kwartalne) 

i wydatkowano je na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych  

i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 178 682,39 zł; 

 rozliczono I-wsze i II-gie półrocze 2020 roku (8 not księgowych) nadzoru sprawowanego przez 

Nadleśnictwa nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami; 

 zlecono w drodze umowy wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów na obszarze gminy 

Barlinek, gminy Boleszkowice, gminy Dębno, gminy Myślibórz i gminy Nowogródek Pomorski  

o łącznej powierzchni 105,89 ha oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych położonych na obszarze gminy Myślibórz i Nowogródek Pomorski o łącznej 

powierzchni 78,69 ha. 

 

10) Gospodarka łowiecka. 

Starosta Myśliborski w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie,  

w roku 2020 posiadał zawartych 7 umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych  

z następującymi kołami łowieckimi Polskiego Związku Łowieckiego: 

 Koło łowieckie „Jeleń” Myślibórz – obwód łowiecki nr 257 oraz nr 276; 

 Koło łowieckie „Szarak” Barlinek – obwód łowiecki nr 264; 

 Koło łowieckie „Jeleń” Dębno – obwód łowiecki nr 287; 

 Koło łowieckie „Grzywacz” Halinów – obwód łowiecki nr 277; 

 Koło łowieckie „Diana” Myślibórz – obwód łowiecki nr 269; 

 Koło łowieckie „Sokół” Szczecin – obwód łowiecki nr 265; 

 Koło łowieckie „Nemrod” Warszawa – obwód łowiecki nr 289. 

W roku 2020 ww. kołom łowieckim Wydział BOŚ naliczał czynsze dzierżawne na rok łowiecki 

2020/2021, wystawił faktury VAT. Całość wpływów Wydział rozdzielił odpowiednio między 

właściwe gminy i nadleśnictwa. Podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego. Przed 

Starostą Myśliborskim złożono w 2020 r. jedno (1) oświadczenie o zakazie wykonywania 
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polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego  w formie pisemnej przez 

osobę fizyczną. 

11)  Rybactwo śródlądowe. 

Zgodnie z ww. ustawą, na terenie powiatu myśliborskiego działa Społeczna Straż Rybacka 

Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. Wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. w SSR działało 13 społecznych strażników rybackich, którym Starosta Myśliborski 

wydał stosowne legitymacje (nadał uprawnienia strażnika SSR). 

W roku 2020 wpłynęły 283 wnioski o wydanie karty wędkarskiej lub wydanie wtórników kart 

wędkarskich – wydano 266 sztuk kart wędkarskich. Wpłynęło 97 wniosków o rejestrację 

sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, wydano 85 zaświadczeń  

o rejestracji tego sprzętu oraz 3 dokumenty rejestracyjne.  

12)  Gospodarka wodna. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, Starosta Myśliborski w 2020 r. nadal sprawował nadzór  

i kontrolę nad działalnością spółek wodnych, zawiązanych na terenie powiatu myśliborskiego. 

Do Wydziału BOŚ w 2020 r. wpłynęły 2 pisma przekazujące podjęte uchwały spółek wodnych,  

w celu dokonania oceny zgodności z przepisami prawa – co wykonano po stosownych analizach. 
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9. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli na terenie powiatu zapewnia Powiatowy 

Komendant Policji oraz Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej współpracując ze 

Starostwem Powiatowym (Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego), Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

w zakresie realizacji przyjętych planów i zadań. Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku 

do powiatowych służb, inspekcji i straży, m.in. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi 

działaniami jednostek. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa,  

w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać polecenie podjęcia działań w zakresie 

właściwości służb, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Należy pamiętać, że takie 

polecenia nie mogą dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej oraz nie mogą określać 

sposobu wykonania zadania. 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Zadania realizowane w tym obszarze zawarte są w „Powiatowym Programie Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-

2021” (Uchwała nr XLVII 1296/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 stycznia 2018 r.). 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 50. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana  

w 2020r. 
TAK/NIE 

1. XLVII 1296/2018 29.01.2018 

w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu 
Zapobiegania 
Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2017-
2021” 

Program określa zadania  
z zakresu porządku 
publicznego 
i bezpieczeństwa 
obywateli w powiecie 
myśliborskim na 5 lat 

TAK 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

1) Przestępczość w powiecie w 2020 roku w odniesieniu do wybranych kategorii  

w zestawieniu do lat 2017-2019. 

Tabela 51. Zestawienie różnych kategorii przestępstw w latach 2017-2020 

Wyszczególnienie 
Postępowania wszczęte Wskaźnik wykrycia w % 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Przestępczość ogółem 1 365 1 242 1 313 1 140 76,8 83 83,9 79,4 

Przestępstwa kryminalne 981 905 919 815 70,6 77,8 79,7 73,5 

Razem siedem kategorii 402 303 347 323 52,6 57,3 52,0 52,8 
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przestępstw pospolitych1) 

Przestępstwa z ustawy  

o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

71 64 52 44 98,8 99,2 100 100 

Przestępstwa 

gospodarcze 
143 129 167 94 92,2 95,5 92,9 89,8 

Przestępstwa drogowe 171 136 161 151 99,3 98,6 99,4 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie 
powiatu myśliborskiego w  roku 2020 przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 

1) bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież                               
i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, kradzież pojazdu 

2) Wykroczenia najbardziej uciążliwe społecznie ujawnione w 2020 roku; właśnie te 

wykroczenia wypływają na poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie. Tabela poniżej 

przedstawia zestawienie wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa w 2020 

roku, które zostały ujawnione przez policję. Wykorzystano postępowania zakończone 

nałożeniem mandatu, pouczeniem oraz sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądów. 

Tabela 52. Zestawienie wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie 

Lp. Wykroczenia 2019 2020 

1. Zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego 734 1102 

2. 
Utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego i zaśmiecania 
miejsc publicznych. 

417 473 

3. Przeciwko obyczajności publicznej. 521 534 

4. Kradzież mienia. 673 694 

5. Niszczenia mienia. 128 102 

6. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 1 098 954 

7. Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. 1 409 1387 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie 
powiatu myśliborskiego w  roku 2020 przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 

3) Istotnym elementem w zakresie komunikacji ze społeczeństwem oraz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa obywateli miała również aplikacja związana z funkcjonowaniem Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa; ogólnopolska aplikacja internetowa, która stała się 

narzędziem dla każdego obywatela służącym do zupełnie anonimowego zgłoszenia  

o niebezpiecznych zdarzeniach, z którymi każdy może się spotkać. Najczęstsze zgłoszenia  

w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie myśliborskim: 

 przekroczenie dopuszczalnej prędkości, 

 używanie środków odurzających, 

 nieprawidłowe parkowanie, 

 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 

 miejsca grupowania się młodzieży, 

 osoby bezdomne. 

         

W 2020 r. otrzymano 171 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

z czego 109 została potwierdzona. 
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4) Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu myśliborskiego. 
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Wykres 7. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie 

powiatu myśliborskiego w  roku 2020 przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 

W 2020 roku odnotowano 38 wypadków, tj. o 2 zdarzenia więcej w stosunku do 2019 roku. 

W przypadku kolizji drogowych odnotowano spadek o 91 kolizji drogowych.  Spowodowane 

to jest częstymi kontrolami drogowymi, prowadzonymi działaniami na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ilość zdarzeń drogowych na terenie działania KPP 

Myślibórz spowodowana jest tym, iż  cały czas z dużą dynamiką przybywa pojazdów, 

natomiast nie można tego powiedzieć o rozbudowie infrastruktury drogowej. 

 

5) Do najczęstszych przyczyn powstawania wypadków drogowych na terenie powiatu  

z winy kierujących należą: 

 niedostosowanie prędkości do warunków jazdy: 16 wypadków – 18 osób rannych,                                                                          

5 ofiar śmiertelnych, 

 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 5  wypadków – 6 osób rannych, 1 ofiara 

śmiertelna, 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 4 wypadki – 7 osób rannych,   

 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych: 3 wypadki – 3 osoby 

ranne, 

 zaśnięcie, zmęczenie: 2 wypadki – 5 osób rannych, 

 nieprawidłowe omijanie, wymijanie: 2 wypadki – 2 osoby ranne.                                                                                                                                                                            
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6) Do najczęstszych przyczyn powstawania kolizji drogowych na terenie powiatu należą: 

 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 81 zdarzeń 

 niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 99 zdarzeń   

 nieprawidłowe cofanie – 70 zdarzeń 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  – 60 zdarzeń 

 nieprawidłowe wymijanie, omijanie, skręcania – 56 zdarzeń 

 nieprawidłowe wyprzedzanie – 22 zdarzeń 

 zmęczenie, zaśnięcie – 14 zdarzeń 

 inne przyczyny – 12  zdarzeń. 

 

7) Kolizje i wypadki w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 

 

Liczba wypadków na drogach krajowych i wojewódzkich biegnących przez powiat myśliborski 

spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Odcinek drogi S3 jest fragmentem międzynarodowej 

trasy E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym łączy autostradę A6  

w Szczecinie i biegnie w kierunku miejscowości Gorzowa Wielopolskiego przez teren gminy 

Myślibórz, Nowogródek Pomorski w kierunku północno-południowym. Z uwagi na fakt, iż droga 

ta łączy północną cześć Polski z południową na tej drodze znajduje się duże natężenie ruchu 

drogowego, zwłaszcza w okresie letnim.  

Na terenie powiatu myśliborskiego znajdują się trzy drogi krajowe tj. K23, K26 i K31, sześć dróg 

wojewódzkich W119, W151, W156, W130, W127, W128 oraz jedna droga szybkiego ruchu S3. 

Na drodze S3, W151 i W156 odnotowuje się największą ilość zdarzeń drogowych. Odcinek drogi 

S3 biegnie przez teren gminy Myślibórz, Nowogródek Pomorski w kierunku północno-

południowym, gdzie znajduje się największe natężenie ruchu drogowego, a w szczególności 

pojazdów ciężarowych.  

Droga K23 ma długość ok. 33 kilometrów i biegnie na odcinku Myślibórz-Pszczelnik-Ostrowiec-

Barnówko-Dębno-Cychry-Sarbinowo gdzie łączy się z drogą krajową K31. Natężenie ruchu 

drogowego na tej drodze jest bardzo duże z uwagi na fakt, iż łączy ona drogę S3 z przejściem 

granicznym samochodowym jak i kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą. Droga K26 biegnie na 

odcinku od węzła drogowego z drogą S3-Myślibórz-Sobienice-Golenice-Rów. Natężenie ruchu na 

tej drodze jest dość duże z uwagi, iż droga ta łączy drogę S3 z  m. Krajnik Dolny, gdzie znajduje 

się przejście graniczne samochodowe, jak i kolejowe z Niemcami.   

Droga K31 biegnie południkowo wzdłuż rzeki Odra, niemalże równolegle do granicy polsko- 

niemieckiej. Biegnie ona z kierunku Boleszkowice-Chwarszczany-Sarbinowo i łączy się  

z drogą krajową K23. Na tej drodze między miejscowością Boleszkowice a Mieszkowice 

zlokalizowany jest Drogowy Odcinek Lotniskowy o długości 2 000 metrów. Natężenie na tej 

drodze jest duże z uwagi na fakt, iż droga ta łączy dwa przejścia graniczne z Niemcami jak 

również dalej biegnie do autostrady A6. 

8) Zatrzymane dokumenty.  

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowe Policji w Myśliborzu w 2020 roku 

wylegitymowali 6 484 osoby. W ramach działań kontrolno-prewencyjnych przeprowadzili  

w 2020 roku 9 835 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ujawniono 29 
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kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (art. 178a §1 KK), 4 kierujących w stanie po 

użyciu alkoholu (art. 87§ 1 KW), oraz 34 kierujących pojazdami niemechanicznymi pod 

wpływem alkoholu i środków odurzających i psychotropowych. Zatrzymano 114 dokumenty 

prawa jazdy z tego 101 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym ( o 15 

więcej niż w 2019 roku) oraz zatrzymano 4 365  dowody rejestracyjne. 

9) Działania  podjęte przez Policję wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury 

„Niebieskiej Karty” w 2020 roku. 

 Asystenci ds. Nieletnich wspólnie z dzielnicowymi współpracują z przedstawicielami OPS-ów, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnych 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach tej współpracy uczestniczyli  

w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego gdzie podejmowane były decyzje dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa osobą dotkniętym przemocą 
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Wykres 8. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie 

powiatu myśliborskiego w  roku 2020 przygotowanej przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 

Na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 roku zatrzymano 22 sprawców stosujących przemoc 

w rodzinie. Jak wynika z powyższej analizy przemoc w większości przypadków stosowana jest 

przez mężczyzn. Na terenie powiatu odnotowano 78 takich przypadków. Ofiarami przemocy  

w większości są kobiety. 
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10. OCHRONA  PRZECIWPOWODZIOWA,  PRZECIWPOŻAROWA I  ZAPOBIEGANIE  

INNYM  NADZWYCZAJNYM  ZAGROŻENIOM  ŻYCIA I  ZDROWIA  LUDZI  ORAZ  

ŚRODOWISKA 

 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Jednostkami działającymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz 

zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia są: Państwowa Straż Pożarna 

przy wsparciu Powiatowej Policji, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór 

Wodny w Myśliborzu oraz Starostwa Powiatowego (Biuro ds. Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego). Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowej straży, podobnie 

jak w przypadku policji. 

Brak zagrożenia powodziowego wykraczającego poza teren i możliwości skutecznego działania 

gmin naszego powiatu powoduje, że Powiat Myśliborski nie opracowuje Planu 

Przeciwpowodziowego oraz nie utrzymuje magazynów przeciwpowodziowych. Gmina, która na 

swoim terenie identyfikuje zagrożenie powodziowe zabezpiecza na własne potrzeby niezbędne 

siły i środki w celu przeciwdziałania skutkom wezbrania wody. 

Największe możliwości w realizacji zadań w tym zakresie posiada Powiatowy Komendant 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne znajdujące się na terenie Powiatu 

Myśliborskiego, które dysponują niezbędnym sprzętem oraz kadrą wyszkoloną w zakresie 

prowadzenia działań w tym obszarze. 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Zadania realizowane w tym zakresie zawarte są w „Planie Zarządzania Kryzysowego”, który 

opracowany został w 2019 roku i jest aktualizowany na bieżąco nie rzadziej jednak niż raz na 2 

lata. Plan Zarządzania Kryzysowego jest dokumentacją uruchamianą w przypadku powstania na 

terenie Powiatu Myśliborskiego zdarzeń, awarii, które swoim wystąpieniem wykraczają poza 

standardowe procedury działania i wymagają zaangażowania dodatkowych jednostek, sił oraz 

środków. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.    

1) W roku 2020 na terenie powiatu myśliborskiego zanotowano łącznie 1 227  zdarzeń  

(w roku 2019 było ich 1 131, to o 8,5 % mniej), w tym:  

 338  pożarów (w roku 2019 było ich 407, to spadek o 17 % ) 

 841 miejscowych zagrożeń ( w roku 2019 było ich 659, to wzrost o 28 %) 

 48 alarmy fałszywe (w roku 2019 było ich 65, to spadek o 26 % ) 

 W czasie zaistniałych zdarzeń 7 osób poniosło śmierć, a 129 zostało rannych  

(w roku 2018, 10 osób poniosło śmierć – 20% mniej, a 186 zostało rannych – 30% mniej).  
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Wykres 9. Liczba zdarzeń ogółem w latach 2018-2020 
Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu myśliborskiego 

 w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykres 10. Statystyka zdarzeń w latach 2028-2029 
Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu myśliborskiego 

 w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu. 

Wzrost liczby miejscowych zagrożeń wynika przede wszystkim ze zdarzeń prowadzonych  

w ramach nałożonych na Państwową Straż Pożarną oraz Ochotnicze Straże Pożarne 

obowiązków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. 

W roku 2020 zanotowano 327 pożarów małych, 11 średnich oraz 3 duże. Nie odnotowano 

pożarów bardzo dużych. Główną przyczyną pożarów były podpalenia oraz wady  

i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń. 
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Tabela 53. Liczba pożarów ze względu na rodzaj obiektu w latach 2018-2020 

Grupa obiektów 2018 2019 2020 

Obiekty użyteczności publicznej 5 2 3 

Obiekty mieszkalne 45 33 45 

Obiekty produkcyjne 9 4 6 

Obiekty magazynowe 3 2 1 

Środki transportu 32 34 34 

Lasy (państwowe i prywatne) 27 21 11 

Uprawy, rolnictwo 183 138 68 

Inne obiekty 205 173 173 

          Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu    myśliborskiego 
         w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu 
 

Tabela 54. Liczba pożarów w poszczególnych gminach w latach 2018-2020 

Gmina 2018 2019 2020 

Ogółem powiat 509 407 341 

Barlinek 136 110 71 

Boleszkowice 26 27 27 

Dębno 129 88 92 

Myślibórz 183 143 112 

Nowogródek Pomorski 35 39 39 

            Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu   myśliborskiego  
             w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej  w Myśliborzu 

136

26

129

183

35

110

27

88

143

39

71

27

92

112

39

0

50

100

150

200

250

Barlinek Boleszkowice Dębno Myślibórz Nowogródek

Pomorski

2018 2019 2020

 
Wykres 11. Występowanie pożarów na terenie gmin w latach 2018-2020 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu myśliborskiego 
 w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu 
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2) Zabezpieczenie operacyjne powiatu. 

Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowią w pierwszej kolejności siły i środki 

Państwowej Straży Pożarnej oraz 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących 

w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczej (KSRG). Terenem działania podmiotów 

KSRG jest teren powiatu oraz teren województwa. Ponadto w poszczególnych gminach 

zlokalizowanych jest 20 jednostek OSP nie wchodzących w skład KSRG, których terenem 

działania jest teren własnej gminy. W ubiegłym roku liczba jednostek formalnie się 

zwiększyła, ze względu na utworzenie OSP w Karsku, która dotąd była częścią OSP  

w Nowogródku Pomorskim. Poniższa Tabela przedstawia aktualne zestawienie jednostek 

OSP z terenu powiatu myśliborskiego. 

Tabela 55. Jednostki OSP na terenie poszczególnych gmin powiatu 

Lp. Gmina 
Ilość jednostek OSP z terenu gmin 

Razem 
w KRSG poza KRSG 

1. Barlinek 3 4 7 

2. Boleszkowice 1 3 4 

3 Dębno 1 6 7 

4. Myślibórz 1 6 7 

5. Nowogródek Pomorski 1 1 2 

                  Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie powiatu  myśliborskiego 
                  w  roku 2020 przygotowana przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu 

 

3) Czynności kontrolno-rozpoznawcze i prewencja społeczna. 

W 2020 roku przeprowadzono łącznie 39 czynności kontrolno-rozpoznawczych  

w następujących grupach obiektów: 

 użyteczności publicznej – 8, 

 zamieszkania zbiorowego – 4, 

 produkcyjne i magazynowe – 19, 

 lasy – 7, 

 zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 1. 

 

Przeprowadzono 7 kontroli w związku ze zgłoszeniem zakończenia budowy i zamiarem 

przystąpienia do ich użytkowania w następujących grupach obiektów: 

 obiekty użyteczności publicznej – 5, 

 obiekty produkcyjno-magazynowe – 2. 

Informację z przeprowadzonych czynności odbiorowych przekazywano dla Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 ograniczono do 

niezbędnego minimum prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych.  
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11. KULTURA ORAZ  OCHRONA  ZABYTKÓW  I OPIEKA  NAD  ZABYTKAMI 

 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Powiat podejmował działania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wspierania 

instytucji kultury – biblioteka, a także patronował wydarzeniom organizowanym przez 

stowarzyszenia.  

Z budżetu Powiatu przeznaczono środki na roboty budowlane w placówkach oświatowych 

wpisanych do rejestru zabytków.  

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Myślibórz zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Myślibórz.  

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Odniesienia do realizacji zadań z obszaru kultura oraz  ochrona  zabytków  i opieka  nad  

zabytkami znajdują się w Programie Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020, 

przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  Rady Powiatu  

w Myśliborzu. Obszar strategiczny nr 4  – Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna, Pole peracyjne 

4.4 – Kultura, tożsamość, integracja społeczna. 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 56. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana  

w 2020r. 
TAK/NIE 

1. Nr V/20/2003 29.01.2003 
w sprawie powierzenia zadań powiatowej 
biblioteki publicznej 

zadania powiatowej 
biblioteki publicznej 
realizuje Miejska 
 i Powiatowa Biblioteka  
w Myśliborzu  

TAK 

2. 
XLVII/376/201
0 

18.06. 2010 

sprawie określenia zasad udzielania  
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Myśliborskiego. 

 
Określono procedury 
udzielania dotacji 

TAK 

3. XLIV/270/2017 27.09.2017 
w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Myśliborskiego na lata 2017-2020” 

Obowiązek ustawowy TAK 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 

 
1) Wykonano prace remontowe w obiektach zabytkowych stanowiących własność powiatu: 

 w budynku MOS w Smolnicy: 

 zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania – wartość zadania 65 000,01 zł; 

 wykonano prace remontowe, których wartość stanowiła 11 000,00 zł. 
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 w budynku MOW Renice: 

 wykonano drobne naprawy, konserwację i prace remontowe na kwotę 11 464,33 zł, 

 wykonano modernizację komina na kwotę 41 054,13 zł, 

 wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji łazienki na kwotę  

10 455,00 zł. 

 

2) Udzielono dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu 

 w kwocie 10 000,00 zł.  

 

3) Włączono się w organizację Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2020 „Korowód 

Pokoleń”  poprzez dofinansowanie i udostępnienie publikacji dr Przemysława 

Kołosowskiego pt. „Poznajemy Nasze Dziedzictwo” – poświęconej dawnej kaplicy 

Templariuszy w Chwarszczanach – jednego z najważniejszych zabytków Powiatu 

Myśliborskiego. Przedmiotowa publikacja jest dostępna od 31 sierpnia 2020 r.  na stronie 

internetowej www.powiatmysliborski.pl → strefa mieszkańca → kultura → 

zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2020.  

 

4) Objęto patronatem honorowym zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków 

zrealizowane przez organizacje pozarządowe: 

 VI Bieg Śladami Templariuszy – impreza mająca charakter cykliczny, skupiona wokół 

najważniejszego zabytku powiatu – XIII-wiecznej kaplicy zakonu Templariuszy  

w Chwarszczanach; podczas biegu dla dorosłych odbywają się także zawody 

krótkodystansowe dla najmłodszych oraz historyczny piknik rodzinny z ogniskiem, 

warsztatami  i pokazami rycerskimi, 

  XIV Festyn Historyczny. Słowianie i Templariusze – jedno z najważniejszych 

plenerowych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, historycznym 

organizowanym w 2020 roku w regionie, projekt realizowany na terenie przy kaplicy 

templariuszy (obecnie kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach). 

 

5) Podjęto działania w celu pozyskania dotacji na remonty zabytków stanowiących własność 

Powiatu  Myśliborskiego:  

 Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabór, na 

projekt pn. „Renowacja elewacji pałacu w Smolnicy”; projekt swoim zakresem 

obejmował renowację elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 

fundamentów i ścian fundamentowych pałacu w Smolnicy; całkowita wartość 

projektu stanowi kwotę 4 546 985,80 zł, w tym wartość wnioskowanego 

dofinansowania 4 319 636,51 zł. Nie przyznano dofinansowania na realizację ww. 

projektu,  

 Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Renicach” został złożony również  w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Był to pierwszy nabór wniosków o uzyskanie środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego; 

całkowita wartość projektu stanowiła kwotę 8 241 187,00 zł, w  tym wartość 
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wnioskowanego dofinansowania 7 829 127,65 zł. Nie przyznano dofinansowania na 

realizację ww. projektu,  

 Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Renicach” został złożony ponownie w 2020 roku w ramach drugiego naboru do 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie przyznano dofinansowania na 

realizację ww. projektu. 
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12. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATOWYMI ORAZ UTRZYMANIE 

POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ 

OBIEKTÓW  ADMINISTRACYJNYCH 

 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Na mienie Powiatu Myśliborskiego składa się wartość w gruntach zabudowanych  

i niezabudowanych oraz drogowych potwierdzonych decyzjami Wojewody 

Zachodniopomorskiego i Gorzowskiego oraz nabytych w drodze umów notarialnych lub innych 

decyzji. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Myśliborski był właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni 665 ha, w tym w trwałym zarządzie jednostek powiatowych było 

27,63 ha. 

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywał Wydział Geodezji, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami. Do zadań Wydziału należało w szczególności: prowadzenie 

powiatowego zasobu nieruchomości w tym ewidencji gruntów i budynków w systemie 

informatycznym, bazy uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych,  koordynacja 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia, klasyfikacja gruntów, zakładanie osnów 

geodezyjnych. Realizowano również zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 

należącymi do Skarbu Państwa. 

Za utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych odpowiada właściciel lub zarządzający obiektami. W celu sprawniejszego 

zarządzania Rada Powiatu powołała do życia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego – jednostki organizacyjnej powiatu świadczącej usługi m.in. w zakresie 

inwestycji i remontów obiektów użyteczności publicznej. 

Sposób realizacji przyjętych polityk, programów, strategii 

Odniesienia do realizacji zadań z tego obszaru znajdują się w Programie Rozwoju Powiatu 

Myśliborskiego na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 

roku  Rady Powiatu w Myśliborzu. W ramach obszaru strategicznego nr 2 – Wysoka jakość 

 i dostępność usług publicznych,  realizowany był  cel  operacyjny: Nowoczesna baza edukacji 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. 

Realizacja uchwał rady powiatu dotyczących prezentowanego obszaru 

Tabela 57. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr Uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana 

w 2020 r. 

(TAK/NIE) 

 
1 

 
XXV/203/2020 

 
28.09.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntu 
stanowiącego własność Powiatu na okres 
dwóch lat 

Umowa zawarta w dniu 
1.10.2020 na czas określony 
01.10.2020- 
30.09.2022 

 
Tak 
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Realizacja uchwał zarządu powiatu dotyczące prezentowanego obszaru 

Tabela 58. Realizacja uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały Komentarz 

Uchwała 
realizowana    

w 2020r.       
TAK/NIE 

1 91/345/2020 3.02.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborzu przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

Umowa Nr 29/2020 
nieodpłatne użyczenie 
Sali dla 
Zachodniopomorska Izba 
Rolniczej Rady 
Powiatowej w Myśliborzu 
Użyczenie w dniu 
07.02.2020 

Tak 

2 104/381/2020 4.05.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia 

Umowa Nr 1/2020 z 
dnia 8 maja 2020 
nieodpłatne użyczenie 
pomieszczeń zawarta 
będących w trwałym 
Zarządzie Jednostki 
Organizacyjne j MOW 
Renice. Umowa zawarta 
na czas określony 
4.05.2020-30.06.2023 – 
PARA FAMILIA  

Tak 

3 116/412/2020 25.06.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

 odwołane Nie 

4 116/413/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 5/07/2020 z 
dnia 1 lipca 2020 najem 
pomieszczenia 
będącego w trwałym 
Zarządzie Jednostki 
Organizacyjnej ZSiPO 
„MORRO” w Barlinku. 
Umowa zawarta na czas 
określony 01.07.2020-
31.12.2021 z firmą 
Elektrostan 
Elektromechanika 
Samochodowa 

Tak 

5 116/414/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 6/07/2020 z 
dnia 1 lipca 2020 najem 
pomieszczeń będących w 
trwałym Zarządzie 
Jednostki organizacyjnej 
ZSiPO „MORRO” w 
Barlinku Umowa zawarta 
na czas określony  
01.08.2020-31.12.2021  
Z firmą Handel Hurtowy i 
detaliczny    

Tak 

6 116/415/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 4/07/2020 z 
dnia 1 lipca 2020 najem 
pomieszczenia będącego 
w trwałym Zarządzie 
Jednostki organizacyjnej 
ZSiPO „MORRO” w 
Barlinku Umowa zawarta 
na czas określony 
01.07.2020-31.12.2021 z 
firmą P.P.H.T WIST 

Tak 



RAPORT O STANIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO 2020 

 

 

Strona 101 z 111 
 

7 116/416/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 3/07/2020 z 
dnia 1. Lipca 2020 najem 
pomieszczeń będących w 
trwałym Zarządzie 
Jednostki organizacyjnej 
ZSiPO „MORRO” w 
Barlinku Umowa zawarta 
na czas określony 
01.07.2020-31.12.2021 z 
firmą Usługi Szklarskie 

Tak 

8 116/417/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 2/07/2020 z 
dnia 1 lipca 2020 najem 
placu manewrowego 
będącego w trwałym 
Zarządzie Jednostki 
organizacyjnej ZSiPO 
„MORRO” w Barlinku  
Umowa zawarta na czas 
określony 01.07.2020-
31.12.2021 z firmą 
WABAR 

Tak 

9 116/418/2020 25.06.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 2/07/2020 z 
dnia 1 lipca 2020 najem 
pomieszczenia będącego 
w trwałym Zarządzie 
Jednostki organizacyjnej 
ZSiPO „MORRO” w 
Barlinku  Umowa 
zawarta na czas 
określony 01.07.2020-
31.12.2021 z firmą 
WABAR 

Tak 

10 119/424/2020 7.07.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborzu przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

Umowa z dnia 7 lipca 
2020 nieodpłatne 
użyczenie Sali 
konferencyjnej dla 
Urzędu 
Marszałkowskiego  
użyczenie w dniu 
9.07.2020 2020 

Tak 

11 119/425/2020 7.07.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborzu przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

Umowa z dnia 
13.07.2020 nieodpłatne 
użyczenie sali dla 
konferencyjnej dla z  
Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza Rady 
Powiatowej w 
Myśliborzu Użyczenie w 
dniu 14.07.2020 

Tak 

12 122/435/2020 22.07.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborzu przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

Umowa z dnia 
23.07.2020 użyczenie 
Sali konferencyjnej  dla 
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w 
Myśliborzu Użyczenie w 
dniu 23-24. 07.2020 

Tak 

13 123/436/2020 27.07.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się 
w budynku Powiatu Myśliborzu przy ul. 
Północnej 15 w Myśliborzu 

Umowa z dnia 
23.07.2020 użyczenie 
Sali konferencyjnej dla 
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Użyczenie w dniu 
05.08.2020 

Tak 

14 125/443/2020 10.08.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Myśliborskiego 

Przetarg Ustny 
Nieograniczony działka 
Nr 69/7 Nr księgi 
wieczystej  KW 
SZ1M/00036941/6 

Tak 

15 125/444/2020 10.08.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia 

Umowa Użyczenia z dnia 
1.10.2020 zawarta na 
czas 1.10.2020-
30.10.2023 z PPP w 
Dębnie 

Tak 
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16 125/445/2020 10.08.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia 

Umowa użyczenia z dnia 
10.08.2020 zawarta na 
czas 01.08.2020-
31.07.31 z PUP w 
Myśliborzu 

Tak 

17 126/460/2020 24.08.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu 

Umowa Nr 01/9/2020 z 
dnia 01.09.2020. najem 
pomieszczenia będącego 
w trwałym Zarządzie 
Jednostki organizacyjnej 
ZSiPO „MORRO” w 
Barlinku Umowa zawarta 
na czas określony 
01.09.2020-31.06.2020 z 
firmą Vending Style 

Tak 

18 129/469/2020 7.09.2020 
W prawie ustalenia stawek czynszu za lokale 
użytkowe oraz lokale mieszkalne stanowiące 
mienie Powiatu Myśliborskiego 

Ustala się miesięczne 
stawki 
za najem lokali 
użytkowych 9,35 zł za m2 

przy czym najem lokali 
użytkowych w Barlinku 
14,13 m2, najem lokali 
użytkowych przy ul. 
Spokojnej w Myśliborzu 
1 zł m2 

za najem lokali 

mieszkalnych 6,24 zł za 

m2  

Tak 

19 158/53/2020 23.12.2020 
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu przedłużającego umowę dzierżawy 

Aneks Nr 1 do umowy 
dzierżawy pomieszczeń 
będących w trwałym 
Zarządzie Jednostki 
Organizacyjnej MOS 
Aneks zawarty na czas 
01.01.20221-31.03.2021  

Tak 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku, w tym 

remonty i inwestycje  

1) W ramach prowadzenia bazy Ewidencji Gruntów i Budynków w roku 2020 przeprowadzono 

modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ławy gm. Myślibórz – łącznie  

ok. 1 834 ha, 765 działek. 

2) W 2020 roku z zakresu  geodezji i kartografii wpłynęło: 

 2 000 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 

 1 679 zleceń na sprzedaż map; 

 133 uzgodnienia uzbrojenia terenu; 

 7 734 wniosków o wypis i wyrys,  wypis z kartoteki budynków, wypis z wykazu 

podmiotów wprowadzono 7134 zmiany do ewidencji gruntów i budynków. 

 

3) Łączne wpływy z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego w 2020 r. wyniosły  – 582 457,22  zł.  

4) W 2020 r. dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania 

nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły:                                                                          

 ogółem – 838 071,88 zł, w tym dochód dla  Powiatu – 237 880,12 zł. 
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5) W 2020r. przeprowadzono 9 postępowań przetargowych ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego 

 i Skarbu Państwa, 1przetarg  na dzierżawę zakończył się wynikiem negatywnym ze względu 

na brak podmiotów zainteresowanych nabyciem i 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości SP 

zakończony wynikiem negatywnym z przepadkiem wpłaconego wadium 

6) Inwestycje i remonty zrealizowane na potrzeby powiatowych obiektach i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 59. Zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych w 2020 r. 

Lp. 
Jednostka 

obsługująca 
Rodzaj 

zadania 
Zadanie  Kwota Uwagi 

1 
Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu 
Myśliborskiego 

INWESTYCJA Zakup serwera i oprogramowania       13 999,98     zrealizowane 

2 

Zespół Szkół 
 i Placówek 

Oświatowych im. kpt. 
.hm. A. Romockiego 
"Morro" w Barlinku 

INWESTYCJA 
Modernizacja korytarza warsztatów 
szkolnych 

      17 404,50     zrealizowane 

INWESTYCJA 
Modernizacja pomieszczeń na 3 piętrze i 
klatki schodowej budynku byłego 
internatu  

      13 602,96     zrealizowane 

REMONT 
Regeneracja parkietu na Sali 
gimnastycznej ul. Gorzowska 63 w 
Barlinku 

        1 230,00     zrealizowane 

REMONT Naprawa chodnika przy internacie szkoły         1 845,00     zrealizowane 

3 
Dom Wczasów 

Dziecięcych  

INWESTYCJA 
Modernizacja c.o. polegająca na wymianie 
zasobnika ciepłej wody 

        9 102,00     zrealizowane 

REMONT 

Remont ogrodzenia boiska sportowego  
i terenu rekreacyjnego wokół DWDZ. 
Kwota pozyskana z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewody 
Zachodniopomorskiego w wysokości 
24947,46 zł, kwota z Powiatu 
Myśliborskiego - 19000,00 zł 

      43 947,46     zrealizowane 

REMONT Usunięcie awarii elektrycznej oraz awarii 
rurociągu 
 

        2 636,07     zrealizowane 

4 ZS Nr 1 w Dębnie REMONT 
Remont sali lekcyjnej, zakup i wymiana 
pompy w piecu c.o. 

      57 754,99     zrealizowane 

5 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy                  
w Renicach 

INWESTYCJA 
Modernizacja komina + nadzór 
inwestorski 

      41 054,13     zrealizowane 

INWESTYCJA 
Opracowanie dokumentacji projektowej 
na powiększenie łazienki 

      10 455,00     zrealizowane 

INWESTYCJA Zakup pralnico-wirówki       23 999,99     zrealizowane 

REMONT Wymiana zaworów c.o.         3 682,66     zrealizowane 

6 

Zespół Szkół                               
i Placówek 

Oświatowych                 
w Myśliborzu 

INWESTYCJA Wymiana pokrycia dachowego       23 721,85     zrealizowane 
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7 

 
 
 
 

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii                                          
w Smolnicy 

 
INWESTYCJA 

 
Zakup i montaż pieca do c.o. 

      
 65 000,01     

 
zrealizowane 

REMONT 
Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie 
łazienki 

        5 000,00     zrealizowane 

REMONT 
Demontaż i montaż bojlera w łazience w 
celu przystosowania łazienki dla 
dziewcząt 

        4 000,00     zrealizowane 

REMONT 
Wymiana glazury podłogowej, obudowa 
brodzika w łazience dla dziewcząt 

        2 000,00     zrealizowane 

8 
Zespół Szkół 

Myślibórz 
REMONT Remont bramy wjazdowej         7 300,00     zrealizowane 

9 

Regionalna Placówka 
Opiekuńczo-

Terapeutyczna                 
w Dębnie 

REMONT 

Usługa monterska instalacji elektrycznej - 
wymiana rozdzielni i wykonanie instalacji 
zasilającej, przeniesienie licznika na 
zewnątrz budynku 

      10 493,47     zrealizowane 

REMONT Remont podłogi w pokojach dziecięcych         9 500,00     zrealizowane 

10 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

INWESTYCJA Zakup serwera i oprogramowania       13 999,98     zrealizowane 

INWESTYCJA 

Realizowane w ramach projektu "Rodzina 
Jest Najważniejsza" stworzenie miejsca 
spotkań rodzin biologicznych z dziećmi 
przebywającymi w pieczy - wyposażenie 
pomieszczenia stworzenie domowych 
warunków - zakup wypoczynku, stolików, 
foteli, wyposażenie mini kuchni 

        9 999,36     zrealizowane 

INWESTYCJA 

Realizowane w ramach projektu „RJN” 
Zakup mebli pkt Myślibórz i Barlinek: 
kuchnia, sprzęt AGD, meble biurowe, 
wykładziny, komoda, meble do szatni, 
kosze, osłony na kaloryfer, urządzenia 
wielofunkcyjnych, telewizor, tablica 
magnetyczna, router 

      39 931,73     zrealizowane 

INWESTYCJA 

Realizowane w ramach projektu „RJN” 
wyposażenie sali szkoleniowej - szkolenia 
dla kandydatów, pracowników i rodzin 
zastępczych (meble, ekran projektora, 
laptop i nagłośnienia) 

      19 823,00     zrealizowane 

11 
Dom Pomocy 

Społecznej                                 
w Myśliborzu 

INWESTYCJA 
Budowa altany "Ogród dla wszystkich, 
Bosman dla ogrodu" 

      13 015,66     zrealizowane  

INWESTYCJA Wykonanie instalacji wodociągowej         9 225,00     zrealizowane 

REMONT Remont pokrycia dachu po huraganie       19 610,00     zrealizowane 

REMONT Naprawa instalacji elektrycznej         6 000,00     zrealizowane 

Źródło: opracowanie własne Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 
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13. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I PROMOCJA POWIATU 

Informacje ogólne dotyczące prezentowanego obszaru, w tym jednostki 

organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

 

Powiat Myśliborski był organizatorem  współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Myśliborskiego. Przed pandemią 

zawody były przeprowadzane zgodnie z kalendarzem imprez Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego w Szczecinie. W celu realizacji zadania zawarto porozumienia/umowy  

z gminami Powiatu Myśliborskiego w sprawie finansowania kosztów organizacji 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19  

i co za tym idzie zamknięciem szkół od 12 marca br., została podjęta Uchwała Prezydium 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego z dnia 16.06.2020 r., że współzawodnictwo 

sportowe wszystkich typów rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

i Licealiada) organizowanych przez WSZS zostało w 2020 r. zawieszone. Tym samym większość 

zaplanowanych w 2020 roku zawodów sportowych nie odbyła się. 

W ramach promocji Powiatu Starosta Myśliborski obejmował liczne przedsięwzięcia 

Honorowym Patronatem. Patronat  przyznawany  jest  przez  Starostę  przedsięwzięciom 

i  uroczystościom  o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym. Patronat jest 

wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.  

1) Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych Powiatu Myśliborskiego jest możliwe dzięki współpracy 

samorządów. Oprócz wkładu finansowego samorządy gminne udostępniły obiekty sportowe 

na przeprowadzenie zawodów. 

2) Przed ogłoszeniem stanu epidemii  zorganizowano 17 imprez sportowych w ramach 

współzawodnictwa sportowego, w których wzięło  łącznie udział:  

 78 drużyn z różnych typów szkół;  

 909 uczniów.  

3) Zawody i turnieje sportowe były organizowane na obiektach sportowych w Barlinku, Dębnie 

i Myśliborzu. Na ich organizację i przebieg zawarto umowy  z dwoma koordynatorami oraz  

9 sędziami. 

4) W ramach honorowego patronatu udzielano wsparcia rzeczowego oraz organizacyjnego 

m.in. poprzez zakup nagród, pucharów, przekazywanie materiałów promocyjnych Powiatu, 

udostępnianie banerów promocyjnych Powiatu, udostępnianie informacji o realizowanej 

imprezie na stronie internetowej Powiatu. Honorowy Patronat przyznano następującym 

przedsięwzięciom:  

 I  Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „SIŁA JEST KOBIETĄ” – Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku;  

 Obchody 75-lecia Szkoły – Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie; 

 „Myśliborskie Dni Karpiowe 2020” – Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie;  

 Widowisko taneczno – muzyczne „By coś zostało z tych lat” – Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku;  
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  Bieg uliczno – przełajowy na 10 km WIEJSKA 10-tka – Nowogródzkie Stowarzyszenie Rodziców „Nasza 

Gromada”; 

  „VI Bieg Przełajowy Śladami Templariuszy” – Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach; 

   Słowianie i Templariusze. XIV Festyn Historyczny” – Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach;  

 „Rodzina i przyjaciele budują nadzieję” – Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu;  

 Projekt „Miniatura & ArchiTEKTURA” – Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim;  

 II Ogólnopolski Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa 

drogowego” – Fundacja „Nadzieja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP”. 
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IV. PODSUMOWANIE 

Szanowni Państwo, rok 2020 był rokiem szczególnym, gdyż wiele naszych planów i zamierzeń 

musiało zostać zrewidowanych i przesuniętych w czasie do realizacji z uwagi na pandemię 

koronawirusa. Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2020 roku obrany został 

najbardziej optymalny kierunek rozwoju powiatu myśliborskiego z realizacją wielu ważnych 

inwestycji, choćby drogowych, który powinien być kontynuowany w latach następnych. 

Zgodnie z przyjętą strategią i hierarchią potrzeb, zadania powiatowe w 2020 roku realizowano 

oszczędnie, pozyskując środki finansowe z funduszy zewnętrznych. Wielkość budżetu Powiatu 

wyniosła w ubiegłym roku po stronie dochodów ponad 103,1 mln zł, po stronie wydatków ok. 

95,5 mln zł. 

Na realizację powiatowych inwestycji w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości ok. 8,7 

mln zł, w tym ok. 17,6% stanowiły środki finansowe z budżetu państwa, ok. 29,1% fundusze 

Powiatu, ok. 32,4% fundusze unijne, ok. 17,8% fundusze samorządów lokalnych i ok. 3,1% 

środki finansowe samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

Najwyższą kwotę – zgodnie z potrzebami – przeznaczono na zadania drogowe. Wartość 

inwestycji drogowych łącznie z remontami nawierzchni dróg i ulic oraz zakupami sprzętu do 

utrzymania dróg wyniosła w 2020 roku ok. 7,5 mln zł. Na zadania drogowe pozyskano ok. 5,5 

mln zł ze środków zewnętrznych. Realizacja zadań drogowych była możliwa dzięki dobrej 

współpracy z samorządami lokalnymi. Złożono także wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca 

miejscowości Dalsze” – zadanie otrzymało 50% dofinansowanie w kwocie 2 558 814,80 zł. 

Pozostała kwota zostanie sfinansowana przez Gminę Myślibórz, Powiat Myśliborski oraz firmę 

Eko-Myśl Sp. z o.o. – zakład utylizacji odpadów w m. Dalsze. Wybrane do realizacji zadania 

dotyczyły dróg ważnych w powiatowym systemie komunikacyjnym, spełniających kryteria dróg 

powiatowych i wytypowanych przez samorządy lokalne jako priorytetowe dla mieszkańców.  

Najtrudniejszym obszarem działalności Powiatu od początku jego powstania w 1998 roku była  

i jest opieka zdrowotna. Zarząd Powiatu wypełniając funkcje właścicielskie podejmował w 2020 

roku działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej obu Spółek szpitalnych. Od marca 

ubiegłego roku, po nieudanych rozmowach i negocjacjach dot. poprawy trudnej sytuacji Szpitala 

w Dębnie, nadszedł czas pandemii. Dodatkowo przez cały czas sytuacja finansowa nie ulegała 

poprawie. Wobec tego, oprócz udzielonego przez Powiat wsparcia finansowego szpitalom  

w kwocie 3 081 102,00 zł, Zarząd Powiatu zmuszony był szukać kolejnych rozwiązań mających 

na celu poprawę kondycji obu spółek szpitalnych. 

Priorytetem w pracy samorządu powiatowego była również realizacja zadań w zakresie pomocy 

społecznej. Powiat wspierał m.in. rodziny mające trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi  

i ich wychowywaniu, organizował opiekę w rodzinach zastępczych, koordynował umieszczanie 

dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju oraz finansował 

ich pobyt, udzielał wsparcia na usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych, 

świadczył pomoc w przypadkach przemocy domowej. Wspierał ponadto funkcjonowanie  domu 

pomocy społecznej. Pomoc była kierowana również do osób niepełnosprawnych. Ze środków 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcy powiatu mieli  

i mają możliwość otrzymania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier 

funkcjonalnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.  

Ogromną wagę przywiązywano do powiatowej oświaty.  Najważniejsze zadania inwestycyjne 

zostały wykonane w poprzednich kadencjach z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych. 

Dzięki temu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono niezbędne 

remonty poprawiające warunki nauki i pracy oraz obniżające koszty utrzymania. 

Zmodernizowano bazę sportową, zagospodarowano otoczenie szkół i placówek oświatowych. 

Dzięki aktywnym działaniom uczniowie i kadra pedagogiczna mają do dyspozycji profesjonalnie 

wyposażone pracownie przedmiotowe oraz pracownie do kształcenia zawodowego. Wartość 

inwestycji i remontów w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 roku 

wyniosła prawie 970 tys. zł.  

Podobnie jak w roku 2019, Powiat w różnej formie realizował zadania na rzecz osób 

bezrobotnych, m.in. poprzez dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, 

dofinansowywanie dokształcania. W 2020 roku bezrobotnych kierowano do prac 

interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz na staże. Mogli też 

skorzystać z poradnictwa zawodowego. W celu tworzenia nowych miejsc pracy przedsiębiorcom 

refundowano koszty wyposażenia i doposażenia stanowisk. Ponadto w 2020 roku w Urzędzie 

Pracy prowadzono pomoc w ramach „Tarczy antykryzysowej”, czyli kompleksowego pakietu 

działań, który miał na celu przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-

19. Ogólna wartość realizacji „Tarczy Antykryzysowej” na terenie powiatu w roku 2020 

wyniosła ponad 21,7 mln zł.  

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Myśliborskiego  za rok 2020. 

Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca. Miejsca, które razem 

tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. Równolegle ze wzmacnianiem 

potencjału społecznego i gospodarczego konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby 

infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Powiatu Myśliborskiego za współpracę, wsparcie, uwagi, 

pomysły i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na 

realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach. Kierunek, który wyraźnie odzwierciedla ten 

Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników tutejszego Starostwa 

oraz jednostek podległych Powiatowi, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem 

wykonują swoje obowiązki.  

                                                                                                                                        Przewodniczący  

                                                                                                                      Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

                                                                                                                                   /-/ Andrzej Potyra 
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