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Trwa narodowy spis.
Jest obowiązkowy
1 kwietnia 2021 r. rozpoczęło
się największe badanie statystyczne - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
(NSP 2021), który realizowany
jest raz na 10 lat przez służby
statystyki publicznej we
współpracy z administracją samorządową. Obejmuje wszystkich mieszkańców naszego
kraju i jest obowiązkowy. Podstawą prawną tego badania jest
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zebrane dane, dostarczą
szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, czy też ekonomicznej.
Podstawową i obowiązkową
formą udziału w spisie jest samospis internetowy, którego
formularz jest dostępny
na stronie www.spis.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie
może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet z racji
zaawansowanego wieku, stanu
zdrowia, czy niepełnosprawności, dane pomogą zebrać
rachmistrzowie spisowi, którzy
rozpoczną pracę od 4 maja br.
Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary
grzywny, co jest ujęte w art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
4 maja Starostwo jest zamknięte
Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym
Nr 9/2021 Starosty Polickiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
dzień 4 maja 2021 r. (wtorek)
ustala się dniem wolnym
od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach. W tym dniu urząd będzie
nieczynny.

jekty edukacyjne finansowane
ze środków unijnych. Powołaliśmy do życia nową placówkę,
która organizuje szkolenia
i kursy zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego
rynku pracy, aby kształcenie
zawodowe prowadzone przez
Powiat Policki dobrze służyło
pracodawcom regionu. Prowadzimy też edukację ekologiczną i realizujemy inwestycje
w termomodernizację naszych
obiektów.

Przed nami półmetek kadencji
samorządu terytorialnego. To
okazja do podsumowania dotychczasowych działań.

R

ealizacja zamierzeń w kadencji
2018-2023 przebiega pomyślnie, choć ostatni
rok jest wyjątkowo trudny. Powiat Policki
rozwija się bardzo dynamicznie: przybywa mieszkańców,
rośnie dynamicznie ilość nowych firm, maleje bezrobocie,
gminy zmieniają swoje oblicza
- poprzez realizowane inwestycje - mówi Andrzej Bednarek,
Starosta Policki. - Nasz samorząd, opierając swoje działania
na ogromnym zaangażowaniu
Pracowników wszystkich jednostek oraz dobrej samorządowej współpracy, realizuje bardzo wiele inicjatyw inwestycyjnych w obszarze oświaty,
dróg, polityce społecznej, dbając jednocześnie o poprawę
warunków obsługi naszych
Mieszkańców oraz podnoszeniu konkurencyjności edukacyjnej naszych placówek. Nie
będzie łatwo, jednak wierzymy, że dotrzymamy danego
słowa - deklarowanego w wyborach samorządowych z roku
2018.
W czasie bieżącej kadencji Powiat Policki poczynił inwestycje drogowe na ponad
52 mln zł, przy dużym udziale
środków zewnętrznych: unijnych, rządowych i gminnych.
Kluczowe były cztery remonty i przebudowy. Mowa
o remoncie drogi powiatowej,
zlokalizowanej na terenie
gminy Kołbaskowo, łączącej
miejscowości
Szczecin
i Stobno. Następnie o przebudowie drogi powiatowej nr
3920Z w Przecławiu wraz
z budową kanalizacji deszczowej, a także przebudowie

Wśród najbliższych planów jest remont trzech odcinków drogi powiatowej Nr 3927Z
Szczecin Siadło Górne. Przetarg na wybór wykonawacy został już ogłoszony
drogi powiatowej Nr 3922Z
Stobno - Mierzyn na odcinku
od ul. Ślicznej do Osiedla
pod Lipami. W tym zestawieniu należy wymienić również
trwającą przebudowę drogi
Police – Szczecin, której kolejny odcinek jest realizowany
i potrwa do końca kwietnia
2022 roku.

Ważny remont drogi
W tym roku zostanie przeprowadzony jeszcze jeden istotny
z punktu widzenia Mieszkańców remont. Powiat Policki
otrzymał wsparcie w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 903
797,74 zł na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr
3927Z Szczecin Siadło Górne
na trzech odcinkach:
- Ustowo – Kurów, o długości około 1 300 m,
- Kurów – Siadło Dolne,
o długości około 600 m,

- Siadło Dolne – Siadło
Górne, o długości około 700 m.
Dodajmy, że Gmina Kołbaskowo
zdecydowała
o wsparciu Powiatu Polickiego
w sfinansowaniu wkładu własnego realizacji inwestycji.

Edukacja w powiecie
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.
- Drugą już kadencję Zarządu Powiatu w Policach zajmuję się sprawami edukacji
i polityki społecznej. W obszarze działań na rzecz poprawy
warunków życia i rozwiązywania problemów społecznych,
stworzyliśmy od podstaw politykę senioralną, powołaliśmy
pierwszy w województwie Po-

FOT. SEBASTIAN WOŁOSZ

Rajd Czyściocha
Była to pierwsza runda Turystycznego Pucharu Pomorza
Zachodniego. Załogi wyruszyły
z toru przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie, by następnie zmierzyć się na malowniczych trasach Puszczy Wkrzańskiej. Uczestnicy mieli do wykonania aż 26 zadań, ale kluczowym celem było wysprzątanie wyznaczonych terenów
leśnych. Jak mówią uczestnicy
misja rajdu została zrealizowana w pełni - udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Ekipie z żuka udało się
zebrać blisko 183 kg śmieci.
Rajd odbył się przy wsparciu
Powiatu Polickiego.

Półmetek kadencji 2018/2023. Czas
podsumowań tego, co udało się zrobić

wiatowy Klub Samopomocy
w Policach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i realizujemy Projekt „Regionalnego
Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych”. Rozwijamy
działalność na rzecz rodziny
i pieczę zastępczą. Prowadzimy aktywną działalność
na rzecz wsparcia osób bezrobotnych, wykluczonych i niepełnosprawnych. Powołaliśmy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
i stale współpracujemy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego mówi Beata Chmielewska,
Członek Zarządu Powiatu
w Policach. - Dbamy także
o rozwój edukacji powiatowej.
Inwestujemy w bazę placówek
oświatowych oraz rozwijamy
ich działalność na rzecz
uczniów, wychowanków i pracowników. Realizujemy pro-

Czyste środowisko
Z roku na rok rośnie świadomość na temat ochrony środowiska. Ta tendencja jest też
mocno widoczna wśród
mieszkańców Powiatu Polickiego. Włodarze podążając
za pozytywnymi zmianami,
zaangażowali się w ważny projekt.
- Jako samorząd Powiatu
Polickiego zdobyliśmy 15 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby oczyścić
środowisko w Policach przy ul.
Kamiennej - mówi Joanna Napiwodzka, Wicestarosta Policki. - Nielegalnie składowane
odpady to zmora mieszkańców i zagrożenie dla środowiska naturalnego w naszym powiecie. Teraz możliwe będzie
uporządkowanie terenu, a cała
inwestycja pochłonie w sumie
ok. 18 milionów złotych.
Ważne jest również
wsparcie w dobie pandemii.
Zaraz po pojawieniu się pierwszych przypadków koronawirusa w Powiecie Polickim zdecydowano o przekazaniu dodatkowych środków finansowych na rzecz szpitala w Policach. Pół miliona złotych przekazał samorząd Powiatu Polickiego wspólnie z gminami Dobra, Kołbaskowo, Nowe
Warpno i Police.

Punkt Szczepień Powszechnych zacznie działać w polickim szpitalu
Ruszyło pierwszych 16 pilotażowych Punktów Szczepień
Powszechnych. Łącznie w całym kraju będzie ich ponad
600 – tak, aby proces szczepień przebiegał jeszcze
sprawniej. Jeden z nich od 5
maja będzie działał w Powiecie Polickim.
- Powiat Policki nawiązał
współpracę z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof.
Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej
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WARTO WIEDZIEĆ
Co się dzieje w Powiecie
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Potwierdzono również gotowość uruchomienia punktu
szczepień w polickim szpitalu od 5 maja

1, w sprawie utworzenia nowego Punktu Szczepień Powszechnych
w
szpitalu
przy ul. Siedleckiej 2a w Policach - mówi Andrzej Bednarek, Starosta Policki. - Punkt
szczepień będzie spełniał podstawowe wymogi dla punktów
szczepień masowych zgodnie
z wytycznymi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Kadrę medyczną do jego
obsługi zapewni SPSK Nr 1.
Wybór miejsca podyktowany
jest lokalizacją w ścisłym centrum Polic, z dogodnym dojazdem i parkingiem. Przygotowane do pracy pomieszcze-

nia punktu szczepień powszechnych zweryfikował
już pozytywnie szczeciński
Oddział NFZ. Potwierdzono
również gotowość uruchomienia punktu szczepień
w polickim szpitalu od 5
maja.
Zapisać się można poprzez:
- Internetowe Konto Pacjenta
na
stronie
www.pacjent.gov.pl
- Infolinię 989
- SMS o treści SzczepimySie
na numer +48 880 333 333,
- Bezpośrednio w rejestracji
w punkcie szczepień.

