W trosce o wysoką jakość życia mieszkańców.
Najważniejsze projekty oraz inicjatywy
na półmetku kadencji 2018-2023.

POWIAT POLICKI

R

egularne inwestycje w infrastrukturę drogową, oświatę, ochronę środowiska, ale
też sprawnie prowadzona polityka społeczna i współpraca z organizacjami

pozarządowymi - sprawiają, że Powiat Policki to dobre miejsce do mieszkania,
a także aktywności gospodarczej i społecznej. Efektywne wykorzystanie potencjału
oraz szans płynących ze środków zewnętrznych przynoszą liczne sukcesy Powiatu
Polickiego. Nie bez znaczenia pozostają też wysoka jakość i dostępność usług
publicznych. Priorytetem

jest

progresywne

podnoszenie

poziomu

życia

mieszkańców, a także budowanie poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Cele te są
realizowane poprzez szereg inwestycji w infrastrukturę drogową, oświatę, ochronę
środowiska oraz sprawy społeczne, a także poprzez współpracę z organizacjami.
Priorytetami w działaniu są: dialog i współpraca z samorządami gminnymi oraz
aplikowanie o środki zewnętrzne.

POWIAT POLICKI

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POLICKI
Poprawa infrastruktury drogowej to jeden z najważniejszych priorytetów samorządu
powiatowego bieżącej kadencji. Realizowane przedsięwzięcia mają na celu podniesienie
jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw.
W bieżącej kadencji Powiat Policki zrealizował inwestycje drogowe za blisko 52 mln zł.

KLUCZOWE PROJEKTY
„Rozbudowa drogi powiatowej MNR 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku
od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno
– Mierzyn” (Projekt Nr FDS-1/61/2019)

Całkowita wartość inwestycji:
11 122 366,49 zł,
w tym:
ź doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 6 825 482,00 zł
ź wsparcie z budżetu Gminy Kołbaskowo
2 500 000,00 zł
ź wkład własny Powiatu Polickiego
1 796 884,49 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych w Gminie Kołbaskowo.
Zakres: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 2,550 km, budowa
przystanków autobusowych, budowa i przebudowa zatok autobusowych, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, remont i budowa oraz przebudowa istniejących
zjazdów, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
Projekt realizowany od 6 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2020 r.
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„Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze
funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 3922Z Mierzyn – Stobno” (Projekt Nr RPZP.02.02.00-32-0003/19-00)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie
2.2 Zrównoważona Multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące
zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Całkowita wartość inwestycji:
w tym:
ź doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ź wkład własny Powiatu Polickiego

1 888 479,10 zł,
1 605 207,24 zł
283 271,86 zł

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostępności
komunikacyjnej związanej z wykorzystaniem alternatywnych środków transportu. Stworzenie
warunków do funkcjonowania indywidualnego transportu niezmotoryzowanego, celem
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz polepszenia płynności ruchu pojazdów.
Zakres: budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 2,55 km, który tworzy część
funkcjonalnej infrastruktury komunikacyjnej, obejmującej nowy ciąg pieszo-rowerowy
realizowany jednocześnie z przebudową drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin -Warnik na
odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Stobno
-Mierzyn.
Projekt realizowany od 6 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2020 r.
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„Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności
terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość
Przęsocin” (Projekt Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport. Działanie
nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Policki w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin.
Całkowita wartość inwestycji: 28 733 618,50 zł, w tym:
Koszty inwestycji
PRZEBUDOWA
WIADUKTU DROGOWEGO
W CIĄGU UL. ASFALTOWEJ
W POLICACH
PRZEBUDOWA POŁĄCZENIA
DROGOWEGO
POLICE - SZCZECIN
I ETAP (ul. Przęsocińska)
PRZEBUDOWA POŁĄCZENIA
DROGOWEGO
POLICE - SZCZECIN
II ETAP (m. Przęsocin)

doﬁnansowanie

4 645 494,09

9 126 724,92

14 961 399,50

rezerwa subwencji ogólnej
wsparcie z budżetu Gminy Police

1 668 200,00
1 500 000,00

darowizna Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

500 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

4 000 000,00

wydatek Gminy Miasto Szczecin

5 126 724,92

rezerwa subwencji ogólnej

1 425 220,00

wydatek ZWIK

1 124 217,42

wydatek Gminy Miasto Szczecin

8 465 000,00

Na inwestycję składa się przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach
(inwestycja zrealizowana w 2017 r.) oraz przebudowa połączenia drogowego Police-Szczecin
w dwóch etapach.
I etap inwestycji realizowany w latach 2019 - 2020 obejmował odcinek o długości 1,65 km,
tj. od wiaduktu drogowego do ul. Radosnej. Inwestycja dotyczyła odcinka drogi pozostającego
w zarządzie Gminy Miasta Szczecin, która na podstawie zawartego porozumienia została
w całości przeprowadzona przez Powiat Policki, a sﬁnansowana przez Miasto Szczecin,
z doﬁnansowaniem w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakres I etapu inwestycji obejmował: zmianę konstrukcji jezdni drogi powiatowej, budowę
i rozbudowę chodników po obu stronach jezdni, budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszorowerowego, budowę kanalizacji deszczowej, a także przebudowę infrastruktury technicznej
kolidującej z projektowanym uzbrojeniem i układem drogowym.
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8 stycznia 2021 r. Powiat Policki zawarł umowę z ﬁrmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację II
etapu inwestycji obejmującej przebudowę drogi na odcinku miejscowości Przęsocin o długości
2,4 km. Przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją deszczową, powstaną
chodniki i ścieżka rowerowa. Dodatkowo na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Policach przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Koszt
przebudowy sieci wodociągowej pokrywa ZWIK w kwocie 1 124 217, 42 zł.
Planowany termin zakończenia całej inwestycji to 30 kwietnia 2022 r.
Droga powiatowa Nr 3914Z Police-Szczecin stanowi główną arterię komunikacyjną dla
mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest ona również ważna z punktu
widzenia dynamicznego rozwoju Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. w tym m.in.
inwestycji pn. „Polimery Police” polegającej na budowie instalacji odwodornienia propanu
(PDH), instalacji do produkcji polipropylenu (PP), infrastruktury logistycznej polipropylenu
PP oraz Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego (gazoport). Przebudowywane połączenie
drogowe stanowi dostęp do ww. spółek i obiektów. Stanowi ono również trasę dojazdową dla
ﬁrm transportowych obsługujących Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A.
Podkreślenia wymaga fakt, że droga powiatowa jest również drogą dojazdową do
funkcjonującego w strukturze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. i stale
podnoszącego swoją rangę Portu Morskiego.
,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo – Dobra"
(Projekt Nr FDS-1/95/2020)

Całkowita wartość projektu:
w tym:
ź doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych:
ź wsparcie z budżetu Gminy Dobra:
ź wkład własny Powiatu Polickiego:

3 638 605,57 zł
1 735 272,29 zł
1 100 000,00 zł
803 333,28 zł

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej na terenie Powiatu Polickiego, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych w Gminie Dobra.
Zakres: remont zdegradowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin –
Dobieszczyn na odcinku od granicy administracyjnej Powiatu Polickiego (miejscowość
Wołczkowo) do miejscowości Dobra, tj. o odcinku 4,130 km.
Projekt realizowany od 29 lipca 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.
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„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa)
wraz z budową kanalizacji deszczowej - ETAP II:
od ul. Ślicznej do ul. Osiedla Pod Lipami” (Projekt Nr FDS-76/DGiP/2018)

Całkowita wartość inwestycji:
w tym:
ź doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
ź wsparcie z budżetu Gminy Dobra
ź wkład własny Powiatu Polickiego

9 155 350,67 zł,
3 669 249,95 zł
3 282 000,00 zł
2 204 100,72 zł

Zakres: przebudowa zdegradowanej nawierzchni drogi powiatowej Nr 3922Z (ul. Długa) w Mierzynie
o długości 1,041 km na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami wraz z:
- budową odcinków chodnika o łącznej długości 527m: wzdłuż południowej krawędzi jezdni na
odcinku od ul. Ślicznej do zjazdu na dz. 258/1 oraz wzdłuż północnej krawędzi jezdni na odcinku od ul.
Modrzewiowej do ul. Jarzębinowej,
- budową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1041m
- wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Okres realizacji umowy o doﬁnansowanie: 28.06.2019 r. - 31.12.2019 r.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE POWIATU POLICKIEGO W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3925Z w miejscowości
Warzymice gm. Kołbaskowo

Całkowita wartość inwestycji: 253 380,00 zł
Inwestycja zrealizowana w 2019 r.

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3927Z
odcinek Siadło Dolne - Kurów, gm. Kołbaskowo

Całkowita wartość inwestycji: 453 956,40 zł
Inwestycja zrealizowana w 2019 r.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE POWIATU POLICKIEGO W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z odcinek Bartoszewo

Całkowita wartość inwestycji:
w tym środki z budżetu Gminy Police:
Inwestycja zrealizowana w 2019 r.

495 866,90 zł
200 000,00 zł

9

POWIAT POLICKI
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ÓTCE
R
K
W

Modernizacja drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne
na trzech odcinkach (Projekt nr FDS-1/61/2021)

Całkowita wartość inwestycji:
1 807 595,47 zł,
w tym:
ź doﬁnansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
903 797,74 zł
Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Powiat Policki przy współpracy z Gminą
Kołbaskowo.
Remont drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne realizowany będzie na trzech
odcinkach: Ustowo – Kurów, o długości ok. 1 300 m, Kurów – Siadło Dolne, o długości ok. 600
m i Siadło Dolne – Siadło Górne, o długości ok.700 m.
Wskazane powyżej odcinki dróg stanowić będą połączenie wyremontowanych uprzednio
odcinków. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2021 rok. Inwestycja będzie wkrótce
realizowana.
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DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

W 2020 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach powstało miasteczko
ruchu drogowego.
Miasteczko zostało tak zaprojektowane, by uwzględnić szczególnie potrzeby osób
niepełnosprawnych. Są to m. in. urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla osób
poruszających się na wózkach, czy o kulach.
Celem powstania miasteczka jest przygotowanie dzieci oraz młodzieży szkolnej z Ośrodka do
życia, w warunkach współczesnego miasta.
Obiekt wyposażony jest w znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną. Posiada również tor
przeszkód z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych oraz aleję parkową
o nawierzchni mineralnej, z ławkami i oświetleniem. Tor przeszkód spełnia wymagania
regulaminu ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który rokrocznie
jest organizowany w tej placówce.
Miasteczko ma służyć nie tylko uczniom SOSW nr 1 w Policach, ale także mieszkańcom
Powiatu Polickiego.
Całkowity koszt budowy miasteczka wyniósł:
871 532,74 zł,
ź w tym doﬁnansowanie:
- Gmina Miasto Szczecin
50 000,00 zł
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 61 500,00 zł
- Panattoni Development Europe Sp. z o.o.
61 500,00 zł
ź wkład własny Powiatu Polickiego
698 532,74 zł
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DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT NA DRODZE WYBIERZ ŻYCIE

Przeciwdziałanie i proﬁlaktyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym jest tematem
stale aktualnym w całym kraju, wpisującym się w cele polityki społecznej. Jednym z ważnych
działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze jest uczenie i stałe utrwalanie
prawidłowych zachowań pośród uczestników ruchu drogowego.
Projekt „Na drodze wybierz Życie” jest całoroczną kampanią Powiatu Polickiego na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną od 2015 r. Głównym partnerem jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie. Przedsięwzięcia realizowane
w ramach ww. projektu, wynikają z przyjętych priorytetów wypracowanych przez Powiatową
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim. Każdego roku Powiat Policki,
propagując bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, w ramach kampanii prowadzi liczne
akcje edukacyjne w trakcie których, przekazuje mieszkańcom elementy odblaskowe.
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EDUKACJA BEZ BARIER
Oświata to kolejny obszar inwestycyjny Powiatu Polickiego.
Wartość projektów, zrealizowanych w ciągu ostatnich lat w tym zakresie, przekroczyła 21 mln
zł, z czego ponad 19 mln pozyskano ze środków zewnętrznych. Były to przede wszystkim
działania związane z poprawą dostępności do kompetencji kluczowych na wszystkich
poziomach kształcenia ogólnego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
z niepełnosprawnościami, a także działania mające na celu dostosowanie kształcenia
zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

KLUCZOWE PROJEKTY
„Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia
ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami
i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” (Projekt RPZP.0803.00-32-KO13/18)

Projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w kwocie 6 454 536,11 zł, wkład własny nieﬁnansowy w kwocie 470 280,00 zł.
Okres realizacji: od 26.09.2018 r. do 30.06.2022 r.
Cel projektu: doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych,
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy
z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
Planowanym efektem jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
i szkolenia; oraz wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie
nabytych kompetencji.
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„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą
na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”
(Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-KO52/18)

Projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w kwocie 6 498 458,49 zł, wkład własny nieﬁnansowy w kwocie 723.006,00 zł.
Okres realizacji: 16.10.2018 r. do 30.09.2022 r.
Cel projektu: wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów
regionalnego rynku pracy zwiększającego szanse na zatrudnienie. Planowanym efektem jest
lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia
się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” – projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I

Kwota dotacji: 68 492,55 zł – stanowiąca 100 % kwoty wydatków kwaliﬁkowanych.
Przeznaczenie grantu: zakup laptopów dla uczniów szkół Powiatu Polickiego.
Okres realizacji: 2020 r.
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„POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”

Projekt grantowy współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach: Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu:
w tym:
ź ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
ź ze środków budżetu państwa:

180 195,60 zł,
153 166,26 zł
27 029,34 zł

Przeznaczenie grantu: zakup sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji,
w celu wspierania polickich placówek oświatowych w walce z COVID-19.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
(projekt nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20)

Całkowita wartość projektu wynosi:
w tym:
ź ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
ź ze środków budżetu państwa:

242 000,00 zł,
203 957,60 zł tj. 84,28%
38 042,40 zł tj. 15,72%

Cel projektu:
Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
to inicjatywa realizowana na terenie całego kraju, której celem jest zakup wyposażenia w celu
realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, oprogramowania) oraz
zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z pandemią
(w tym zakupu środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakupu środków
dezynfekujących, a także zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla
dzieci z pieczy zastępczej).
Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze
pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych (wszystkich typów, również
spokrewnionych), rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
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regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.
Projekt przyczynia się do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych
podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID –19.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym
obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów, materiałów
edukacyjnych i materiałów do ćwiczeń oraz realizację programu rządowego „Aktywna
tablica” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, a także
programy rządowe z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

Pozyskanie przez Powiat Policki w 2020 r. dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa.
Kwota dotacji: 84 000,00 zł
Kwota środków własnych: 20 998,05 zł
Przeznaczenie grantu: do szkół Powiatu Polickiego zostały zakupione tablice interaktywne
z projektorem ultraogniskowym, głośniki i sprzęt pozwalający na przekaz dźwięku,
interaktywne monitory dotykowe oraz laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym
przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie nauki
zdalnej.

„Opracowanie i wdrożenie cyfrowej struktury pracy w celu kontynuowania
współpracy transgranicznej w obszarze edukacji pomiędzy
Powiatem Vorpommern - Greifswald i Powiatem Polickim”

Projekt realizowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg
V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.11.2020 - 30.11.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 48.008,17 €, z czego 40.806,95 € (tj. 85% wartości projektu)
z dotacji ze środków FMP, a 15% to wkład własny.
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„Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.”
W 2020 r. Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Polickiemu – jako organowi
prowadzącemu – zezwolenia na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)
w Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami
Dwujęzycznymi Nr 1 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Zespół Szkół
jest jedną ze 130 szkół w Polsce, w której funkcjonować będzie taki oddział.
W związku z tym, Powiat Policki otrzymał dotację celową w wysokości 68 784,00 zł na zakup
wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.
W szkole opracowano program zajęć dodatkowych, przewidujący kształcenie uczniów
z zakresu przysposobienia wojskowego. Program przewiduje zajęcia wojskowe w każdym
tygodniu nauki oraz organizację dwóch obozów kondycyjnych w każdym roku szkolenia,
w ramach których uczniowie klas wojskowych doskonalą umiejętności zdobyte w toku
szkolenia specjalistycznego.
Decyzja MON, akceptująca dotychczasową działalność Zespołu Szkół stwarza dodatkowe
możliwości rozwoju tego bardzo popularnego kierunku kształcenia oferowanego przez Powiat
Policki.

Fot: Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
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W obecnej kadencji Powiat Policki dołożył również wszelkich starań, aby rozpocząć
modernizację obiektów placówek oświatowych. Pierwszorzędnym celem było zwiększenie
ich efektywności energetycznej, a także poprawa jakości infrastruktury.

KLUCZOWE PROJEKTY
„Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży” (Projekt Nr RPZP.02.06.00.32-B004/18)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 02 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Okres realizacji projektu: 21.08.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wnioskodawca: Powiat Policki
Realizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
Całkowita wartość projektu:
3 192 755,80 zł, w tym:
ź doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 350 242,14 zł
ź wkład własny Powiatu Polickiego
842 513,66 zł

Cel projektu: zmniejszenie energochłonności hali sportowej (obiektu użyteczności publicznej)
polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie
kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego
ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym
wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.
Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku hali sportowej przy Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.
Zakres projektu: modernizacja: wentylacji mechanicznej, oświetlenia wewnętrznego
budynku, przegrody - podłoga na gruncie, przegrody stolarka okienna i drzwiowa, przegrody
dach i stropodach, przegrody ściany zewnętrzne i na gruncie, systemu grzewczego, systemu
c.w.u. - montaż instalacji fotowoltaicznej.
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„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych
prac termomodernizacyjnych.” Projekt Nr RPZP.02.06.00.32-B005/18)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 02 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Okres realizacji projektu:14.08.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wnioskodawca: Powiat Policki
Realizator: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Całkowita wartość projektu:
w tym:
ź doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ź wkład własny Powiatu Polickiego
ź wsparcie ﬁnansowe z budżetu Gminy Police

6 6476
476253,51
253,51 zł,
zł,
235220,17
220,17złzł
33235
2 241 033,34 zł
000000,00
000,00złzł
11000

Cel projektu: zmniejszenie energochłonności pływalni (obiektu użyteczności publicznej)
polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie
kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego
ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym
wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.
Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im.
I. Łukasiewicza w Policach.
Zakres projektu: modernizację instalacji c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian w gruncie),
modernizację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację
instalacji elektrycznej.
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Wszystkie działania podejmowane przez samorząd powiatowy, są podejmowane z myślą
o wysokiej jakości życia mieszkańców. Dlatego Powiat zrealizował inwestycje mające na celu
wsparcie osób starszych, niesamodzielnych oraz ich rodzin.

KLUCZOWE PROJEKTY
„Dzienny Dom Senior+” w Policach
Dzienny Dom Senior+ w Policach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku,
mieszkańców Powiatu Polickiego.
Ośrodek prowadzony jest przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” na zlecenie
Powiatu Polickiego.
Placówka oferuje szerokie wsparcie i pomoc dla swoich podopiecznych.
Dzienny Dom Senior+ w Policach znajduje się przy ul. Korczaka 17. Jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
91 486 59 81.
Rekrutacja, kwaliﬁkowanie i kierowanie Seniorów prowadzone jest przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, znajdujące się przy ul. Szkolnej 2 w Policach przy ścisłej współpracy
z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.
Koszty pobytu w Dziennym Domu Senior+ pokrywane są częściowo przez samych seniorów,
za swoich mieszkańców odpłatność ponoszą również gminy, a także otrzymywane jest
corocznie doﬁnansowanie z budżetu państwa.
Wszelkie informacje o naborze do Dziennego Domu Senior+ w Policach są dostępne w samej
placówce lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (kontakt z Martą
Olejarnik tel. 91 42 40 700 wew. 100) oraz w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Policach pod numerami telefonów 91 4328 155, 91 4328 580.
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Fot: Facebook - Dzienny Dom Senior+ w Policach
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„Powiatowy Klub Samopomocy w Policach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”
Powiatowy Klub Samopomocy w Policach jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym,
przeznaczonym dla osób dorosłych z terenu Powiatu Polickiego, wykazujących różnego rodzaju
kryzysy oraz zaburzenia psychiczne.
Funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach jest ﬁnansowane ze środków
z budżetu państwa, otrzymanych przez Powiat Policki od Wojewody Zachodniopomorskiego
w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

24

Fot: Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach

W Klubie świadczone są usługi dostosowane do szczególnych potrzeb uczestników, wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Zajęcia w Klubie są rozłożone tematycznie. W jednym
dniu odbywają się grupowe spotkania z psychologiem, na drugi dzień związane z terapią zajęciową.
W planie znajdują się też zajęcia klubowe, spotkania indywidualne z psychologiem, psychiatrą.
W ramach Klubu udzielane jest kompleksowe wsparcie i pomoc.
Powiatowy Klub Samopomocy w Policach prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej
w Policach, na zlecenie Powiatu Polickiego.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. Uczestnictwo
w zajęciach jest bezpłatne, a siedziba Klubu znajduje się w Policach przy ul. Kresowej 5.
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„Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”
(Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00)

Projekt doﬁnansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Lider Projektu: Powiat Policki.
Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.
Obszar realizacji projektu:
Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach to projekt realizowany na
terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiat m. Szczecin,
Policki, Gryﬁński.
Całkowita wartość projektu:
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 - 800 000,00 zł, Gmina Dobra - 600 000,00 zł, Gmina Kołbaskowo - 50 000,00 zł
· koszty wyposażenia 




726 861,00 zł
· koszty bieżącej działalności
2 498 510,00 zł
· koszty pośrednie
682 338,15 zł
Okres realizacji projektu:
od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.
Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do 78 mieszkańców powiatu m. Szczecina, Polickiego, Gryﬁńskiego,
którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Cel główny projektu:
ź utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu
Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych oraz wspierających aktywność osób
niesamodzielnych,
ź utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym
w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.
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Zakładane efekty projektu: zwiększenie liczby miejsc i dostępności usług społecznych
świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych oraz aktywizacja społeczna i edukacyjna osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Dzięki realizacji projektu na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego
powstanie trwały, spójny oraz kompleksowy system wsparcia osób niesamodzielnych, będący
efektem współpracy instytucji publicznych (powiatu) oraz podmiotu ekonomii społecznej
wybranego w drodze konkursu (Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”), bez którego nie
byłaby możliwa właściwa i profesjonalna realizacja projektu.
Etapy realizacji projektu:
1. Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.
Zadanie dotyczyło przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno- wychowawczego
zlokalizowanego w części nieruchomości położonej w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17. Zostały
przeprowadzone gruntowne prace remontowe i modernizacyjne, obejmujące roboty konstrukcyjne,
ogólnobudowlane, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej
i alarmowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Jednocześnie został zagospodarowany teren wokół nieruchomości. Wykonano m.in. miejsca
postojowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych i stworzona została przestrzeń rekreacyjna dla osób
korzystających z budynku. Przeprowadzone prace pozwoliły na utworzenie pomieszczeń dla
działalności Dziennego Domu Pomocy (30 miejsc) oraz Domu Wspieranego prowadzonego w formie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania(12 miejsc).
Inwestycja zrealizowana przez Powiat Policki przy wsparciu ﬁnansowym: Gminy Police, Gminy
Kołbaskowo oraz Gminy Dobra oraz środków zewnętrznych.
2. Wyposażenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.
Zadanie dotyczy kompletnego wyposażenia pomieszczeń RCWON w niezbędny sprzęt do pobytu
osób i prowadzenia zajęć merytorycznych (terapii i rehabilitacji). Nowe wyposażenie umożliwi
stworzenie wysokiej jakości miejsc świadczenia usług społecznych. Zaplanowane rozwiązania
umożliwią dostęp do Domu Dziennego i Domu Wspieranego wszystkim osobom niesamodzielnym.
Umożliwi to w szczególności zakupiony bus typu Ford Transit Custom Combi w pełni dostosowany do
przewozu osób niesamodzielnych (w szczególności starszych i niepełnosprawnych). W RCWON
wszystkie zaplanowane prace oraz wyposażenie mają umożliwić korzystanie z pomieszczeń przez
osoby niesamodzielne.
3. Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.
W ramach zadania planuje się uruchomienie Dziennego Domu Pomocy w formie stacjonarnych usług
opiekuńczych oraz Domu Wspieranego w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania.
W ramach Domu Wspieranego świadczone są od maja 2020 roku usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, w tym przez zatrudnione opiekunki oraz tzw. usługi sąsiedzkie świadczone przez osoby
blisko zamieszkujące.
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Przewidziano także usługi wspierające uczestników w postaci:
1. teleopieki - zostanie wykupiony abonament na kompletny system działający w zintegrowanej
architekturze android oraz webowej. System zapewni koordynatorowi usług opiekuńczych
zarządzanie usługami świadczonymi przez opiekunki, w tym przydzielanie i monitorowanie
prac, zarządzanie podopiecznymi i opiekunkami z wykorzystaniem tzw. geolokalizacji
i raportowaniem za pośrednictwem systemu wykonanych prac. Zapewniony zostanie dostęp do
systemu przywoływania pomocy na urządzeniach mobilnych tzw. bransoletki przyzywowe.
2. dowozu posiłków - wszyscy uczestnicy objęci usługami opiekuńczymi mają również
możliwość otrzymania dowożonych posiłków (7 dni w tygodniu przez okres udziału
w projekcie – dwudaniowy obiad).
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać
z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie
osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych,
w szczególności:
1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się
w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach
kryzysowych;
7. odwiedziny w szpitalu.
Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden
raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe
zachorowanie osoby niesamodzielnej lub złe samopoczucie).
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„Dorosłość, samodzielność, rodzina” (Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K10/18)

Projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Cel: rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród
mieszkańców powiatu polickiego.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym oraz
do osób sprawujących pieczę zastępczą.
Całkowita wartość projektu:
w tym:
ź doﬁnansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego
ź wkład własny Powiatu Polickiego

3 075 790,00 zł,
2 895 790,00 zł,
180 000,00 zł.

Projekt jest realizowany we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
i zakłada kompleksowy, zintegrowany model pracy z rodziną jak najbliżej jej naturalnego
środowiska. Działanie szczególnie istotne w pandemii.

„Rodzina Razem się Trzyma” (Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K023/20)

Projekt realizowany w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20.
Podmiot realizujący projekt: Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach.
Obszar realizacji projektu: „Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie
czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.
Całkowita wartość projektu:
w tym:
ź doﬁnansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego
ź wkład własny Powiatu Polickiego:
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Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.
Cel projektu: rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród
mieszkańców Powiatu Polickiego.
Główne zadania projektu:
1. Proﬁlaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96
osób).
2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie
osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).
Do kogo skierowany jest projekt?
1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym
funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm,
doświadczenia przemocowe, przemoc ﬁzyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet,
postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak
przygotowania do roli
rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim
dzieckiem)
2. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.
Efekty projektu:
1. Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie
przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej
powrót do rodzin biologicznych
2. Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min.
8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3. Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci,
zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień,
wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.
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„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Projekt realizowany przez Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020, ﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2021r. do 31.01.2023 r.
Wartość doﬁnansowania i zarazem całego projektu wynosi
659 472 zł, nie ma wkładu własnego. W lutym 2021 r. Powiat Policki zawarł umowę z PFRON
na realizację projektu grantowego .
Cel projektu: zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno- zawodowej w zakresie odbudowy
i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez
zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door. Głównym elementem projektu są
usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami
wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego. Usługi
transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door-to-door, realizowane
w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności czyli
takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na
wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące). Będą
to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak
i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu
się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi.
Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej
razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni
w tygodniu w godzinach 6.00 - 22.00, a w wyjątkowych przypadkach ( np. dojazd do/z pociągu,
przyjazd z teatru) w godzinach nocnych. Usługi będą mogły być realizowane regularnie (np.
codzienny dojazd z/do pracy) oraz jednorazowo (np. dojazd do urzędu). Przejazdy będą
realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecina oraz na terenie całej polski (np.
dojazdy do/z sanatoriów i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych).
Zamawianie przejazdu: telefonicznie na numer 607 - 033 – 840 lub 91 42 40 700 (w godzinach
7:30-15:00); mailowo na adres: sekretariat@pcpr.police.pl; poprzez formularz zamówienia
usługi; możliwość zamówienia usługi osobiście w siedzibie PCPR (Police ul. Szkolna 2).
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Likwidacja barier transportowych w ramach „Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami II”
Tabela z wyszczególnieniem projektów i kwot w poszczególnych latach:

W ramach powyższego programu udało się również zrealizować projekt pn. „Remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach”.
Całkowita wartość projektu wyniosła:
ź w tym doﬁnansowanie z PFRON:
ź wkład własny stowarzyszenia:
ź środki z budżetu Powiatu Polickiego:

30 315,87 zł,
24 252,70 zł,
3 789,08 zł,
2 274,09 zł.
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Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Polickim
Mieszkańcy Powiatu Polickiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, udzielanych na
terenie Powiatu Polickiego w wyznaczonych do tego celu punktach. Począwszy od 16 maja
2020 r., nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy w ww. zakresie,
w tym osobie ﬁzycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej
innych osób w ciągu ostatniego roku.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywającej na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo
administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu
prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub nieodpłatną
mediację, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
ﬁnansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego
realizacji w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego nieodpłatną mediację.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Policach pod numerami telefonów 91 4328 116, 91 4328 143.
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Rok 2020 bym rokiem szczególnym, pandemia COVID-19 zmieniła diametralnie życie
milionów ludzi na całym świecie. Liczne obostrzenia związane z zagrożeniem zdrowia i życia
ludzkiego wpłynęły na wiele dziedzin życia społecznego również na terenie Powiatu
Polickiego. W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Powiat Policki podejmował liczne
działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu Covid-19. Pośród nich były te związane
m.in. z zapewnieniem miejsc kwarantanny, zabezpieczeniem granic, wsparciem domów
dziecka,domów samotnych matek, hospicjum, schroniska dla bezdomnych, kombatantów
i domów pomocy społecznej, a także polickiej ﬁlii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie. Jedną z podjętych inicjatyw, w tym szczególnie trudnym dla
wszystkich okresie podyktowanym prawami pandemii, była m.in. akcja połączenia sił
samorządu powiatowego z samorządami gminnymi i udzielenie wsparcia ﬁnansowego
w kwocie 500 000 zł szpitalowi w Policach należącego do Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego
do ratowania życia ludzkiego, a także ubrań ochronnych dla personelu.
Równie ważnym działaniem było wystosowanie przez samorząd powiatowy w porozumieniu
z samorządami gminnymi apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie przywrócenia tzw. „małego ruchu granicznego” w Lubieszynie i Rosówku
umożliwiających funkcjonowanie polskich rodzin na pograniczu polsko-niemieckim.
Na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa Powiat Policki pozyskał 100 000,00 zł
darowizny od Grupy Azoty Polyoleﬁns S.A.

„Punkt Szczepień Powszechnych w Powiecie Polickim”
Na uwagę zasługuje również fakt, przygotowania i otwarcia 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 i znajduje się w budynku szpitala w Policach przy ul. Siedleckiej 2a
– wejście B.

33

POWIAT POLICKI

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

13 maja br. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki odwiedził Punkt Szczepień
Powszechnych w Powiecie Polickim. Wizyta była okazją do zachęcenia Mieszkańców do
szczepień przeciw COVID-19.

„Być bliżej – Seniorze zadzwoń”
Samotność jest bardzo poważnym problem szczególnie wśród osób starszych. Sytuacja
związana z pandemią koronawirusa COVID-19 dodatkowo pogłębiła u nich poczucie izolacji,
przygnębienia oraz osamotnienia, a także bezradności. Chcąc przeciwdziałać tego rodzaju
zjawiskom wśród osób starszych, Powiat Policki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Złoty
Wiek” w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem na rzecz Harmonii Społecznej w Policach,
prowadzi akcję „Być bliżej - Seniorze zadzwoń”. W ramach projektu została uruchomiona
infolinia 782 548 195 dedykowana seniorom z terenu Powiatu Polickiego, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00. Seniorzy nie muszą
w tym trudnym okresie wychodzić z domu, aby poznać życzliwych ludzi. Wolontariusze
projektu, z uwagą ich wysłuchają, zrobią zakupy czy zwyczajnie porozmawiają. Z infolinii
mogą skorzystać nie tylko sami seniorzy, ale również osoby, które wiedzą, że w ich najbliższym
otoczeniu żyje ktoś samotny potrzebujący troski.
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„Wymiana najlepszych praktyk w celu utrzymania bezpieczeństwa
w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy
między powiatami Vorpommern - Greifswald oraz Powiatem Polickim”

Powiat Policki przystąpił również do realizacji projektu pn. „Wymiana najlepszych praktyk
w celu utrzymania bezpieczeństwa w regionie przygranicznym i rozwoju współpracy między
powiatami Vorpommern - Greifswald oraz Powiatem Polickim”. Celem przedsięwzięcia było
nie tylko monitorowanie bieżącego stanu zagrożenia COVID - 19, ale również wymiana
praktyk i doświadczeń na obszarze ww. powiatów, a także zakup sprzętu niezbędnego do
podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym.
W 2020 r. Powiat Policki podejmując liczne działania w walce z zagrożeniem COVID - 19
otrzymał doﬁnansowanie na ww. działania w ramach projektu „Walka z pandemią COVID - 19
i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”-„Funduszu Małych Projektów
Komunikacja-Integracja-Współpraca” współﬁnansowanego z Programu Współpracy Interreg
VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
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„Centralizacja usług powiatowych
w budynku Starostwa Powiatowego w Policach”
W 2019 r. rozpoczęto działania zmierzające do wyremontowania i zagospodarowania
pomieszczeń zlokalizowanych w nieczynnej części pierwszego pietra budynku Starostwa
Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8. Pomieszczenia te stanowiły dawną siedzibę
zamiejscowych wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
Ich stan wymagał gruntownego remontu. W jego efekcie w 2021 r. udało się dokonać
przeniesienia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Geodezji, Kartograﬁi
i Katastru z siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 do budynku Starostwa Powiatowego w Policach
przy ul. Tanowskiej 8. Działanie to miało na celu centralizację usług świadczonych dla
mieszkańców Powiatu Polickiego.
Koszt tej inwestycji to kwota ok. 1 200 000 zł.
„Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Policach”
Centralizacja usług w Starostwie Powiatowym w Policach spowodowała nie tylko konieczność
przeniesienia całej infrastruktury technicznej sieci IT z budynku przy ul. Kresowej 32, 34
w Policach, ale również konieczność modernizacji serwerowni w budynku przy
ul. Tanowskiej 8. Prace obejmowały m.in. dostawę nowych serwerów, macierzy dyskowej,
biblioteki taśmowej oraz przełączników sieciowych. Zmodernizowany został również system
klimatyzacji oraz system zasilania serwerowni uwzględniający system zasilania awaryjnego
UPS i zasilania gwarantowanego serwerów i niektórych stacji komputerowych.
Łączny koszt inwestycji to kwota 1 130 000 zł.

„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego” (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18)

„Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
Przedmiotem realizacji projektu jest utworzenie systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego
opartego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej zasoby informacyjne o charakterze
opisowym i przestrzennym. Ponadto, unowocześnienie usług wewnątrz administracyjnych,
niezbędnych dla funkcjonowania oraz rozwoju e-usług publicznych świadczonych
dla mieszkańców gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego, a także między
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Zakres rzeczowy projektu:
ź cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
ź budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych;
ź dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego funkcjonowanie systemu
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) na poszczególnych szczeblach: powiatowym i wojewódzkim.
W projekt zaangażowane są 22 jednostki samorządu terytorialnego z terenuwojewództwa
zachodniopomorskiego.
Finansowanie projektu:
łączna wartość projektu RIIP WZ:
ź doﬁnansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
ź doﬁnansowanie ze środków budżetu Państwa:
ź łączny wkład własny samorządów:
- wkład własny Powiatu Polickiego
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55 876 791,40 zł
47 495 272,68 zł
5 587 679,13 zł
2 793 839,59 zł
116 342,48 zł

Fot: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

jednostkami administracji publicznej usprawniając – tym samym – procesy podejmowania
decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych.
Słowem, wdrożenie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego pozwoli uruchomić e-usługi umożliwiające sprawniejszą obsługę
obywateli w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych, ułatwi warunki
działania przedsiębiorcom, a co najważniejsze każdemu, kto jest zainteresowany ewidencją
przestrzenną (np. usieciowieniem działki przeznaczonej do sprzedaży/kupna) pozwoli
w sposób czytelny i komfortowy uzyskać potrzebne dane.
Przedsięwzięcie będzie przebiegało etapowo, systematycznie poprawiając funkcjonalność
usług realizowanych z dziedziny geodezji i kartograﬁi na poziomie powiatów oraz
województwa, a przede wszystkim polepszając jakość życia naszych mieszkańców
umożliwiając im załatwienie spraw drogą elektroniczną. System RIIP WZ przeznaczony jest
dla jak najszerszego grona odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez
uwzględnienie rekomendacji WCAG 2.0 (minimum poziom AA).
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Zadania dotyczące rynku pracy w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane są przez
Powiat Policki, za pośrednictwem jego jednostki organizacyjnej jakim jest Powiatowy Urząd
Pracy w Policach. Misją Urzędu jest efektywna realizacja zadań wynikających z ww. ustawy
w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących m.in. pracy poprzez
uwzględnienie potrzeb mieszkańców powiatu polickiego, a także szybkie, wszechstronne
i profesjonalne załatwianie spraw należących do kompetencji urzędu.
2020 rok z wielu względów był szczególny w działalności instytucji. Między innymi był
ostatnim w okresie obowiązywania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Rady
Powiatu Polickiego nr XL/290/2014 w dniu 26 września 2014 r., który w swej treści wskazywał
obszary strategiczne i priorytetowe dla instytucji z punktu widzenia rozwoju lokalnego rynku
pracy.
Realizacja działań w ramach celu głównego oraz celów operacyjnych w okresie jego realizacji
przyczyniła się w znacznej mierze do rozwoju kapitału ludzkiego i zwiększenia poziomu
zatrudnienia w Powiecie Polickim. Poniżej przedstawiono najważniejsze dane z działalności
instytucji dotyczące trzech ostatnich lat obowiązywania Programu. Liczba osób
bezrobotnych, które w latach 2018 – 2020 skorzystały z usług i instrumentów rynku
pracy:
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Źródła ﬁnansowania usług i instrumentów rynku pracy w latach 2018 – 2020:

Niespodziewany wybuch pandemii COVID – 19 i ograniczenia z tym związane wstrząsnęły
polską gospodarką, nie omijając przy tym lokalnego rynku pracy w Powiecie Polickim.
Koronawirus zmusił 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.
Priorytetem w 2020 roku stało się zatem wsparcie pracodawców i pracowników w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom wprowadzonych ograniczeń epidemicznych np.
zakazu publicznych zgromadzeń, obowiązku zachowania dystansu społecznego, ograniczenia
działalności wielu przedsiębiorców, w tym placówek gastronomicznych i hotelarskich, etc.
Dzięki środkom w ramach Tarczy Antykryzysowej udało się ochronić przed likwidacją wiele
miejsc pracy w Powiecie Polickim. Urząd Pracy stał się, więc jedną z głównych instytucji
walczących z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii od skuteczności, której zależy
przyszłość wielu podmiotów na lokalnym rynku pracy.
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Wykorzystanie środków Funduszu Pracy w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” w 2020 roku:

Od 2015 roku powiatowe urzędy pracy mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w perspektywie ﬁnansowej na lata 2014 – 2020. Projekty pozakonkursowe
wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych są realizowane w ramach dwóch
programów operacyjnych:
ź
ź

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
(RPO WZ ).

Mając na uwadze powyższe tut. Urząd Pracy w latach 2018 – 2020 realizował wzajemnie
uzupełniające się projekty w trybie pozakonkursowym:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie polickim” (1.1.1 PO
WER), skierowany do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia,
ź „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim” (6.5 RPO WZ),
skierowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia.
ź
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Liczba osób bezrobotnych, które w latach 2018 – 2020 skorzystały z usług i instrumentów rynku pracy
w ramach projektów EFS (PO WER i RPO WZ):

Ważnym elementem działalności Urzędu Pracy jest także współpraca z pracodawcami
w kwestii zatrudniania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy. Na podstawie wydawanych
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji,
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować
krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Na poniższym wykresie zaprezentowano
dane statystyczne pokazujące nasilające się w ostatnich latach zjawisko podejmowania
zatrudnienia przez cudzoziemców w zakładach pracy powiatu polickiego.
Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz informacji starosty
w latach 2015 – 2020
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Jednocześnie w przyszłości Urząd Pracy czeka wiele zmian, aby sprostać wymaganiom bardzo
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w tym postępowi technologicznemu
i niekorzystnym procesom demograﬁcznym. Coraz większym wyzwaniem dla lokalnego
rynku pracy staje się zatem spełnienie oczekiwań zatrudnieniowych pracodawców.
Systematycznie rosnąca liczba miejsc pracy, przy obserwowanej niskiej stopie bezrobocia,
a także zwiększenie obecności obcokrajowców na lokalnym rynku pracy, stwarzają zupełnie
nowe obszary aktywności dla instytucji.
W tym celu planowana jest gruntowna reforma publicznych służb zatrudnienia a ich
przedstawiciele biorą udział w konsultacjach ze stroną rządową dotyczących wypracowania
poszczególnych rozwiązań. Planowane jest m.in.:
– oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od konieczności rejestracji w urzędzie
i posiadania statusu bezrobotnego, co pozwoli skupić działania instytucji na osobach
aktywnie poszukujących pracy;
– cyfryzacja procesów np. wprowadzenie elektronicznej centralnej bazy ofert pracy
a także możliwość zawierania i rozliczania umów w sposób elektroniczny przez
niektórych pracodawców;
– przeniesienie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców do
Urzędów Pracy, w tym uproszczenie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na
pracę.
Koordynatorem reformy rynku pracy jest Departament Rynku Pracy w Ministerstwie
Rozwoju, Pracy i Technologii. Prace prowadzone będą w konsultacji z powiatowymi
i wojewódzkimi urzędami pracy. Reforma jest częścią Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności, czyli dokumentu, który określa cele związane z odbudową
i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią
COVID-19.
Wszystkie powyższe zmiany zbiegają się w czasie także z nową perspektywą planistyczną.
Rok 2020 był bowiem ostatnim w okresie obowiązywania Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020,
którego realizacja przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju kapitału ludzkiego
i zwiększenie poziomu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Pomimo dużej dozy
niepewności związanej z planowanymi reformami publicznych służb zatrudnienia można
z całą pewnością stwierdzić, iż w kolejnym okresie działalność Urzędu Pracy będzie nadal
skupiona na współpracy z lokalnymi pracodawcami a także na wsparciu powstawania nowych
zakładów i miejsc pracy. Wspierane będą także działania mające na celu kształcenie osób
bezrobotnych zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także promujące mobilność osób na rynku
pracy. Jednocześnie priorytetem nadal pozostaną grupy defaworyzowane z utrudnionym
dostępem do zatrudnienia tj. bezrobotni w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale
bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami. Powyższe obszary priorytetowe znalazły
swoje odzwierciedlenie w nowym Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy przyjętym na lata 2021 – 2025 (uchwała Rady Powiatu
w Policach nr XXVII/189/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.).
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Znaczący wzrost świadomości mieszkańców, jak i władz samorządowych na temat ochrony
środowiska i jego wpływu na życie człowieka, przyczynia się do podejmowania wielu działań
o charakterze proekologicznym. Powiat Policki zaangażował się w trzy bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska - projekty. Pierwszy, dotyczy usunięcia niewłaściwie
składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach. Drugi, polegał na identyﬁkacji
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Natomiast trzeci, to Program Ochrony
Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej
W dniu 10 maja 2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
pomiędzy Powiatem Polickim, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej została zawarta umowa o doﬁnansowanie projektu „Usunięcie niewłaściwie
składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej, wdrażanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska
miejskiego”, Typ projektu 2.5.4 „Usuwanie zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych
lub magazynowanych odpadów wraz z remediacją zanieczyszczonych przez nie gruntów” –
projekty pozakonkursowe.
Przedsięwzięcie polegać będzie na usunięciu i zagospodarowaniu, poprzez odzysk
i unieszkodliwienie, niewłaściwie składowanych odpadów. W ramach projektu zaplanowano
również rekultywację zanieczyszczonego terenu.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 18 milionów złotych. Doﬁnansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie aż 15,3 miliona
złotych. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Polickiego oraz Gminy Police.
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 31 sierpnia 2023 r.
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Identyﬁkacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Drugim, ważnym projektem z punku widzenia środowiskowego było przeprowadzenie
identyﬁkacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Polickiego.
W 2020 r. przeprowadzono identyﬁkację terenów zagrożonych, która objęła gminy Powiatu
Polickiego: Dobra, Nowe Warpno, Kołbaskowo i Police. Kryterium identyﬁkacji było
zagrożenie ruchami masowymi ziemi. W efekcie działania powstał rejestr terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla terenu
Powiatu Polickiego. Sporządzono także mapę osuwisk i terenów zagrożonych występowaniem
ruchów masowych ziemi w systemie informacji przestrzennej (GIS).

Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego
na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
Trzecim, znaczącym projektem jest „Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego na lata
2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. Opracowanie zawiera kierunki ochrony środowiska
w Powiecie w odniesieniu do ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożeń hałasem,
promieniowania elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, gospodarki wodnościekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych,
zagrożeń poważnymi awariami, z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego oraz
identyﬁkację obszarów problemowych. Ponadto, wspomaga dążenie do uzyskania w Powiecie
sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz
racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego
ochrony.
Słowem, Program Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego to: działania promujące ekologię
i ekoturystykę, modernizację i przebudowę dróg zmniejszającą emisję zanieczyszczeń
komunikacyjnych, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków termomodernizację rozbudowę ścieżek rowerowych promującą transport przyjazny
środowisku, OZE, współpracę z partnerami w celu poprawy norm środowiska.
Dokument wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który zawiera plan działań
dotyczących m.in.: przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej, zmniejszania
poziomu zanieczyszczeń i hałasu oraz zapewnienia większej efektywności energetycznej
budynków powiatowych. Jednym z elementów EZŁ jest Europejski Pakt na rzecz Klimatu –
inicjatywa zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz
klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy.
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Edukacja ekologiczna
Zarządzanie wspomnianym już Programem Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego
to sukcesywna realizacja wielu zadań, wśród których znajduje się edukacja ekologiczna.
Podstawowym jej celem jest upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia,
kształtowanie pełnej świadomości i rozbudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami
środowiska. Stąd, decyzje włodarzy Powiatu Polickiego o kampaniach informacyjnych
dot. zasad postępowania z dzikami występującymi na terenach zurbanizowanych oraz
o wspieraniu – w ramach działań edukacyjnych – różnego rodzaju wydarzeń promujących
walory przyrodnicze Powiatu, a także zwiększanie świadomości w zakresie proekologicznych
postaw. Skutkiem tego, od lat, powiatowy samorząd patronuje m.in. wydarzeniom sportowym
i turystycznym odbywającym się w urokliwych zakątkach obszarów Natura 2000. Chcąc
zwiększyć ekologiczną świadomość wśród najmłodszych mieszkańców naszego powiatu,
zachęca się ich do udziału w konkursach, którym zawsze przyświeca motto, że natura
to wyjątkowe dobro, z którego wspólnie możemy korzystać, ale o które wspólnie powinniśmy
dbać!
Szanując zasoby naturalne, podziwiając walory krajobrazowe oraz mając świadomość,
że kondycja otaczającej nas przyrody zależy od nas samych, władze Powiatu Polickiego
planują opracowanie koncepcji rozwoju ekoturystyki – schematu proekologicznych działań
w zakresie m.in. edukacji ekologicznej czy turystyki.
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„Akcja sadzenia drzew”
5 listopada 2019 r., w ramach propagowania przez Powiat Policki proekologicznych
zachowań odbyła się akcja sadzenia drzew. Zgodnie ze wskazaniem Nadleśnictwa
Trzebież, na miejsce nasadzeń wybrano obszar po wycince drzew znajdujący się
nieopodal skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 114 z ul. Kuźnicką w Policach.
W akcję zaangażowała się młodzież wraz z opiekunami poszczególnych placówek
oświatowych Powiatu Polickiego: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Tanowie, Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, a także przedstawiciele polickiego samorządu
powiatowego.
Wspólnie zasadzono około 2 tysięcy sadzonek.
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SOLIDNA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Wśród działań Powiatu Polickiego istotne miejsce zajmuje też współpraca
z organizacjami pozarządowymi. Rokrocznie zwiększane są wysokości środków ﬁnansowych
z budżetu Powiatu z przeznaczeniem na współpracę ﬁnansową z organizacjami
pozarządowymi działającymi na jego terenie Powiatu Polickiego. W latach 2019 – 2020 łączna
wysokość środków ﬁnansowych przeznaczonych na ten cel to kwota 5 036 128,00 zł (na kwotę
tę składają się środki z budżetu Powiatu Polickiego oraz pozyskane dotacje z budżetu Państwa,
PFRONu, w tym Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, gmin oraz RPO WZ
2014-2020). Sfera pożytku publicznego, na gruncie której realizowana jest ta współpraca,
dotyczy przede wszystkim pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, zdrowia, edukacji,
kultury, sportu oraz turystki i rekreacji, a także szeroko rozumianego społeczeństwa.
Do dotychczasowych form współpracy ﬁnansowej należy przede wszystkim zlecanie przez
Zarząd Powiatu w Policach organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
przewidzianych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które odbywają
się poprzez powierzanie lub wsparcie realizacji zadań wraz z udzielaniem dotacji na ich
ﬁnansowanie/współﬁnansowanie. Zlecanie zadań, o których mowa powyżej, odbywało się na
zasadach i w trybach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pośród zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Powiatu Polickiego
znajdują się m.in. takie przedsięwzięcia jak:
ź „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi

i kobiet w ciąży w Karwowie”
ź ,,Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży w Policach”
ź „Prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach
ź „Prowadzenie ośrodka wsparcia – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach”
Ponadto organizacje pozarządowe korzystają ze wsparcia ﬁnansowego i rzeczowego
podczas organizacji różnego rodzaju wydarzeń odbywających się na terenie Powiatu
Polickiego pod jego patronatem lub w jego partnerstwie.
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WYDARZENIA CYKLICZNE ORGANIZOWANE
PRZEZ POWIAT POLICKI
Powiatowy Festyn „Z rodziną po zdrowie”
Organizowany przez Powiat Policki wraz z Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
oraz przy wsparciu organizacji pozarządowych; festyn odbywa się na terenie zielonym szkoły;
uczestnicy festynu mogą skorzystać z atrakcji oferowanych na stoiskach poświęconych
zdrowemu i aktywnemu trybowi życia, w tzw. streﬁe sportowej, streﬁe aktywnej zabawy czy
w streﬁe bezpiecznego spędzania czasu wolnego; w ramach Rodzinnej Olimpiady Sportowej
rozgrywane są liczne konkurencje sportowe pod hasłem „od seniora do juniora”; na festynie nie
brakuje też atrakcji artystycznych przygotowanych przez przedszkolaków w ramach Przeglądu
Artystycznego Przedszkolaków „Jak dbać o swoje zdrówko?”; w trakcie festynu dla
mieszkańców Powiatu Polickiego swoje usługi oferuję stoiska o tematyce m. in. zdrowia,
urody i rehabilitacji; a w trakcie imprezy zawsze jest też możliwość honorowego oddania krwi,
wykonania badań mammograﬁcznych, przebadania się w osteo i słuchobusie.
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Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki
Wydarzenie ma na celu propagowanie wśród mieszkańców Powiatu Polickiego idei
honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zebranie jak największej ilości krwi,
będącej bezcennym lekiem ratującym życie. Akcja jest organizowana przez Powiat Policki
przy współudziale Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klubu HDK im.
H. Dunanta w Policach przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Piknik Organizacji Pozarządowych
Kolejna inicjatywa na gruncie współdziałania powiatu z organizacjami pozarządowymi to
współorganizacja przez Gminę Police i Powiat Policki, we wrześniu, Pikniku Organizacji
Pozarządowych pn. „Jesteśmy – działamy”. W 2019 r. dodatkowo imprezę tę połączono
z kolejną odsłoną zainicjowanego przez Parę Prezydencką Narodowego Czytania. Na pikniku
prezentuje się zazwyczaj około 30 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Polickiego.
Nie brakuje też atrakcji dla dzieci, pokazów i prezentacji działalności artystycznej.
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Dzień Seniora w Powiecie Polickim
To wydarzenie organizowane przez Powiat Policki z myślą o Seniorach. Z okazji święta
seniorów zapraszani są sławni muzycy, którzy swoimi występami umilają wieczór specjalnie
dedykowany dla osób starszych.

Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej
Impreza jest okazją do przekazania podziękowań oraz przyznania nagród i wyróżnień
wszystkim tym, którzy angażują się w różnorodne, mające społeczny charakter, działania na
rzecz lokalnej społeczności. Gala stanowi ﬁnał konkursu „Razem Możemy Więcej”.
Konkurs, ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym
działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji
i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim. Nagrody
i wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: „Działania warte naśladowania”,
„Osobowość roku” i „Działalność placówek publicznych w zakresie aktywności społecznej”.
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Powiatowa Gala Laureatów
W trakcie gali nagradzani są najbardziej utalentowani uczniowie, którzy osiągają sukcesy na
poziomie co najmniej powiatowym w nauce, sztuce, sporcie i innych dziedzinach życia.

Powiatowe Obchody „Dnia Edukacji Narodowej”
Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to dla społeczności szkolnej jedno
z najważniejszych świąt w roku, a jednocześnie doskonała okazja, by podziękować
nauczycielom za trud i poświęcenie, jakie wkładają proces edukacji młodego pokolenia.
Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej to uroczystość, w trakcie której następują
wręczenia wyróżnień i podziękowań dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom
administracji i obsługi szkół Powiatu Polickiego.
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Działania Powiatu Polickiego są zauważane i doceniane nie tylko przez mieszkańców.
Świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody.

„Inwestor na medal XX-lecia” i „Sportowy obiekt XX-lecia”
Inwestor na medal XX–lecia i Sportowy Obiekt XX-lecia to dwie prestiżowe nagrody
przyznane dla Powiatu Polickiego w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”,
organizowanego przez Klub Sportowa Polska w ramach ogólnopolskiego programu
pn. „Budujemy Sportową Polskę”.
W XX jubileuszowej edycji konkursu podsumowano m.in. działalność samorządów w rozwoju
bazy sportowo-rekreacyjnej, wspierającej upowszechnianie kultury ﬁzycznej i zdrowego stylu
życia.
Powiat Policki uzyskał nominacje od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierda Geblewicza za inwestycje, której efektem jest nowoczesna hala widowiskowosportowa przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
Przyznane dla Powiatu Polickiego nagrody podczas gali, która odbyła się w dniu 14 listopada
2019 r. w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odebrali:
Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach, Beata Chmielewska Członek
Zarządu Powiatu w Policach oraz Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach.
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„Promotor Honorowego Krwiodastwa”
W 2019 r. Powiat Policki został wyróżniony odznaką
„Promotor Honorowego Krwiodawstwa”. Odznaka
została przyznana przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,
w związku z organizacją przez Powiat Policki
„Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki”.

„Wyróżnienie za współudział w tworzeniu Domu Kota”
W 2019 r. Powiat Policki otrzymał symboliczne wyróżnienie od Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego za współudział z gminami Dobra, Nowe Warpno, Kołbaskowo
i Police w tworzeniu Domu Kota, który znajduje się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej. Inwestycja otrzymała tytuł „Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa
Zachodniopomorskiego”.
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„Zdrowy Samorząd”
W 2020 r. Powiat Policki został laureatem V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych otrzymując
statuetkę „Zdrowy Samorząd” za realizację kampanii społecznej – wsparcie dla osób
z zaburzeniami psychicznymi „Chore słowa i Ja” (edycja 2017, 2018 i 2019). Realizacja
projektu „Chore słowa i Ja” polegała na przeprowadzeniu kampanii promocyjnoinformacyjnej o charakterze i zasięgu powiatowym w celu upowszechniania wiedzy na temat
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kampania społeczna realizowana była we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii
Społecznej w Policach.

Wyróżnienie PZMOT dla Starosty Polickiego za współpracę i wieloletnią działalność
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
7 marca 2020 r. odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia powstania Polskiego Związku
Motorowego w Szczecinie. W trakcie wydarzenia wręczono statuetkę i wyróżnienie dla
Starosty Polickiego za współpracę iwieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
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Na uwagę zasługuje również zaangażowanie i zdobywanie wyróżnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego i ich pracowników.
Przykładem może być duża aktywność i współpraca międzynarodowa Młodzieżowego
Ośrodka w Trzebieży, która w 2019 r. uplasowała go na 1. miejscu w ogólnopolskim konkursie
„SELFIE+” - konkursu dla beneﬁcjentów programów: Erasmus+, POWER, Polsko-Litewski
Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służącemu
prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. Natomiast bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym wychowanków
tego ośrodka została wyróżniona 1 miejscem w wojewódzkim konkursie „Barwy wolontariatu
na Pomorzu Zachodnim”.
Również wiele zaszczytnych miejsc i sukcesów w swojej działalności mają uczniowie
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach reprezentujący szkołę, a zarazem Powiat
Policki w różnego rodzaju wydarzeniach o randze ogólnopolskiej bądź międzynarodowej.
W 2019 r. Technikum Zawodowe Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2020” otrzymało Tytuł
Brązowej Tarczy. Technikum Zawodowe znalazło się w gronie 500 najlepszych techników
w Polsce. Wyróżnienie to uzyskują szkoły osiągające wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym i egzaminie z przygotowania zawodowego uzyskane w 2019 r. Ministerstwo
Zdrowia oraz Narodowe Centrum Krwi przyznało Zespołowi Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach Certyﬁkat Szkoły promującej honorowe oddawanie krwi. Placówka
ta zdobyła również tytuł certyﬁkowanego laboratorium edukacyjnego ECDL, w którym mogą
się odbywać egzaminy na Europejski Certyﬁkat Umiejętności Komputerowych.
W gronie wyróżnionych znajduje się również Powiatowy Urząd Pracy w Policach, który
może poszczycić się zdobytym w 2019 r. wyróżnieniem za wdrażanie Krajowego Funduszu
Szkoleniowego przyznanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne z okazji
100 - lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

56

POWIAT POLICKI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA POWIATU

Ponadto w 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach zajął 1. miejsce w konkursie „IDOL”
w kategorii: urząd otwarty dla niewidomych, organizowanym przez Fundację Szansa dla
Niewidomych. Powiatowy Urząd Pracy zwyciężył w województwie zachodniopomorskim.

Prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami mogą pochwalić się nie tylko jednostki
organizacyjne ale również ich pracownicy którzy otrzymali m.in. takie nagrody oraz
wyróżnienia jak:
− Odznakę Honorową „Primus in Agendo”– przyznaną przez Minister Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej,
− Nagrodę w kategorii LIDER ZARZĄDZANIA 2019” – przyznaną przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego, w konkursie „Liderzy Służb Społecznych”
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
− Nominację do nagrody w kategorii „Lider wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastępczej”– przyznaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
w konkursie „Liderzy Służb Społecznych” z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
− Nagrody Kuratora Oświaty,
− Nagrody specjalne przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
za najlepsze wskaźniki efektywności zawodowej i kosztowej podstawowych form
aktywizacji zawodowej.
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RADA POWIATU W POLICACH - KADENCJA 2018-2023

Toboła 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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Ostrowski Dariusz

Podhajny Dariusz
Przewodniczący Komisji
Promocji, Rozwoju, Sportu
i Turystyki

Pacholik Adam
(od 11.2018 do 03.2020)

Rejczyk-Matysiak Aneta

Siemianowska Małgorzata
Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Finansów
i Mienia Powiatu

Waldemar Echaust
(od 04.2020)
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Sarnecki Mariusz

Wesołowska-Kośmider
Izabela
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KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Andrzej Bednarek
Starosta Policki

Chmielewska Beata
Członek Zarządu Powiatu

Joanna Napiwodzka
Wicestarosta Policki

Izabela Wawrzycka
Skarbnik Powiatu
od 01.2016 r. do 08.2020 r.

Teresa Kalinowska
Skarbnik Powiatu
od 09.2020 r.
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Mirosław Antoniewicz
Sekretarz Powiatu
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU POLICKIEGO
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SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
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