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Razem dla Mieszkańców
GMINA KOŁBASKOWO

POWIAT POLICKI

W

2021 r. pomimo kontynuacji ograniczeń
związanych z panującą pandemią SARSCoV-2 i problemów natury ﬁnansowej, Zarząd
Powiatu w Policach starał się tak realizować
zadania, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby
mieszkańców powiatu, jednocześnie racjonalnie
gospodarując powierzonym mieniem publicznym.

Na uwagę zasługuje fakt nieprzerwanej realizacji
zaplanowanych procesów inwestycyjnych, czy
choćby nieprzerwane funkcjonowanie urzędu Starostwa Powiatowego
w Policach. To efekt zaangażowania wielu pracowników administracji
powiatowej i poczucia obowiązku z pełnionej funkcji w sferze publicznej.
Reprezentując Zarząd Powiatu w Policach, mam nadzieję, że zawarte
w publikacji dane przybliżą Państwu bieżącą sytuację Powiatu Polickiego
dotyczącą głównie roku 2021. Roku, który choć trudny, to udany dla
samorządu powiatowego. Bo tak jest, gdy wszystkie samorządy
współpracują „Razem dla Mieszkańców”.
Serdecznie pozdrawiam
Starosta Policki
Andrzej Bednarek

GMINA KOŁBASKOWO

WZROST DEMOGRAFICZNY
W 2021 r. w Powiecie Polickim odnotowano dodatni przyrost naturalny.
Liczba mieszkańców na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 82 193, z czego 51,1%
stanowiły kobiety, a 48,9% mężczyźni. Dla porównania w minionych latach
liczba ta wynosiła odpowiednio:
w 2020 r.
w 2019 r.
w 2015 r.

-

81 229
80 652
76 247

W 2021 r. 62,0% mieszkańców powiatu znajdowała się w wieku
produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, 7,9% w wieku
poprodukcyjnym.
Prognozowana liczba mieszkańców powiatu w 2050 roku to 100 722.
(Źródło: GUS, 31. XII. 2021)
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NISKI POZIOM BEZROBOCIA

Rok 2021 po okresie niepewności związanym z trwającą pandemią COVID-19
był czasem stabilizacji i poprawy sytuacji na lokalnym, regionalnym
i krajowym rynku pracy. W Powiecie Polickim stopa bezrobocia, jako główny
parametr obrazujący ww. sytuację, obniżyła się w ubiegłym roku z 5,10 %
(1 716 osób) w styczniu do 4,50% (1 506 osób) w grudniu. Jak kształtował się
poziom bezrobocia na terenie Powiatu Polickiego w minionych latach na tle
województwa i kraju przestawia poniższy wykres.
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AKTYWNE INSTRUMENTY RYNKU PRACY

!

16 907 972 ZŁ POZYSKANYCH ŚRODKÓW
NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

Zadanie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach z takimi
partnerami jak: Państwowa Inspekcja Pracy, niepubliczne instytucje rynku
pracy, pracodawcy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd
Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
urzędy gmin, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zakłady Aktywności Zawodowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Pandemia SARS-CoV-2 zmusiła pracowników do zmiany trybu pracy,
a pracodawców do znacznych modyﬁkacji w sposobach prowadzenia
biznesu. W tych warunkach zdecydowanej większości ﬁrm towarzyszyła
spora niepewność i widmo strat ﬁnansowych oraz ograniczania działalności.
W odpowiedzi na te problemy Powiatowy Urząd Pracy w Policach został
zaangażowany do wdrażania oprócz dotychczasowych instrumentów rynku
pracy, również tych z rządowego pakietu pomocowego zwanego „Tarczą
Antykryzysową”. W sumie w 2021 r. pozyskano 16 907 972 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
W LATACH 2018-2021
2018

2019

1 526 451

1 180 284

1 029 150

2 485 413

422 100

19 600

331 500

492 000

49 684

65 000

81 987

50 000

340 300

542 500

800 000

900 000

POWER

1 178 902

1 187 334

1 166 682

938 496

RPO

1 374 147

1 412 882

1 560 231

1 486 563

360 000

-

-

-

Fundusz Pracy – COVID-19

-

-

32 999 968

9 555 500

POWER – COVID-19

-

-

3 007 232

1 000 000

RPO – COVID-19

-

-

3 264 000

5 251 584

4 407 600

44 240 749

Fundusz Pracy przyznawany algorytmem
Fundusz Pracy pochodzący z "rezerwy" Marszałka lub Ministra
PFRON
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Refundacja wynagrodzeń do 30 r. życia (art. 150f)

RAZEM
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SKUTECZNA AKTYWIZACJA
OSÓB BEZROBOTNYCH
Dzięki środkom z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
a także uczestnictwu w charakterze partnera w projektach realizowanych
przez instytucje rynku pracy, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Policach
udało się skutecznie aktywizować osoby bezrobotne, w tym te znajdujące się
w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Liczba złożonych wniosków

80

Zapotrzebowanie na środki
zgłoszone przez Wnioskodawców
Dostępne środki KFS w 2021 r.

900 000,00 zł

Liczba podpisanych umów

106

Suma środków wydatkowanych

895 880,73 zł

w 2021 r.
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1 164 368,81 zł

BUDŻET

Rok 2021 r. Powiat Policki zamknął nadwyżką budżetową w wysokości
12 007 847,26 zł. Nadwyżka ta wynika z niższej od prognozowanej
realizacji wydatków budżetowych. Zarząd Powiatu w Policach
we współpracy z dyrektorami jednostek oraz kierownictwem komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach skutecznie realizował proces optymalizacji wydatków, wprowadzone oszczędności
pozwoliły na prowadzenie racjonalnej gospodarki ﬁnansowej.
Dochody Powiatu Polickiego w 2021 r, wyniosły ogółem 134 836 366,60 zł
(97,8% planu rocznego), w tym dotacje na zadania zlecone 10 100 886,80 zł
(98,0 % planu rocznego). Wydatki wykonano w wysokości 122 828 519,34 zł
(88,4 % planu rocznego), w tym wydatki na zadania zlecone 10 100 886,80 zł
(98,0 % planu rocznego). Porównanie dochodów i wydatków Powiatu
Polickiego do minionych lat przedstawia poniższy wykres.
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Raport o stanie Powiatu Polickiego w 2021 r.

Poziom realizacji inwestycji nie stanowi dokładnego odzwierciedlenia
wydatków poniesionych w 2021 r. Przyczyną jest realizacja wieloletnich
inwestycji, a co się z tym wiąże z rozłożonym na lata procesie płatnosci
i rozliczenia uzyskanego doﬁnansowania.

zkańców
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OSIĄGNIĘCIA W GOSPODARCE FINANSOWEJ
RACJONALNA GOSPODARKA FINANSOWA
BRAK KONIECZNOŚCI ZADŁUŻANIA POWIATU POLICKIEGO

W 2021 r. pomimo kontynuacji ograniczeń związanych z panującą pandemią
SARS-CoV-2 a także tych natury ﬁnansowej, Zarząd Powiatu w Policach
starał się tak realizować zadania, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby
mieszkańców powiatu, jednocześnie racjonalnie gospodarując powierzonym
mieniem publicznym, bez konieczności zadłużania.
SYSTEMNATYCZNA SPŁATA ZADŁUŻENIA
CORAZ BLIŻEJ KOŃCOWEGO ROZLICZENIA
31 .12 .2021 r. -

Stan zadłużenia:
2 500 000,00 zł (termin spłaty ostatecznej 30.11.2024r .)

31 .12 .2015 r. - 11 631 000,00 zł

Racjonalnie prowadzona przez Zarząd Powiatu w Policach gospodarka
ﬁnansowa pozwoliła również na sukcesywną spłatę wieloletnich
wierzytelnosci, a tym samym na pomniejszenie długu wobec banku który na
dzień 31.12.2015 r. wynosił 11.631.000 zł, zaś na dzień 31.12.2021 r. 2.500.000 zł.
Termin ostatecznej jego spłaty to 30.11.2024 r.
WZROST WARTOŚCI MIENIA POWIATU o 6 458 888,00 zł
w 2021 r. - 174 300 261,00 zł
w 2020 r. - 167 841 373 zł/ w 2019 r. - 136 094 080 zł/ w 2015 r. - 105 803 267 zł

Wartość mienia Powiatu Polickiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
wynosiła 174 300 261,00 zł. W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia
2020 r. wartość ta zwiększyła się o 6 458 888,00 zł. Zmiany wartości mienia
wynikają przede wszystkim z nabycia nieruchomości przeznaczonych pod
rozbudowę dróg powiatowych, sprzedaży nieruchomości, a także
modernizacji budynków będących w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych oraz zakupów nowego sprzętu, urządzeń i likwidacji już
zużytych. To wynik prowadzonych inwestycji.
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DROGI POWIATOWE

!

REALIZACJA INWESTYCJI
O WARTOŚCI 30 MLN ZŁ

Powiat Policki dokłada wszelkich starań, aby konsekwentnie każdego roku
podnosić stan techniczny dróg powiatowych. Decyzja o tym, w jakiej
kolejności realizowane są poszczególne inwestycje zależy od wielu
czynników, takich jak stan techniczny drogi, intensywność użytkowania,
polityka transportowa powiatu, stopień zagęszczenia mieszkańców, czy
przede wszystkim możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
realizację inwestycji. Praktycznie każda większa inwestycja realizowana jest
przy udziale środków zewnętrznych, zarówno pochodzących ze środków
unijnych, z budżetu państwa, jak i budżetów samorządów gminnych.

KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA W 2021 r.
Remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne
na trzech odcinkach
Inwestycja polegała na poprawie stanu technicznego drogi powiatowej
Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na trzech odcinkach:
a) odcinek 1: Ustowo – Kurów,
b) odcinek 2: Kurów – Siadło Dolne,
c) odcinek 3: Siadło Dolne – Siadło Górne
Inwestycja realizowana była przy udziale środków budżetu państwa
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zrealizowanej inwestycji
to 1 645 360,40 zł, w tym dotacja w wysokości 903 797,74 zł. Udział własny
pochodził z budżetu Powiatu Polickiego oraz Gminy Kołbaskowo.
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Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę
dostępności terenów inwestycyjnych
– przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin
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Remont sygnalizacji świetlnej
w ciągu ul. Wyszyńskiego w Policach
W ramach zadania wymienione zostały przestarzałe i niespełniające już
warunków technicznych urządzenia sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej
w ciągu ul. Wyszyńskiego w Policach. Sygnalizacja ta w ostatnich latach była
bardzo awaryjna i wymagała częstych interwencji. Wartość inwestycji to
121 200,07 zł.

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

4 154 785,10 zł
Do obowiązków zarządcy dróg powiatowych należy m.in. przeciwdziałanie
niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Na terenie Powiatu Polickiego
znajduje się 37 dróg powiatowych o łącznej długości 177,988 km. Dwie z tych
dróg, tj. droga powiatowa Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyn o długości
11,204 km oraz Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież o długości 11,548 km
zostały przekazane w zarząd Burmistrzowi Nowego Warpna na mocy
porozumienia z dnia 1 października 2011 r. Na mocy tego porozumienia
Zarząd Powiatu w Policach przekazuje Burmistrzowi Nowego Warpna
dotację celową w wysokości 100 000 zł rocznie na bieżące utrzymanie ww.
dróg powiatowych.
Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2021 rok będących w zarządzie
Zarządu Powiatu w Policach przeznaczono kwotę 4 154 785,10 zł.
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POLITYKA SPOŁECZNA

!

WYDATKI W 2021 R.
NA KWOTĘ 11 237 645 ZŁ

Powiat Policki od wielu lat przykłada znaczną uwagę i kładzie nacisk
na rozwój polityki społecznej. Szerokie spektrum zadań Powiatu Polickiego
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej
oraz polityki prorodzinnej w 2021 r. realizowane było głównie przez Wydział
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Policach. Wśród tych zadań należy wymienić
poradnictwo specjalistyczne i interwencje kryzysową, pieczę zastępczą,
aktywizację społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych, politykę
senioralną, a także wsparcie osób niesamodzielnych.
Wiele działań podejmowanych w ramach polityki społecznej to wieloletnie
programy, które uzyskały wsparcie ﬁnansowe z funduszy zewnętrznych.
Programy te pozwalają na udzielanie mieszkańcom różnorodnych form
pomocy.
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2018

wydatki

8 704 715

11 237 645

8 943 978

2020

dochody

2 532 930

2 800 822
2019

11 744 801

10 628 844

13 060 121

9 870 512
2 431 277

2 974 711

12 845 223

Budżet pomocy społecznej w latach 2018-2021

2021

budżet PP

PROJEKTY
ü PFRON - 5 498 133 zł
ü Projekt „LOKOMOTYWA-cja” - 3 102 785 zł - zakończony
ü Projekt „Własna przestrzeń = samodzielność” - 283 500 zł
ü Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina” - 3 075 790 zł
ü Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami - 282 018 zł
ü Projekt „Rodzina Razem się Trzyma” - 2 031 744 zł
ü Projekt PITON Policki Indywidualny Transport Osób
Niepełnosprawnych - 659 472 zł
ü Program "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie publicznej"- 34 000 zł
ü RCWON (działania społeczne 2020-2021) - 690 043 zł
ü Program "Aktywny Samorząd„ - 201 159 zł
ü Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - 66 570 zł
Źródła ﬁnansowania polityki społecznej
(poza instrumentami rynku pracy)
4 223 221

15 925 214

10 739 740

38 148 050

dochody

budżet PP

środki zewnętrzne

zkańców
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OŚRODKI WSPARCIA
W 2021 r. na terenie Powiatu Polickiego działały cztery ośrodki wsparcia, tj.:
1) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie
(Karwowo 12, 72-005 Przecław) prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie;
niniejsze zadanie publiczne pod tytułem „Prowadzenie ośrodka wsparcia –
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” było realizowane na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a ww. zgromadzeniem w dniu 23 grudnia 2020 r.; głównym celem zadania było udzielanie
schronienia i świadczenie pomocy kobietom w ciąży i z małoletnimi dziećmi
będącym w trudnej sytuacji życiowej i społecznej; na działalność ośrodka
w 2021 r. przeznaczono środki ﬁnansowe w wysokości 132 738,41 zł;
2) Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach
(ul. Kosynierów Gdyńskich 25, 72-010 Police) prowadzony przez
Stowarzyszenie „Monar” z siedzibą w Warszawie; niniejsze zadanie
publiczne pod tytułem „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” było realizowane na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a ww. stowarzyszeniem
w dniu 23 grudnia 2020 r.; głównym celem zadania było udzielanie
schronienia i świadczenie pomocy kobietom w ciąży i z małoletnimi dziećmi
będącym w trudnej sytuacji życiowej i społecznej; na działalność ośrodka
w 2021 r. przeznaczono środki ﬁnansowe w wysokości 388 144,38 zł;
3) Powiatowy Klub Samopomocy w Policach (ul. Kresowa 5, 72-010 Police)
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach;
niniejsze zadanie publiczne pod tytułem „Ośrodek wsparcia - Powiatowy
Klub Samopomocy w Policach” było realizowane na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a ww. stowarzyszeniem w dniu
23 grudnia 2020 r.; głównym celem zadania było prowadzenie ośrodka
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Polickiego;
klub oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i środowiskowe dla 20
mieszkańców Powiatu Polickiego – w terminie od dnia 1 stycznia do
31 sierpnia 2021 r. oraz dla 25 mieszkańców Powiatu Polickiego – w terminie
od dnia 1 września do 31 grudnia 2021 r. realizacja niniejszego zadania
odbywała się w ramach programu rządowego Kompleksowego Wsparcia dla
Rodzin „Za życiem”; na działalność ośrodka w 2021 r. przeznaczono środki
ﬁnansowe w wysokości 151 416,00 zł;

GMINA KOŁBASKOWO
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4) Dzienny Dom Senior+ w Policach (ul. Korczaka 17, 72-010 Police)
prowadzony przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek z siedzibą
w Szczecinie; niniejsze zadanie publiczne pod tytułem „Złoty Wiek otwarty
dla Seniorów” było realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Powiatem Polickim a ww. stowarzyszeniem w dniu 31 grudnia 2020 r.;
głównym celem realizacji zadania było prowadzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach; na działalność ośrodka w 2021 r.
przeznaczono środki ﬁnansowe w łącznej wysokości 423 969,80 zł. Pobyt
uczestników współﬁnansują gminy Powiatu Polickiego.

REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA
OSÓB NIESAMODZIELNYCH W POLICACH
W październiku 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnego środka
wsparcia, którego głównym celem jest tworzenie miejsca opieki i wsparcia dla
osób niesamodzielnych (starszych lub niepełnosprawnych) tj. Dzienny Dom
Pomocy – 30 miejsc i Dom Wspierany – 12 miejsc.
Dzięki realizacji projektu na terenie czterech powiatów szczecińskiego
obszaru metropolitarnego powstał trwały, spójny oraz kompleksowy system
wsparcia osób niesamodzielnych, będący efektem współpracy instytucji
publicznych oraz podmiotu ekonomii społecznej wybranego w drodze
konkursu, bez którego nie byłaby możliwa właściwa i profesjonalna realizacja
projektu.

zkańców
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Lider Projektu:
Partner Projektu:
Całkowita wartość projektu:

-

Powiat Policki.
Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.
9 135 865,54 zł,

w tym:
koszty inwestycji:
5 228 156,39 zł
doﬁnansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego:
960 000,00 zł
wkład własny Powiatu Polickiego:
363 550,00 zł
dodatkowe środki Powiatu Polickiego: 2 454 606,39 zł
wsparcie ﬁnansowe z budżetu gmin:
1 450 000,00 zł
Gmina Police:
Gmina Dobra:
Gmina Kołbaskowo:

800 000,00 zł
600 000,00 zł
50 000,00 zł
GMINA KOŁBASKOWO
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WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

!

WYDATKI W 2021 R.
NA PONAD 3 MLN ZŁOTYCH

Na terenie Powiatu Polickiego w 2021 r. odnotowano 320 organizacji
pozarządowych. Wyraźnie zauważalny jest wzrost aktywności tego rodzaju
instytucji. Pasje i zainteresowania mieszkańców zrzeszają ich w organizacjach, które coraz prężniej działają w wielu obszarach, wspierając tym
samym działalność samorządów.
Główne obszary współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami
pozarządowymi dotyczyły:
1) pomocy społecznej;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
7) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9) wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej;
10) turystyki i krajoznawstwa, w tym wypoczynku dzieci I młodzieży;
11) nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
12) promocji Powiatu Polickiego.
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W 2021 r. współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi
przyjęła dwie formy: ﬁnansową i pozaﬁnansową. Do form współpracy
ﬁnansowej należało, przede wszystkim, zlecanie przez Zarząd Powiatu
w Policach organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
przewidzianych w Programie, które odbywało się poprzez powierzanie lub
wsparcie realizacji zadań wraz z udzielaniem dotacji na ich ﬁnansowanie/współﬁnansowanie. Z roku na rok Powiat Policki przeznacza coraz
większą kwotę na tego rodzaju współpracę. Organizacje stają się jego realnym
partnerem.
Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi polegała
również na udzielaniu organizacjom pozarządowym wsparcia rzeczowego
i organizacyjnego imprez przez nich organizowanych.

2018

2019

budżet Powiatu
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3 017 783

2 727 602
290 182

2020

środki zewnętrzne
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2 685 249
266 221

2 419 028

2 423 770
352 927

2 070 843

1 947 032

280 660

1 666 372

Finansowanie ngo w latach 2018-2021

2021

RAZEM

EDUKACJA POWIATOWA

!

WYDATKI O WARTOŚCI
50 MLN ZŁOTYCH

Powiat Policki jest organem prowadzącym dla następujących szkól
i placówek:
1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS Police),
w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Mistrzostwa
Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9 (SP),
b) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr I (LO),
c) Technikum (T),
d) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (BSI),
e) Szkoła Policealna (SzP);
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (SOSW 1),
w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 (SP),
b) Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr II (LO),
c) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2 (BSI),
d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SPdP),
e) Policealna Szkoła Specjalna (SzP);
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Tanowie (SOSW Tanowo), w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 (SP),
b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (SPdP);
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4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży (MOW), w skład
którego wchodzi:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 dla Uczniów Niedostosowanych
Społecznie,
b) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach (PPP Police);
6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (CKZiU),
w skład którego wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach (LO3),
b) Szkoła Policealna Nr 3 w Policach (SzP),
c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Policach (CKZ).
Wysokość dochodów z uwzględnieniem subwencji oświatowej, a także
wysokość wydatków, w porównaniu do minionych lat przedstawia poniższy
wykres. W 2021 r. Powiat Policki na działania związane z edukacją
wydatkował ponad 50 mln zł.

2018

2020
dochody własne
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wydatki

2021
budżet PP

10 664 546

50 000 792
1 696 282

37 639 964

11 675 537

50 694 589

2019
subwencja+rezerwa

1 706 980

37 312 072

14 271 620

46 575 904
2 700 151

29 604 133

11 402 179

41 884 110
2 498 879

27 983 052

Budżet edukacji w latach 2018-2021
(zadania własne)

Powiat Policki systematycznie od wielu lat przeprowadza bieżące remonty
i modernizacje obiektów oświatowych, poprawiając nie tylko ich stan
techniczny, ale także dając możliwość realizowania wielu innowacyjnych
zadań. W 2021 r. wydatki na ten cel wyniosły 3 959 925 zł.
Inwestycje i remonty w placówkach
3 959 925
2 931 877
2 585 241
2 470 311

2018

2019

2020

2021

Rozwój placówek to proces ciągły. Samorząd powiatowy, świadomy potrzeb
i nakładów na edukację stale podejmuje działania związane z pozyskaniem
środków zewnętrznych ten cel.
Ważne są zarówno zadania inwestycyjne jak i te, które pozwalają lepiej
nauczać, a także zdobywać wiedzę, czy udzielać wsparcia. Należy zaznaczyć,
że miniony rok w obszarze edukacji to ogromna odpowiedzialność,
wymagająca działania na wielu płaszczyznach. Czas nauczania zdalnego był
trudny zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Brak bezpośredniego
kontaktu okazał się dużym wyzwaniem dla wszystkich. Dlatego też, tak
szczególnie ważny okazał się powrót dzieci do szkół po długim okresie nauki
zdalnej. Nauka zdalna jak i powrót uczniów do szkoły we wrześniu 2021 roku
był czasem niezwykle wzmożonej pracy pedagogów, psychologów,
terapeutów i innych specjalistów. Dzięki wspólnym staraniom dyrektorów,
pracowników placówek oświatowych i organu prowadzącego, uczniowie
otrzymywali systematycznie specjalistyczne wsparcie, które możliwe było
również dzięki pozyskanemu przez Powiat Policki wsparciu ﬁnansowemu.
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POZYSKANE FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
19 977 375 zł (36 projektów)
Przykładowe projekty:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy (RPO)
Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia
ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami
i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego (RPO)
Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (RPO)
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac
termomodernizacyjnych (RPO)
Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne (RPO)
Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania
współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy powiatem Vorpommern
Greifswald i Powiatem Polickim (Interreg)
Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja (RPO)
#ShowYourself (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży)
Umwelt in unserer Verantwortung; „Schwerpunkt Wasser”< (ERASMUS + )
„Erasmus TV International” (ERASMUS +)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Aktywna Tablica
Posiłek w szkole i w domu
Zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania
Wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021
Laboratoria przyszłości
Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej

GMINA KOŁBASKOWO
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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Policach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach jest placówką
otwartą na potrzeby społeczeństwa umożliwiając zaspokojenie potrzeb
oświatowych osobom dorosłym, które wyrażają chęć podwyższenia swoich
kwaliﬁkacji lub poziomu wykształcenia. Nauka w Placówce prowadzona jest
w formie zaocznej lub wieczorowej.
Obecnie w placówce, realizowane są:
ź Liceum Ogólnokształcące nr 3 dla Dorosłych,
ź kursy zawodowe z których korzystają nie tylko osoby bezrobotne, ale
również lokalne przedsiębiorstwa jak np. Grupa Azoty Polyoleﬁns S.A. czy
Amazon.
Wartość projektu związana z utworzeniem tego Centrum to: 7 221 464,49 zł,
w tym pozyskane przez Powiat Policki doﬁnansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wynosi 6 498 458,49 zł.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów
w Policach przy ul. Kamiennej.

!

Inwestycja o wartości 18 mln zł,
15 mln 300 tys. pozyskanych środków z NFOŚiGW

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych
odpadów w Policach przy ul. Kamiennej” jest osiągnięcie stanu, który nie będzie
zagrażał człowiekowi i środowisku, poprzez usunięcie i zagospodarowanie
niewłaściwie składowanych/magazynowanych odpadów na terenie nieruchomości
zlokalizowanych w Policach przy ul. Kamiennej. Ponadto, przywrócenie wartości
użytkowych zanieczyszczonego terenu i nadanie mu nowych funkcji związanych ze
zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej poprzez powstanie terenu zielonego
w mieście.
W dniu 10 maja 2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Polickim, została zwarta umowa
o doﬁnansowanie nr POIS.020.05.00-00-0002/20-00 Projektu „Usunięcie niewłaściwie
składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej” w ramach działania
2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zgodnie z którą na realizacje
projektu pozyskano kwotę w wysokości 15 mln 300 tys. zł.

GMINA KOŁBASKOWO
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Program Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023
z perspektywą do roku 2027
Wysoka świadomość władz samorządu powiatowego na temat konieczności
ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami znalazła
swoje odzwierciedlenie w zapisach nowego Programu Ochrony Środowiska
na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027, który został przyjęty przez
Radę Powiatu w Policach uchwałą Nr XXVI/185/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
Zawiera on działania promujące ekologię, ekoturystykę, modernizację dróg
zmniejszającą emisje zanieczyszczeń komunikacyjnych, zapewnienie
większej efektywności energetycznej budynków, czy rozbudowę ścieżek
rowerowych promującą transport przyjazny środowisku.

Edukacja ekologiczna
Osiągnięcie celów przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska
Powiatu Polickiego wiąże się z sukcesywną realizacja wielu zadań, wśród
których znajduje się edukacja ekologiczna. Upowszechnianie idei ekorozwoju
we wszystkich sferach życia, kształtowanie pełnej świadomości i rozbudzanie
zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska przyczynia się
do lepszego zrozumienia kwestii funkcjonowania człowieka w przyrodzie,
korzyści i konieczności jej ochrony.
Ponad 60% powierzchni Powiatu Polickiego stanowią obszary chronione.
Nie sposób przejść obojętnie wobec walorów przyrodniczych Puszczy
Wkrzańskiej, Zalewu Szczecińskiego czy Doliny Dolnej Odry. Na uwagę
zasługuje Rezerwat Świdwie - unikatowe w skali europejskiej siedlisko
ptactwa wodnego i błotnego. Obszary te oferują wspaniałe możliwości
rekreacji i uprawiania aktywnej turystyki, przyjaznej środowisku. Turyści
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chętni poznania urokliwych miejsc Powiatu, mogą skorzystać z istniejących
szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych).
Mając na uwadze jak ważnym jest aspekt ochrony środowiska samorząd
powiatowy od lat wspiera wydarzenia promujące jego walory turystycznoprzyrodnicze, a także działania propagujące proekologiczne postawy pośród
mieszkańców Powiatu Polickiego. W 2021 r. wsparte zostały miedzy innymi
takie inicjatywy jak VI Rodzinny Rajd Rowerowy „Do Rezerwatu Świdwie
z Gryfusem", 56. Etapowe Regaty Turtystyczne, Festiwal Biegowy „Dziki
Weeekend”, Bieg Neptuna w Trzebieży na Zalewem Szczecińskim, Rajd
Czyściocha 2021- runda Pucharu Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorski
Puchar MTB.

GMINA KOŁBASKOWO

26

Połączenie przyrody i historii - Słowiański Park Historyczny
w Podgrodziu
Bogactwo obszarów przyrodniczych Powiatu Polickiego stanowi również
potencjał dla miłośników kultury historycznej. W 2021 r. Powiat Policki użyczył
Fundacji Knieja w Szczecinie nieruchomość położoną w Nowym Warpnie ‒
Podgrodziu, celem inwestycji utworzenia Słowiańskiego Parku Historycznego
w Podgrodziu. Fundacja Knieja działa na rzecz propagowania historii oraz
bioróżnorodności roślin i zwierząt.
Słowiański Park Historyczny PODGRODZIE to nowe miejsce usytuowane
w Nowym Warpnie, dające możliwość zetknięcia się z życiem Słowian w okresie
wczesnego średniowiecza. Park obejmuje blisko 4 ha, na których to rozciąga się
słoneczna polana, cienisty zagajnik z drzewami, tajemnicze moczary,
trzcinowisko, malownicze pagórki. Dzięki rekonstrukcji historycznej, łączącej
naukę z zabawą, można dowiedzieć się, jakie rzemiosła uprawiali Słowianie, jakie
zwierzęta im towarzyszyły i czy ich życie było choć trochę zbliżone
do współczesnego, skąd bierze się mleko, jak długo trzeba było czekać na uszycie
ubrania, do czego służył dziegieć.
Oprócz stanowisk leśnych: węglarzy (półziemianka, mielerz, narzędzia,
stanowisko dziegciu), stanowisko bartnika (narzędzia bartnicze, barć w trakcie
dziania), stanowisko drwali (zabytkowe piły, siekiery), dla odwiedzających
dostępne jest też stanowisko myśliwego (szałas, broń, tablice z tropami), można
m.in. postrzelać z łuku, wybić monetę, potkać na krosienkach i zrobić krajkę,
pograć w średniowieczne gry i zabawy m.in. Kubby. Wój pokaże oporządzenie
bojowe: kolczugę, hełm, miecze i topory, tarcze. Ciekawą atrakcją jest także
możliwość przymierzenia strojów średniowiecznych.
Atrakcje stanowią również zwierzęta, które nie tylko można zobaczyć, ale też
nakarmić. Są to gatunki, które w średniowieczu można było spotkać w zagrodzie,
ale też i te w lesie. Na co dzień odwiedzających Park witają kozy, które stały się
ulubieńcami oraz m. in. króliki, owce, kury, gęsi i wiele innych.
Na terenie parku znajduje się miejsce ogniskowe, przy którym można spożyć
strawę z kociołka, pieczone kiełbaski w otoczeniu drzew i dzikiej natury.
Słowiański Park Historyczny w swojej ofercie przewiduje atrakcje zarówno dla
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Organizowane są festyny, imprezy
okolicznościowe, zajęcia integracyjne, warsztaty dla szkół i przedszkoli, których
celem jest przybliżenie społeczności historii średniowiecza, problemy ochrony
bioróżnorodności rodzimych gatunków roślin i zwierząt.
Prowadzone są warsztaty i pokazy zarówno na terenie parku, jak i w szkołach,
czy też w przedszkolach.

Ważnym elementem jest też ostoja dla zwierząt. Fundacja ma na celu chronić
gatunki rodzime, ale również zwierzęta, które nie wrócą już do życia
w naturalnych warunkach.

PONAD 80 000 ZŁ
NA WSPARCIE SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej funkcjonuje od 16 grudnia 2013 r.
To jedyna taka instytucja na terenie powiatu polickiego. To nowoczesny obiekt,
który w 2019 r. w konkursie o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej
Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał nagrodę za „Dom Kota”.
Obiekt powstał z inicjatywy czterech gmin: Dobra, Kołbaskowo, Police i Nowe
Warpno. Starostwo Powiatowe w Policach doﬁnansowało wyposażenie
placówki.
Mając na uwadze potrzeby związane z funkcjonowaniem ww. placówki Powiat
Policki od kilku lat stara się wspierać jej działalnośc. W 2021 r. wydatkowano
na ten cel kwotę 83.238,63 zł.
GMINA KOŁBASKOWO
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E - USŁUGI PUBLICZNE
„Budowa Regionalnej lnfrastruktury
Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"

!

Projekt o wartości 55 876 791, 40 zł
Wkład własny Powiatu Polickiego 116 342,48 zł

W 2021 r. kontynuowane były prace zwiazane z projektem: „Budowa Regionalnej
lnfrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".
W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 powiaty grodzkie
województwa zachodniopomorskiego jako „Partnerzy projektu” oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako „Partner Wiodący”.
Projekt jest realizowany w latach 2019-2022 i jest ﬁnansowany ze środków:
1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%;
2. Budżetu Państwa – 10%;
3. środków własnych Partnerów Projektu – 5%.
Aktualnie trwają prace związane ze stworzeniem zaplecza informatycznego oraz
systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego, obejmujących dostawę, wdrożenie i utrzymanie sprzętu
teleinformatycznego dla partnera Projektu.

Finansowanie projektu:
Łączna wartość projektu RIIP WZ:

55 876 791,40 zł

doﬁnansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

47 495 272,68 zł

doﬁnansowanie ze środków
Budżetu Państwa:

5 587 679,13 zł

- łączny wkład własny samorządów:
- wkład własny Powiatu Polickiego:

2 793 839,59 zł
116 342,48 zł
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FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU POLICKIEGO
W 2021 r. kontynuowane były również spotkania w ramach nieformalnej
struktury pn. Forum Samorządowe Powiatu Polickiego, którego członkami
są wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad samorządów położonych
na terenie powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu w Policach. Pracą
Forum kieruje i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Powiatu
w Policach. Forum Samorządowe Powiatu Polickiego stanowi platformę
do dyskusji nad tematami ważnymi dla powiatu, zarówno pod względem
społecznym, jak i gospodarczym. Jest ono postrzegane przez włodarzy gmin
i powiatu jako możliwość kompleksowego podejścia do wielu kwestii oraz
wypracowywania spójnego i skutecznego działania, dającego szansę
na zrównoważony rozwój regionu. W 2021 r. odbyły się trzy spotkania
w ramach forum, dwa w formule on-line i jedno w formie stacjonarnej,
na którym z uwagi na poruszenie tematu Zachodniej Obwodnicy Szczecina
oprócz przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu Polickiego w spotkaniu
uczestniczyli również wiceprezydent Szczecina, przedstawiciel Gminy
Goleniów, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Dyrekcja Szczecińskiego obszaru Metropolitalnego.
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PRZECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID -19
Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Powiecie Polickim
we współpracy Powiatu Polickiego z Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Partnerstwo Powiatu Polickiego w działaniach OSP Trzebież, która
włączyła się w ogólnopolską akcję promowania szczepień przeciw COVID-19
#SzczepimySię z OSP i zdobyła 1. miejsce w tej ogólnopolskiej akcji,
wygrywając 1 mln 270 tysięcy złotych na zakup sprzętu. W czasie trwania
akcji przemierzono łącznie ok. 12 080 km, utworzono jeden Tymczasowy
Punkt Szczepień w remizie w Trzebieży oraz 3 zespoły wyjazdowe (Mobilne
Jednostki Szczepień), odwiedzono 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz 3 miasta na prawach powiatu w tym 46 miejscowości.
Łącznie zaszczepiono 10 538 osób, w tym mieszkańców 19 Domów Opieki
Społecznej, pracowników 6 innych instytucji, uczniów 5 szkół, personel
medyczny 3 szpitali. Współpracowano z 5 Podmiotami prowadziły łącznie
15 punktów szczepień. Wsparcia udzieliło wiele instytucji, w tym Powiat
Policki i Gmina Police.
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Wsparcie przedsiębiorców - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

9 714 881,38 ZŁ
WYPŁACONYCH ŚRODKÓW
Doﬁnansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
ź

wypłacono 734 645,38 zł (w tym 619 990,10 zł ﬁnansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 114 655,28 zł ze środków
Funduszu Pracy otrzymanych w ramach Rezerwy Ministra),

ź

ochrona ponad 160 miejsc pracy.

Doﬁnansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną niezatrudniającego pracowników
ź

podpisano ogółem 200 umów z przedsiębiorcami

ź

doﬁnansowanie w łącznej kwocie 1 085 236,00 zł z czego kwota 61 320,00 zł
pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w ramach art.
15 zzc zakończyło się w dniu 30.06.2021 r.

Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro
przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie – art. 15
zze 4 Tarczy antykryzysowej.
ź

252 wnioski

ź

wypłacono łącznie kwotę 1 260 000,00 zł.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawana na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.
ź
ź

1325 wniosków
wypłacono łącznie 6 625 000,00 zł.

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczejmikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na
podstawie art. 15 zze 4a Tarczy antykryzysowej.
ź
ź

2 wnioski
Wypłacono kwotę 10 000,00 zł.
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Centrum Informacji dla Cudzoziemców
w Powiecie Polickim

W 2021 r. Powiat Policki utworzył Centrum Informacji dla Cudzoziemców
(CIC), które realizuje kompleksowe działania na rzecz cudzoziemców
przebywających w powiecie polickim.
Zadaniem Centrum jest świadczenie pomocy cudzoziemcom w aklimatyzowaniu się w Polsce w wymiarze społecznym i zawodowym, jak również
budowanie zrozumienia dla potrzeb i problemów cudzoziemców
przebywających w powiecie polickim oraz budowanie chęci i gotowości
wśród mieszkańców i cudzoziemców do wzajemnej integracji.
W 2021 r. dyżury specjalistów w ramach utworzonego centrum odbywały się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach. W 2022 r. dyżury specjalistów
odbywają się w punkcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach przy
Placu Bolesława Chrobrego 8 oraz w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Ludowym w Mierzynie przy ulicy Weleckiej 13b.
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PODSUMOWANIE
Działalność Powiatu Polickiego w 2021 r. upozycjonowała go na liście
rankingowej Związku Powiatów Polskich, na 19. miejscu na 150 powiatów
w kategorii od 60 tys. do 120 tys. liczby mieszkańców. Dla porównania
w 2020 r. było to miejsce 22, zaś w minionych latach odpowiednio: w 2019 r.
miejsce 24, w 2018 r. - miejsce 24, w 2017 r.- miejsce 97. Samorządy
sklasyﬁkowane w Rankingu są oceniane przez niezależnych ekspertów
w dziesięciu grupach tematycznych takich jak m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe czy rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
Celem określonym przez Zarząd Powiatu w Policach na lata następne jest
harmonijny rozwój Powiatu Polickiego z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich grup społecznych stanowiących jego wspólnotę.
Priorytetem działań Zarządu Powiatu w Policach jest współpraca
ze wszystkimi podmiotami rządowymi, samorządowymi i innymi
instytucjami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Powiatu
Polickiego.
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KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Andrzej Bednarek
Starosta Policki

Joanna Napiwodzka
Wicestarosta Policki

Teresa Kalinowska
Skarbnik Powiatu
od 01.09.2020 r. do 31.07.2022 r.

Chmielewska Beata
Członek Zarządu Powiatu

Joanna Wawrzycka
Skarbnik Powiatu
od 01.08.2022 r.
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Mirosław Antoniewicz
Sekretarz Powiatu
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RADA POWIATU W POLICACH - BIEŻĄCA KADENCJA 2018-2023

Pisarska Jolanta
Wiceprzewodnicząca

Szwyd Janusz
Wiceprzewodniczący

Barański Lech

Bednarek Andrzej
Starosta Policki

Chmielewska Beata
Członek Zarządu

Chylewska-Kęsy Danuta
Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Kultury

Fabisiak Jacek
Przewodniczący Komisji
Środowiska, Infrastruktury
i Rolnictwa

Fate Shivan
Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej
i Polityki Rodzinnej

Gręda Marta

Majkowski Albin
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Napiwodzka Joanna
Wicestarosta Policki

Arciszewski Cezary
Przewodniczący
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RADA POWIATU W POLICACH - BIEŻĄCA KADENCJA 2018-2023

Ostrowski Dariusz

Podhajny Dariusz
Przewodniczący Komisji
Promocji, Rozwoju, Sportu
i Turystyki

Waldemar Echaust
(od 04.2020)
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Rejczyk-Matysiak Aneta

Siemianowska Małgorzata
Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów
i Mienia Powiatu

zkańców
Razem dla Mies

Sarnecki Mariusz

Wesołowska-Kośmider
Izabela
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POWIATOWE RADY SPOŁECZNE
Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.
ü

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych;
ü realizacji praw osób niepełnosprawnych;
ü opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
ü ocena realizacji programów;
ü opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Policach pod
kątem i ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Obsługę Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach prowadzi
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8
(parter, pokój nr 20), tel. (91) 43 28 155, e-mail: michalak@policki.pl.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach
ü

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie
Polickim;
ü ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
ü opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na ﬁnansowanie
programów dotyczących promocji zatrudnienia i ﬁnansowanie innych fakultatywnych zadań oraz
opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia
środków będących
w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
ü składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia
zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
ü ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz
przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie okresowych
sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
ü delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu
komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Policach;
ü opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Policach;
ü delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie;
ü opiniowanie refundowanych z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników
zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Policach
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, tel. (91) 424 08 60, e-mail: szpo@praca.gov.pl

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach
ü
ü

opiniowanie projektów strategii rozwoju;
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
ü i wolontariacie;
ü wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
ü udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi;
ü wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych.
Obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach prowadzi Wydział Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8
(parter, pokój nr 21), tel. (91) 43 28 116, e-mail: rudecka@policki.pl
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38

OŚRODKI WSPARCIA
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie
Karwowo 12, 72-005 Przecław
tel. 506 972 360
domdlamatek.karwowo@gmail.com
https://domdlamatek.pl/
Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
72-010 Police
tel. 91 317 65 91
police@monar.org
http://www.monar.org/placowka/dom-dla-samotnych-matek-z-dziecmi-monar-markotwpolicach/
Powiatowy Klub Samopomocy w Policach
ul. Kresowa 5, 72-010 Police
Tel. 739 064 535
stowarzyszenie@harmoniaspoleczna.org
http://www.harmoniaspoleczna.org/
Dzienny Dom Senior+ w Policach
ul. Korczaka 17, 72-010 Police
Tel. +48 91 486 59 81 / +48 504 019 976
kontakt@stowarzyszenie-zlotywiek.pl
http://stowarzyszenie-zlotywiek.pl
Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach
ul. Korczaka 17, 72-010 Police
tel. 500 892 960 / 504 019 976
kontakt@stowarzyszenie-zlotywiek.pl
http://stowarzyszenie-zlotywiek.pl
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU POLICKIEGO

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 1 w Policach
ul. Kresowa 26, 72-010 Police
tel. 91 42 40 700
fax: 91 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Policach
ul. Kresowa 28, 72-010 Police
tel. 91 42 40 700
fax: 91 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

sekretariat@soswtanowo.pl
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SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
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Urząd Gminy w Dobrej
ul. Szczecińska 16 a
72-003 Dobra
tel. 91 311 30 48
fax 91 424 15 45
gmina@dobraszczecinska.pl
www.dobraszczecinska.pl

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431 14 44
fax 91 431 18 32
sekretariat@ug.police.pl
www.police.pl
Urząd Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
tel. 91 31 29 660
fax 91 31 29 713
urzad@nowewarpno.pl
www.nowewarpno

GMINA KOŁBASKOWO

Urząd Gminy w Kołbaskowie
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91 311 95 10
biuro@kolbaskowo.pl
www.kolbaskowo.pl
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