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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO 
 

Powiat świdwiński, obejmuje większą część Wysoczyzny Łobeskiej, fragmenty równin: 

Nowogardzkiej, Gryfickiej i Białogardzkiej oraz północny skrawek Pojezierza Drawskiego.  

 

 
Mapa 1. Położenie powiatu świdwińskiego  

Strategia rozwoju powiatu Świdwińskiego  
 

Powiat położony jest w centralnej części województwa zachodniopomorskiego  

i  stanowi 4,7% powierzchni województwa zachodniopomorskiego. 

Powiat świdwiński obejmuje obszar 1 093 km2 i w 2017 roku zamieszkiwało go ogółem 47 643 

osoby (44 osoby na 1 km2).1 Siedzibą Powiatu jest miasto Świdwin. 

 

W skład powiatu świdwińskiego (mapa nr 2) wchodzi sześć gmin: cztery wiejskie, jedna miejsko-

wiejska i jedna miejska, które obejmują łącznie 201 miejscowości: 

 

• Gmina Brzeżno – 111 km 2, 10% powierzchni Powiatu 

• Gmina Połczyn-Zdrój – 343 km 2, 31% powierzchni Powiatu 

• Gmina Rąbino – 180 km2, 16% powierzchni Powiatu 

• Gmina Sławoborze – 189 km2, 17% powierzchni Powiatu 

• Gmina Świdwin – 247 km2, 23% powierzchni Powiatu  

• Miasto Świdwin – 23 km2, 3% powierzchni Powiatu 
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Źródło: opracowanie własne.   

 

Krótki opis sytuacji demograficznej:  Wg danych udostępnionych przez Związek 
Powiatów Polskich, ogólna liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w powiecie 
świdwińskim na dzień 30.06.2018 roku wyniosła  47 444 osób.  
W 2017 roku, według danych GUS, w powiecie świdwińskim mieszkało ogółem 47 643 
osób - w tym 23 563 mężczyzn i 24 080 kobiet. Ponad połowa ludności powiatu 
świdwińskiego skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich - w Świdwinie i Połczynie-
Zdroju. Mieszkańców miast było 23 906, a wsi 23 737. 
W strukturze wiekowej podział wyglądał następująco:  wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i 
mniej; liczba osób, to - 6 959, w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata ogólna 
liczba osób to - 31 092, a wieku poprodukcyjnym to - 9 592 
Ocena sytuacji demograficznej (struktura wiekowa, płeć, przyrost naturalny, migracje) jest 
ważnym czynnikiem określającym kierunki rozwoju powiatu, ponieważ mieszkańcy 
warunkują zarówno możliwości, jak i potrzeby rozwoju lokalnego.  
W 2017 roku największą grupę mieszkańców w powiecie świdwińskim stanowiła ludność 
w wieku produkcyjnym 62,4%, następnie w wieku poprodukcyjnym 20,1% i w wieku 
przedprodukcyjnym 17, 4%.  
Odnośnie struktury na rynku pracy to w powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 2063 osób bezrobotnych w tym 1201 kobiet Stopa bezrobocia nadzień 31.12.2018r. 
wynosiła 14,2%.   
Spada liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast z roku na 
rok rośnie liczba ludności w wielu poprodukcyjnym. 
 

Gmina Sławoborze 

Gmina Rąbino 

Gmina Połczyn-Zdrój 

Gmina Świdwin 
Miasto 

Świdwin 

Gmina Brzeżno 
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W powiecie świdwińskim coraz  mniej korzystne są wskaźniki obciążenia 
demograficznego. (Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku 
produkcyjnym)  
Sytuacja demograficzna wykazuje tendencję spadkową , po niżu demograficznym, który w 
2013 roku przekroczył stan minusowy i wykazywał tendencje spadkową, obecnie przyrost 
naturalny (różnica między urodzeniami żywymi, a zgonami) rośnie, choć wciąż wykazuje 
wartość minusową (w 2017 roku.: -1,5) 
Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na spadek liczby ludności są migracje 
ludności związane głównie z sytuacją zarobkową. Niestety wg prognoz wciąż wykazuje on 
tendencję spadkową. W 2017 roku zameldowań  było 536,  natomiast wymeldowań  769.   
 

 
2017 

Powierzchnia w km² 1093 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 
km² 

44 

 

Wybrane dane statystyczne 2015 2016 2017 Województwo 2017 

Ludność 47994 47727 47643 1705533 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 
56,9 

 
58,6 

 
60,2 

 
62,5 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 9,1 9,2 9,8 9,5 
Zgony na 1000 ludnosci 11,0 11,6 11,3 10,4 
Przyrost naturalny na 1000 
ludnosci 

-1,9 -2,4 -1,5 -0,9 

Saldo migracji wewnetrznych i 
zagranicznych na pobyt stały na 
1000 ludnosci 

 
-6,6A 

 
-3,6 

 
-4,9 

 
-0,6 

Dochody ogółem budżetu powiatu 
na 1 mieszkańca w zł 

 
1408 

 
1307 

 
1420 

 
1137 

Wydatki ogółem budżetu powiatu 
na 1 mieszkanca w zł 

 
1427 

 
1315 

 
1381 

 
1124 

Turystyczne obiekty noclegowe 12 11 10 1449 
Liczba ludnosci na 1 przychodnie 2182 1909 1906 1753 

Mieszkania oddane do uzytkowania 
na 10 tys. ludności 

 
15 

 
25 

 
10 

 
44 

Odpady* wytworzone w ciagu roku 
w tys. t 

3,5 3,5 2,0 5108,9 

Lesistość w % 35,5 35,6 35,7 35,6 

Drogi publiczne o twardej 
nawierzchni (powiatowe i gminne) 
na 100 km² w km 

 
41,3 

 
41,3 

 
41,5 

 
46,9 

Samochody osobowe 
zarejestrowane na 1000 
ludnosci 

 
523 

 
549 

 
565 

 
555 

Pracujacyª na 1000 ludnosci 145 152 156 210 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w 
% 

21,7 17,8 16,0 8,5 

Podmioty gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludnosci w wieku 
produkcyjnym 

 
 

1457 

 
 

1468 

 
 

1512 

 
 

2126 

Bank Danych Lokalnych bdl.stat.gov.pl 
 

 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Ludność według płci i wieku w 2017 roku 

  

Mężczyźni 23 563                                                            Kobiety 24 080 

 

Bank Danych Lokalnych bdl.stat.gov.pl 
 

 

Powiat świdwiński to teren o charakterze rolniczo-leśnym. W centrum powiatu 

świdwińskiego, nad rzeką Regą, znajduje się blisko 16 tysięczne miasto Świdwin, które 

istnieje od 1296 roku. W Świdwinie dużą rolę odgrywa, jedna z największych w tej części 

Polski, jednostka wojskowa - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego wchodząca w skład 1 

Skrzydła Lotnictw Taktycznego. Do atutów miasta zalicza się  dobrze zachowane zabytki, a 

także korzystne położenie - Świdwin znajduje się 55 kilometrów  od Kołobrzegu, 70 

kilometrów od Koszalina i 120 kilometrów od Szczecina oraz 240 kilometrów do Berlina. Z 

kolei Połczyn-Zdrój jest najstarszym na Pomorzu uzdrowiskiem. Skomunikowanie 

poszczególnych miejscowości powiatu zapewnia sieć dróg wojewódzkich – drogi 

wojewódzkie o nr 151, 152, 162, 163, 172, 173.  

 

ZASOBY NATURALNE 

Ukształtowanie powierzchni  

Cechą charakterystyczną ukształtowanej powierzchni jest duża zmienność i różnorodność 

form geomorfologicznych, typowych dla krajobrazów młodo glacjalnych. Najwyższe 

wzniesienia powiatu świdwińskiego znajdują się na terenie gminy Połczyn-Zdrój: 

Wiatraczna Góra (203,2 m. n.p.m.) i Wola Góra (219,2 m. n.p.m.). Teren powiatu 

świdwińskiego należy do czterech mezoregionów: 

 

▪ centrum powiatu - Wysoczyzna Łobeska, 

▪ południowa część gminy Połczyn-Zdrój i południowa część gminy Brzeżno - 

Pojezierze Drawskie, 

▪ północna część gminy Rąbino - Równina Białogardzka, 

▪ północna część gminy Sławoborze - Równina Gryficka. 
 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start


 

7 
 

  

Zasoby wodne 

Wody podziemne 
Teren powiatu świdwińskiego pokryty jest utworami czwartorzędowymi, których 
miąższość waha się od kilku do stu kilku metrów. Są to utwory lodowcowe, 
wodnolodowcowe lub rzeczne.  
Wody podziemne wykorzystywane są dla potrzeb wodociągowych w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia ludności powiatu świdwińskiego w wodę. W większości są to wody 
znajdujące się w czwartorzędowym, plejstoceńskim i holoceńskim poziomie wodonośnym, 
zawarte w przepuszczalnych żwirach i piaskach. 2 
 

Wody powierzchniowe 
Główną rzeką powiatu świdwińskiego jest Rega.3 Na terenie powiatu świdwińskiego 
długość rzeki Rega wynosi 58,38 km. Poza Regą do najdłuższych rzek powiatu należą 
Dębnica – 29,1 km, Mogilica – 43, 18 km, Wogra – 14,4 km oraz Stara Rega – 25,0 km .4 
 

Wody stojące 

Powiat świdwiński jest zasobny w naturalne zbiorniki wodne. Na terenie „Szwajcarii 

Połczyńskiej” znajduje się Dolina Pięciu Jezior (Górne, Okrągłe, Długie, Głębokie i Małe), 

która jest ustanowiona ścisłym rezerwatem przyrody Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

Na terenie powiatu świdwińskiego, pod względem powierzchni i objętości wody, 

największe znaczenie mają następujące jeziora: Oparzno - 125,7 ha,  Bystrzyno Wielkie - 

108,0 ha, Klęckie - 101,5 ha, Bystrzyno Małe - 53,1 ha, Resko (Resko Górne) - 50,7 ha.  

 

Wymienione wyżej jeziora to głównie jeziora rynnowe, zastoiskowe lub wytopiskowe, 

mające stosunkowo małą powierzchnię zlewni i zasilane głównie przez wody podziemnie. 

Poza jeziorami specyficznym elementem sieci hydrologicznej Powiatu są sztuczne zbiorniki 

wodne (Zalew Połczyński, Zalew Sidłowo) i liczne stawy rybne, które znajdują się w 

dolinach rzek.5  
 

 

 Surowce naturalne 

Na terenie powiatu świdwińskiego na niewielką skalę wydobywane są surowce naturalne. 

Szczegółowa charakterystyka występowania surowców naturalnych znajduje się w 

poniższej tabeli.  

                                                           
2 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-
2019, Zarząd Powiatu Świdwińskiego, lipiec 2012, s. 36-38. 
3 Długość Regi, według różnych źródeł, wynosi od 167,8 km do 199 km. Tak znaczne różnice wynikają z tego, 
że rzeka jest bardzo kręta, często meandruje, a w związku z tym dokładne pomiary długości są utrudnione. 
Jest trzecią pod względem długości, po Wiśle i Odrze  rzeką w Polsce, spośród tych, które uchodzą 
bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Źródło rzeki Regi znajduje się na wysokości 177,5 m n.p.m, ok. 0,3 km na 
południowy wschód od osady Imienko koło Bronowa w gminie Połczyn-Zdrój. 
4 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego…, op. cit., s. 36-38. 
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Rodzaj surowca Lokalizacja i występowanie 

Gaz ziemny Ciechnowo, 2 złoża w m. Sławoborze 

Ropa naftowa  j.w 

Torfy Pęczerzyno-Rynowo, Rusinowo 

Torfy z borowinami Bronowo, Dziwogóra 

Kreda jeziorna Krosino-Mołstowo, Pęczerzyno-Rynowo, Rusinowo 

Piaski i żwiry Borkowo,  Lepino, Ostrowąs, Sucha-działka 9/5 

Złoża zawierające 

piasek ze żwirem 

Kluczkowo, Kluczkowo dz.2/1, Kołacz, Lipce, Rąbino, 2 złoża                            

w m. Słonowice, Smardzko 

Piaski kwarcowe Słonowice 

Źródła solankowe, 

wody lecznicze  i 

termalne 

Połczyn-Zdrój 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, Zarząd Powiatu 
Świdwińskiego, lipiec 2012, s. 38. 

 

Gleby 

Gleby powiatu świdwińskiego zaliczane są do grupy gleb polodowcowych; przeważają 

wśród nich gleby bielicowe i brunatne. Są one czyste, bez zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi. Bonitację rzeźby terenu powiatu wg Instytutu Uprawy Nawożenia                               

i Gleboznawstwa z Puław  określono jako średnio korzystną dla rolnictwa. Kompleks 

przydatności rolniczej - pszenny dobry. Powierzchnia ziemi na terenie powiatu nie jest 

zniszczona. Gleby nieprzydatne rolniczo zagospodarowano w sposób przyjazny 

środowisku poprzez zalesienia. Powiat świdwiński ma korzystne warunki naturalne do 

produkcji rolniczej, zróżnicowane jednak pod względem jakości gleb w poszczególnych 

gminach. Dominują gleby średnie i słabe. Użytki rolne o areale 59 274 ha, zajmują 54,2 % 

powierzchni obszaru powiatu. Grunty orne zajmują powierzchnię 50 475 ha, co stanowi 

85,1% powierzchni użytków rolnych. Sady zajmują powierzchnię 326 ha, tj. 0,3% 

powierzchni powiatu i 0,5% powierzchni użytków rolnych. Średni wskaźnik bonitacji 

użytków rolnych wynosi 0,92. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że około 65% gleb powiatu charakteryzował odczyn 

bardzo kwaśny i kwaśny, natomiast 6% gleb posiadało odczyn obojętny. Kwasowość (pH) – 

dla gleb powiatu wynosi od 2,6 – 8,9, średnio 5,5. 

 

   Lasy  

Główną formą użytkowania w powiecie świdwińskim są użytki rolne chociaż lasy stanowią 

36%. Ogólna powierzchnia lasów w 2014 r. wynosiła 39 328,7 ha. Wskaźnik ten jest wyższy 

od wskaźnika dla kraju, który wynosi 29%, jest również nieco wyższy niż średnia dla 

województwa zachodniopomorskiego (35,3%).  
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Lasy rozłożone są dość równomiernie. Największe kompleksy leśne występują w północno-

zachodniej, północnej i wschodniej części powiatu. W poszczególnych gminach 

powierzchnia gruntów leśnych  przedstawia się nastepująco: 

− Gmina Brzeżno              28,0 % 

− Miasto Połczyn-Zdrój    5,2 % 

− Gmina Połczyn-Zdrój 38,1 % 

− Gmina Rąbino  37,7 % 

− Gmina Sławoborze               49,8 % 

− Miasto Świdwin                  8 ,7 % 

− Gmina Świdwin                28,1 % 

W lasach dominują buczyny pomorskie, dąbrowy i brzeziny bagienne. Występują tu również 

monokultury drzew iglastych. 

Wysokie wykorzystanie gruntów pod leśnictwo sprawia, że obok rolnictwa, sektor leśny  

wraz z przetwórstwem leśnym, stanowi znaczącą gałąź gospodarki w tym regionie. 

 

 

II. ZADANIA POWIATU  

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania powiatu można podzielić na 5 

grup tematycznych:  

1. Społeczną –  edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

kultura fizyczna i turystyka. 

2. Techniczną – transport zbiorowy ( lokalny ) i drogi publiczne, utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-

budowlanej. 

3. Porządek publiczny -  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia  ludzi oraz środowiska, 

4. Ochrona środowiska - ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i 

rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany.  

5. Działalność organizatorska - przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, polityka prorodzinna, wspieranie 

osób niepełnosprawnych, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z 

organizacjami pozarządowymi.    
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III. FINANSE POWIATU  

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Świdwińskiego  Nr XXXVII / 149/17  z dnia 21 grudnia 

2017 roku  budżet został uchwalony. Poniższe tabele przedstawiają realizację dochodów i 

wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz porównaniu rok 2018 do roku 

2017 
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IV.  RADA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO  

1. Rada Powiatu  Świdwińskiego V kadencji przedstawiła się następująco:  

Starosta -          Mirosław Majka  

Wicestarosta - Zdzisław Pawelec  

Radni: 

1. Jan Bronowicki 

2. Jacek Hernoga 

3. Mirosław Kępka 

4. Helena Lech - Wiceprzewodnicząca Rady 

5. Danuta Malitowska - Przewodnicząca Rady 

6. Ryszard Miedzik – Członek Zarządu  

7. Stefan Myca 

8. Józef Nizioł 

9. Wiesław Partacz 

10.  Mieczysław Patyk – Wiceprzewodniczący Rady 

11.  Ryszard Rozwadowski – Członek Zarządu 

12.  Grzegorz Sajkowski – Członek Zarządu 

13. Tomasz Sobieraj 

14.  Marek Szczytkowski 

15.  Mariola Świątkowska - Kruk 

16.  Janusz Wierzbicki 

17.  Krystyna Wojnicka  

 

Komisje V Kadencji Rady Powiatu Świdwińskiego  

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Józef Nizioł 

Komisja Budżetu i Porządku Publicznego – Przewodniczący Janusz Wierzbicki 

Komisja Edukacji i Promocji – Przewodniczący Tomasz Sobieraj 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Jacek Hernoga 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Przewodniczący Jan Bronowicki 
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2. Rada Powiatu  Świdwińskiego VI kadencji przedstawiła się następująco:  

 

Starosta –         Mirosław Majka  

Wicestarosta - Zdzisław Pawelec  

 

1. Jerzy Anielski  - Przewodniczący Rady Powiatu 

2. Sebastian Basiejko  

3. Jan Bronowicki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

4. Jacek Firmanty 

5. Mirosław Majka – Starosta Świdwiński 

6. Marek Makowski  

7. Stefan Myca – Członek Zarządu 

8. Barbara Nowak 

9. Daniel Nowak  

10. Wiesław Partacz  

11. Krzysztof Pastuszka - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

12. Krystyna Pietras 

13. Franciszek Radziusz – Członek Zarządu 

14. Ryszard Rozwadowski – Członek Zarządu 

15. Mariola Świątkowska - Kruk  

16. Rafał Terlecki  

17. Edward Wójcik  

 
 

Komisje VI Kadencji Rady Powiatu Świdwińskiego 

  

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Wiesław Partacz 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Przewodniczący Jacek Firmanty 

Komisja Budżetu i Finansów – Przewodniczący Barbara Nowak 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Daniel Nowak 

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Edward Wójcik 
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3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Świdwińskiego w 2018 roku .  

 
 

a. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przez Radę Powiatu                  

V kadencji w 2018 r. 

 

L.p. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr XXXVIII/153/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady na 2018 rok 

zrealizowane 

2. Uchwała Nr XXXVIII/154/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie  
zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2017 rok 

zrealizowane 

3. Uchwała Nr XXXVIII/155/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 
uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w 
Powiecie Świdwińskim na lata 2018-2020” 

zrealizowana  

4. Uchwała Nr XXXVIII/156/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 
regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Koszalinie na terenie Powiatu 
Świdwińskiego 

zrealizowana  

5. Uchwała Nr XXXVIII/157/18 z dnia 25 stycznia 2018r.  o wyrażeniu 
zgody na wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” 

zrealizowana  

6. Uchwała Nr XXXVIII/158/18 z dnia 25 stycznia 2018r. o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 
2018 rok 

zrealizowana  

7. Uchwała Nr XXXIX/159/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych  oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

zrealizowana  

8. Uchwała Nr XXXIX/160/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 
przeznaczania środków finansowych przekazanych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i Społecznej w 2018 roku 

zrealizowana  

9. Uchwała Nr XXXIX/161/18 z dnia 29 marca 2018r.  w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowana  

10. Uchwała Nr XXXIX/162/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Przyjazny Szpital w 
Połczynie Zdroju Spółce z ograniczona odpowiedzialnością, 
wykonującej działalność leczniczą 

zrealizowana  

11. Uchwała Nr XXXIX/163/18 z dnia 29 marca 2018r. o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok 

zrealizowana  

12. Uchwała Nr XXXIX/164/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 
2018-2027 

zrealizowana  
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13. Uchwała Nr XXXIX/165/18 z dnia 29 marca 2018r.  w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2018 roku 

zrealizowana  

14. Uchwała Nr XL/166/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie 
udzielenia dotacji  w 2018 r. na prace konserwatorskie 
 i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

zrealizowana  

15. Uchwała Nr XL/167/18 z dnia 19 kwietnia 2018r.  w sprawie 
udzielenia dotacji w 2018 r.  na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

zrealizowana  

16. Uchwała Nr XLI/168/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2017 rok 

zrealizowana  

17 Uchwała Nr  XLI/169/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu Świdwińskiego absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 r. 

zrealizowana  

18 Uchwała Nr  XLI/170/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na 
które jest przyznane dofinansowanie w 2018 r. 

zrealizowane 

19 Uchwała Nr XLI/171/18 z dnia 24 maja 2018r.  w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Połczynie - Zdroju 

zrealizowane 

20 Uchwała Nr  XLI/172/18 z dnia 24 maja 2018r. o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok 

zrealizowana 

21 Uchwała Nr XLII/173/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 
powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej 

zrealizowane 

22 Uchwała Nr XLII/174/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu 

zrealizowane 

23 Uchwała Nr XLII/175/18 z dnia 28 czerwca 2018r. o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok 

zrealizowane 

24 Uchwała Nr XLII/176/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 
2018-2027 

zrealizowane 

25 Uchwała Nr  XLIII/177/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Powiatu 

zrealizowane 

26 Uchwała Nr XLIII/178/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2018 roku, zmienionej Uchwałą 
XXXIX/165/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 marca 2018 r. 

zrealizowane 

27 Uchwała Nr XLIII/179/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 
udzielenia dotacji w 2018 r.  na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

zrealizowane 
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28 Uchwała Nr XLIII/180/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Powiatu 
Świdwińskiego 

zrealizowane 

29 Uchwała Nr XLIII/181/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Świdwińskiego 

zrealizowane 

30 Uchwała Nr XLIV/182/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie 
ustanowienia Statutu Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowane 

31 Uchwała Nr XLIV/183/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i 
przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w 
razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2019 

zrealizowane 

32 Uchwała Nr XLIV/184/18 z dnia 27 września 2018r. o zmianie 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 
2018 rok 

zrealizowane 

33 Uchwała Nr XLIV/185/18 z dnia 27 września 2018r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego 
na lata 2018-2027 

zrealizowane 

34 Uchwała Nr XLV/186/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego w 2019 roku” 

w realizacji  

35 Uchwała Nr XLV/187/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2018 

zrealizowane 

36 Uchwała Nr  XLV/188/18 z dnia 18 października 2018r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 
2018 rok 

zrealizowane 

 
 
 
 
 
 
 

I. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r. przez radę VI kadencji 

2018-2023 

 

L.p. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu 

zrealizowane 
 

2. Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru 
Starosty Powiatu zrealizowane 

 

3. Uchwała Nr II/3/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zrealizowane 

 

4. Uchwała Nr II/4/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wskazania 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu zrealizowane 
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5. Uchwała Nr II/5/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 
miesięcznego wynagrodzenia Starosty Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowane 

6. Uchwała Nr II/6/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przejęcia przez 
Powiat Świdwiński zadania z zakresu administracji rządowej 

zrealizowane 

7. Uchwała Nr II/7/18 z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia woli 
wniesienia majątku do spółki Przyjazny Szpital w Połczynie – zdroju 
Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju jako wkładu niepieniężnego (aportu) 

w realizacji  

8. Uchwała Nr II/8/18 z dnia 6 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok 

zrealizowane 

9. Uchwała Nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2019 rok 

zrealizowane 

10. Uchwała Nr III/10/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego  na lata 
2019-2027 

zrealizowane 

11 Uchwała Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w  sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2018 roku, zmienionej Uchwałą 
XXXIX/165/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 marca 2018 r. 
oraz Uchwałą XLIII/178/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 30 
sierpnia 2018 r. 

 
 
w realizacji  

12 Uchwała Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2018 rok 

zrealizowana 
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V. ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO  

 

W V kadencji Zarząd Powiatu w 2018 roku przedstawiał się następująco : 

              Mirosław Majka -             Przewodniczący Zarządu Powiatu 

              Zdzisław Pawelec -           Członek Zarządu   

              Ryszard Miedzik –            Członek Zarządu  

              Ryszard Rozwadowski – Członek Zarząd 

              Grzegorz Sajkowski –       Członek Zarządu 

W VI kadencji Zarząd Powiatu w 2018 roku przedstawiał się następująco : 

              Mirosław Majka -               Przewodniczący Zarządu Powiatu  

              Zdzisław Pawelec -            Członek Zarządu  

              Stefan Myca –                      Członek Zarządu 

              Franciszek Radziusz –      Członek Zarządu 

  Ryszard Rozwadowski –  Członek Zarządu 

 

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Świdwińskiego V kadencji  w 2018 roku .  

 

L.p. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr 109/240/18 z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie planu 
finansowego budżetu Powiatu w Świdwinie na 2018 rok 

 
zrealizowana  

2. Uchwała Nr 110/241/18 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie 
powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na 
otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku 

 
zrealizowana 

3. Uchwała Nr 110/242/18 z dnia 12 stycznia 2018r. o ustanowieniu 
Planu Zamówień Publicznych na 2018 rok 

zrealizowana 

4. Uchwała Nr 111/243/18 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie 
udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku 

zrealizowana 

5. Uchwała Nr 111/244/18 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu 
wnoszenia tych opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

zrealizowana 
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Wychowawczym w Sławoborzu, wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Sławoborzu 

6. Uchwała Nr 111/245/18 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku 

zrealizowana 

7. Uchwała Nr 111/246/18 z dnia 23 stycznia 2018r. W sprawie 
uczestnictwa Powiatu Świdwińskiego w programie Erasmus + i 
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju do składania oświadczeń 
woli 

zrealizowana 

8. Uchwała Nr 112/247/18 z dnia 30 stycznia 2018r. o  zmianach  
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana 

9. Uchwała Nr 113/248/18 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie 

zrealizowana 

10. Uchwała Nr 113/249/18 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie 
powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na 
otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych w 2018 r. 

zrealizowana 

11. Uchwała Nr 115/250/18 z dnia 23 lutego 2018r. o  zmianach  
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana 

12. Uchwała Nr 117/251/18 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie udzielenia 
organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań 
publicznych w 2018 r. 

zrealizowana 

13. Uchwała Nr 117/252/18 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – 
wychowawczymi 

zrealizowana 

14. Uchwała Nr 117/253/18 z dnia 6 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Sławoborzu 

zrealizowana 

15. Uchwała Nr 118/254/18 z dnia 20 marca 2018r. o  zmianach  
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana 

16. Uchwała Nr 118/255/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie 
wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych dróg  
położonych w Powiecie Łobeskim 

zrealizowana 

17 Uchwała Nr 118/256/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 

zrealizowana 

18 Uchwała Nr 118/257/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Połczynie – Zdroju 

zrealizowana  

19 Uchwała Nr 119/258/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 
wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych drogi  
położonej w Powiecie Łobeskim 

zrealizowana  
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20 Uchwała Nr 119/259/18 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu 

zrealizowana  

21 Uchwała Nr 120/260/18 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie 

przyznania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu 

Świdwińskiego 

zrealizowana  

22 Uchwała Nr 120/261/18 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na 

stanowisko dyrektora  Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie 

– Zdroju 

zrealizowana  

23 Uchwała Nr  121/262/18 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 

Specjalnych w Sławoborzu 

zrealizowana  

24 Uchwała Nr  121/263/18 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmian budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

25 Uchwała Nr  122/264/18 z dnia 8 maja 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

26 Uchwała Nr 122/265/18 z dnia 8 maja 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych w Połczynie – Zdroju 

zrealizowana  

27 Uchwała Nr 123/266/18 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu 

Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” 

zrealizowana  

28 Uchwała Nr 123/267/18 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie procedury 

kontroli organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin 

zastępczych prowadzących  rodzinne domy dziecka  

i placówek opiekuńczo - wychowawczych, działających na terenie 

powiatu świdwińskiego 

zrealizowana  

29 Uchwała Nr 123/268/18 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie 

upoważnienia pana Pawła Drzewieckiego – dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie 

zrealizowana  

30 Uchwała Nr  124/269/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  
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31 Uchwała Nr 125/270/18 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie 

upoważnienia pana Andrzeja Muchorowskiego - dyrektora ZSR CKP 

w Świdwinie 

zrealizowana  

32 Uchwała Nr 125/271/18 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

33 Uchwała Nr 126/272/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych 

położonych w Gminie Sławoborze 

zrealizowana  

34 Uchwała Nr 126/273/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 

Sławoborzu 

zrealizowana  

35 Uchwała Nr 126/274/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 

w Połczynie – Zdroju 

zrealizowana  

36 Uchwała Nr 126/275/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

37 Uchwała Nr 126/276/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych 

zrealizowana  

38 Uchwała Nr  127/277/18 z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla pani Magdaleny  Świst - Madejek  

nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowana  

39 Uchwała Nr 127/278/18 z dnia 3 lipca 2018r. W sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla pani Elżbiety Bździuch nauczyciela 

kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego  

zrealizowana  

40 Uchwała Nr 127/279/18 z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w 

Świdwinie 

zrealizowana  

41 Uchwała Nr 127/280/18 z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie przekazania 

uprawnień do zaciągania zobowiązań 

zrealizowana  

42 Uchwała Nr 128/281/18 z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  
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43 Uchwała Nr 128/282/18 z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 

Świdwinie 

zrealizowana  

44 Uchwała Nr 128/283/18 z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie regulaminu 

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdwinie 

zrealizowana  

45 Uchwała Nr 129/284/18 z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za  

I półrocze 2018 roku 

zrealizowana  

46 Uchwała Nr 129/285/18 z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2018 roku 

zrealizowana  

47 Uchwała Nr 129/286/18 z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

48 Uchwała Nr 129/287/18 z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie 

upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu 

Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą - Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju 

Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju 

zrealizowana  

49 Uchwała Nr 130/288/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

50 Uchwała Nr 130/289/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych 

zrealizowana  

51 Uchwała Nr  130/290/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu 

przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowana  

52 Uchwała Nr 130/291/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie oraz terminu 

i sposobu wnoszenia tych opłat w Domu Wczasów Dziecięcych   

i Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – 

Zdroju od dnia 1 września 2018 r. 

zrealizowana  

53 Uchwała Nr 130/292/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych 

zrealizowana  
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54 Uchwała Nr 130/293/18 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu 

przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowana  

55 Uchwała Nr  131/294/18 z dnia 4 września 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych drogi 

położonej w Powiecie Kołobrzeskim 

zrealizowana  

56 Uchwała Nr 131/295/18 z dnia 4 września 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych drogi 

położonej w Powiecie Kołobrzeskim 

zrealizowana  

57 Uchwała Nr 131/296/18 z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

58 Uchwała Nr 131/297/18 z dnia 4 września 2018r. w sprawie 

upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu 

Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą - Przyjazny Szpital  

w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju 

zrealizowana  

59 Uchwała Nr 132/298/18 z dnia 18 września 2018r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Świdwinie do realizacji projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I, 

Działanie 1.1 Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego” Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) 

zrealizowana  

60 Uchwała Nr 132/299/18 z dnia 18 września 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

61 Uchwała Nr 132/300/18 z dnia 18 września 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych dróg  

położonych w Powiecie Białogardzkim 

zrealizowana  

62 Uchwała Nr 132/301/18 z dnia 18 września 2018r. w sprawie 

upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu 

Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki działającej pod firmą - Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju 

Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju 

zrealizowana  

63 Uchwała Nr 133/302/18 z dnia 25 września 2018r. w sprawie  zmian  

budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  
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64 Uchwała Nr 133/303/18 z dnia 25 września 2018r. w sprawie 

wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu świdwińskiego na 2019 

rok 

zrealizowana  

65 Uchwała Nr 134/304/18 z dnia 2 października 2018r. w sprawie  

zmian  budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

66 Uchwała Nr 135/305/18 z dnia 16 października 2018r. w sprawie  

zmian  budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

67 Uchwała Nr 136/306/18 z dnia 26 października 2018r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania   

publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie 

Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku 

zrealizowana  

68 Uchwała Nr 137/307/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie  

zmian  budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

69 Uchwała Nr 137/308/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych  

nieruchomości położonych na terenie Gminy Świdwin 

zrealizowana  

70 Uchwała Nr 137/309/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych  

nieruchomości położonej na terenie Gminy Świdwin 

zrealizowana  

71 Uchwała Nr 137/310/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych  

nieruchomości położonej na terenie Gminy Świdwin 

zrealizowana  

72 Uchwała Nr 137/311/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych 

zrealizowana  

73 Uchwała Nr 137/312/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu 

przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Świdwińskiego 

zrealizowana  

74 Uchwała Nr 137/313/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie 

wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności 

prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu 

zrealizowana  
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75 Uchwała Nr 138/314/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 

2019-2027 

zrealizowana  

76 Uchwała Nr 138/315/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Powiatu Świdwińskiego na 2019 rok 

zrealizowana  

77 Uchwała Nr 138/316/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za posiłki i zakwaterowanie oraz terminu 

i sposobu wnoszenia tych opłat w Domu Wczasów Dziecięcych  

 i Burskie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie – 

Zdroju od dnia 1 stycznia 2019 r. 

zrealizowana  

78 Uchwała Nr 138/317/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla pana Mateusza Potaczka  

nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na 

stopień nauczyciela mianowanego 

zrealizowana  

 

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Świdwińskiego VI  kadencji  w 2018 roku .  

L.p. Tytuł Stan wykonania 

1. Uchwała Nr 1/1/18 z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

2. Uchwała Nr 1/2/18 z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa na terenie powiatu 
świdwińskiego w 2019 roku 

zrealizowana  

3. Uchwała Nr 2/3/18 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

4. Uchwała Nr 3/4/18 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia 
opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych drogi położonej w 
Powiecie Białogardzkim 

zrealizowana  

5. Uchwała Nr 3/5/18 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania 
publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie 
powiatu świdwińskiego w 2019 roku 

zrealizowana  

6. Uchwała Nr 3/6/18 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 
roku 

zrealizowana  

7. Uchwała Nr 3/7/18 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  
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8. Uchwała Nr 4/8/18 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

9. Uchwała Nr 5/9/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

10. Uchwała Nr 6/10/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian 
budżetu w toku jego wykonywania 

zrealizowana  

 

 

 

VI. STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE  
 

 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Powiat Świdwiński realizuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie Starostwa opiera się na 

zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowe, podziału 

czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie 

powierzonych zadań .  

W roku 2018 do Starostwa Powiatowego w Świdwinie za pośrednictwem systemu 

elektronicznego wpłynęło 2 895 dokumentów, dodatkowo w systemie ePuap 1 506 a w 

wersji papierowej 8 562 dokumenty,  razem dokumentów  wpłynęło 12 963 szt.  

Korespondencji  wychodzącej odnotowano 10 3030 szt.  

 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

 
Stanowiska kierownicze Stanowiska urzędnicze Stanowiska pomocnicze i obsługi 

16 ½ 

 

41 ½ 17 

 

Stanowiska pracy z wyboru: 

1. Starosta          – 1 osoba  

2. Wicestarosta – 1 osoba  

 

Stanowiska pracy z powołania: 

• Skarbnik Powiatu – 1 osoba 

 

Stanowiska pracy z umowy o pracę: 

 

1) Stanowiska kierownicze urzędnicze: 13 osób + 1/2 etat w tym; 

− Sekretarz Powiatu – 1 osoba 

− Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 1/2 etatu 
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− Naczelnik Wydziału – 9 osób 

− Kierownik Referatu – 3 osoby  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

2) Stanowiska urzędnicze: 41 osób + 1/2 etat w tym ; 

− Główny specjalista – 2 osoby 

− Inspektor – 32 osoby + 1/2 etatu 

− Podinspektor – 5 osób 

− Referent – 2 osoby 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3) Stanowiska pomocnicze i obsługi: 17 osób w tym;  

− Sekretarka – 1 osoba 

− Kierowca – 1 osoba 

− Operator urządzeń powielających – 1 osoba 

− Pomoc administracyjna – 8 osoba 

− Robotnik gospodarczy – 3 osoby 

− Sprzątaczka – 3 osoby 

 

Razem zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 roku - 75 osób 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyły się: 

2 – praktyki zawodowe 

2 – praktyki studenckie 

0 – staży  
  

Komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały , referaty oraz  samodzielne   stanowiska 
pracy.   W skład starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

 

a. Wydział Architektury i Budownictwa  

b. Wydział Finansowy  

c. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

- Referat Geodezji  

- Referat Gospodarki Nieruchomościami  

d. Wydział Komunikacji i Drogownictwa  

- Referat Terenowy w Połczynie-Zdroju  

e. Wydział Ochrony Środowiska  
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f. Wydział Promocji  

g. Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych  

h. Wydział Zarządzania Kryzysowego  

i. Biuro Rady Powiatu  

j. Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

k. Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Inwestycji  

 

 

 

 

1. Zadania Wydziałów i referatów oraz jednostek organizacyjnych. 

 

1) Powiatowy Rzecznik Konsumenta  

 

Zapewnia dostęp do  bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony interesów konsumentów jest podstawowym zadaniem realizowanym 

przez Rzecznika Konsumentów. Porady udzielane są osobiście, telefonicznie, pisemnie oraz 
za pomocą poczty elektronicznej.  

W 2018 roku udzielono łącznie 422 porady w sprawach konsumenckich w zakresie 

sprzedaży i usług. W porównaniu z rokiem 2017 (382 porady) nastąpił wzrost o 10 %. 

Osobiście i telefonicznie udzielono 406 porad. 16 porad zostało udzielonych w formie 

pisemnej lub mailowej. W przypadkach, gdy do Rzecznika zgłosiły się osoby w sprawach 

niekonsumenckich (18 porad) - Rzecznik wskazał wówczas właściwą instytucję lub 

podmiot do załatwienia danej sprawy (Policję, MOPS, GOPS, PIP, Rzecznika Praw 

Obywatelskich) lub informował o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w ramach 
rządowego programu dot. nieodpłatnej pomocy prawnej.  

     Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Rzecznik Konsumentów w 2018 r. podejmował wiele różnorodnych działań o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym.  Podczas wszystkich spotkań Rzecznik wręczał 

uczestniczącym w nich osobom ulotki informacyjne opracowane przez UOKiK.  Rzecznik 

informował także o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w ramach prowadzonych 

przez niego działań. Rzecznik cyklicznie udostępnia materiały edukacyjno-informacyjne 

dla konsumentów (ostrzeżenia, kampanie, komunikaty, porady) na stronie internetowej 

powiatu świdwińskiego www.powiatswidiwnski.pl 

Rzecznik od kilku lat posiada stałą rubrykę pn. „Porady Konsumenckie” w Biuletynie 

Powiatu Świdwińskiego „PANORAMA”. Bezpłatny Biuletyn wydawany jest co miesiąc. W 

przedmiotowej rubryce Rzecznik porusza najczęstsze problemy występujące u 

konsumentów, a także zamieszcza komunikaty lub informacje o kampaniach 

prowadzonych przez różne podmioty zajmujące się ochroną praw konsumentów.  
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2) Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych 

  

• W  zakresie promocji i ochrony zdrowia, w szczególności: 

- prowadzenie spraw związanych z działalnością leczniczą ( z funkcjonowaniem 

specjalistycznej i szpitalnej opieki medycznej), 

-  promowanie działalności wychowawczej mającej na celu ochronę zdrowia 

psychicznego oraz działań informacyjnych o szkodliwości środków i substancji 

odurzających oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką 

zdrowotną,   

 - prowadzenie spraw związanych z ustaleniem  rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych, 

• w zakresie spraw społecznych, w szczególności: 

 - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie jego działania, 

- prowadzenie dokumentacji i spraw dotyczących zakresu funkcjonowania 

Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

-  obsługa Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

- przygotowanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy w celu 

ich pochowania, 

- współdziałanie oraz pomoc w realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy 

społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu, w szczególności Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, 

- organizacja prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o repatriacji oraz kombatantach i 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego       

( w tym organizacja uroczystości kombatanckich), 

- realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 

zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie spraw 

społecznych, sportu i kultury, 

- zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

•  w zakresie edukacji, w szczególności: 

-  realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego, specjalnego i placówek oświatowych, w tym organizowanie 

konkursów na ich dyrektorów, 

- przygotowywanie uregulowań z zakresie wynagradzania nauczycieli oraz oceny 

pracy dyrektorów jednostek oświatowych, 

-  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 

-  prowadzenie spraw pracowniczych dyrektorów jednostek oświatowych, 

- prowadzenie ewidencji placówek oświaty publicznej, niepublicznej, placówek 
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kształcenia ustawicznego, 

-  kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu. 

• w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i turystyki, w szczególności: 

- opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu 

oraz ustalanie ich założeń programowych ( planowanie wydatków, sporządzanie 

umó i porozumień finansowych oraz kontrolowanie ich realizacji), 

- prowadzenie ewidencji klubów sportowych, w tym uczniowskich i nadzorowanie 

ich działalności. 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 to pierwszy rok reformy systemu edukacji, w którym nastąpiła 

likwidacja gimnazjum, utworzenie 8 letniej szkoły podstawowej,  

utworzenie branżowej szkoły I stopnia.  Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo  Oświatowe,  zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki  w tym 

kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w szkołach i placówkach jest zadaniem 

oświatowym powiatu. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Świdwiński prowadził: publiczne szkoły 

ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w 

tym szkoły specjalne, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, dom wczasów dziecięcych, bursę szkolną oraz internat.  

 

Powiat Świdwiński jest organem prowadzącym dla szkół i placówek, w których w roku szk. 

2017/2018 (wg SIO na 31 marca 2018 r.) uczyło się 1460 uczniów i słuchaczy.  

 

Realizacja zadań oświatowych jest finansowana z subwencji budżetu Państwa oraz 

środków własnych Powiatu  

Kwota subwencji oświatowej w 2018 r. wynosiła  24 133 550 zł oraz 4 033 424 zł środków 

własnych Powiatu.  

 

Projekty  

Powiat Świdwiński  na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w ramach  regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego realizuje Projekt RPO WZ   

„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego  na terenie Strefy Centralnej, poprzez 

wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze Powiatu Świdwińskiego”  Zwiększenie 

jakości kształcenia zawodowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki  oraz 

Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych 

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie.  Jego czas realizacji to od 01.06.2017r.  do 

30.09.2022r.  W wyniku realizacji projektu zostanie wyposażonych  150 uczniów i 17 

nauczycieli w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne, pożądane na rynku pracy.  
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W roku szk. 2017/2018 w projekcie uczestniczyło  30 uczniów z których, 9 uczniów 

uzyskało najwyższe wyniki  z przedmiotów zawodowych  i otrzymało stypendium  500 zł 

przez okres 10 miesięcy. 

 

Uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia: prawo jazdy kat. B i T, operator wózka 
widłowego, operator obrabiarki CNC, operator koparko – ładowarki. 

 

Odbyli miesięczne praktyki i staże zawodowe w czasie wakacji u pracodawców, płatne w 

wysokości 1800 zł. Otrzymują indywidualne doradztwo zawodowe.  Nauczyciele 

dokształcają się na studiach podyplomowych w zakresie mechatroniki i obrabiarek CNC.    

W ramach projektu  RPO WZ 8.9 Zakupiono ciągnik za kwotę  272 455 zł dla ZSR w 

Świdwinie. Całkowita wartość projektu to kwota  2.736.864 zł   w tym dofinansowanie Unia 

Europejska 2.326.334 zł  a wkład własny Powiatu  to kwota  410.529 zł  tj. 15% 
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Kolejnym projektem realizowanym w szkołach zawodowych, jest  projekt  w  ramach RPO 

WZ 8.6 którego czas trwania określono w przedziale czasowym od 1.06.2018 r. do 

30.09.2022 r.  pod nazwą „Zdobyć zawód, a nie być zawiedzionym” Celem projektu było 

podniesienie jakości kształcenia techników w zawodzie: technik informatyk, technik 

ekonomista, technik żywienia  i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz               

w Branżowych Szkołach I Stopnia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie i Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie - Zdroju.  

Podczas trwanie projektu  100 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie  oraz 

40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Połczynie – Zdroju,  a także 10 

nauczycieli podniosą kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne, pożądane na rynku 

pracy.  

W projekcie uczestniczy  33 uczniów z czego 21 uczniów uzyskujących najwyższe wyniki  

w nauce otrzymało  stypendia w wysokości  500 zł przez okres 10  miesięcy.  

 

Na kursach uczniowie nieodpłatnie zdobywają dodatkowe uprawnienia: m.in. prawo jazdy 

kat. B, baristy, kelnera, barmana. Zorganizowano również kurs komputerowy, kursy nauki  

j. angielskiego i  j. niemieckiego zawodowego.  

 

Zawodowe przygotowanie do studiów i zajęcia laboratoryjne w wyższych uczelniach. 

Przebywali na  praktykach  i stażach  zawodowych w czasie wakacji u pracodawców, płatne 
w wysokości 1800 zł.  Nauczyciele dokształcają się na studiach podyplomowych.  

Całkowita  wartość Projektu  to kwota 2.642.792 zł  w tym   dofinansowanie  z Unii 

Europejskiej to kwota  2.246.373 zł  natomiast  wkład własny  powiatu to kwota 264.279 zł 

tj. 15% 

 

Projektem inwestycyjnym  realizowanym w szkołach zawodowych jest  projekt ramach  

RPO WZ 9.9, który  realizowany jest w Zespole Szkół Rolniczych CPK w Świdwinie 

polegający na remoncie i przebudowie  hali na halę warsztatowo – edukacyjną z 

wyposażeniem pracowni  maszyn rolniczych i pracowni agrotroniki. 

Projekt realizowany jest w  w przedziale czasowym od  13.11.2017 r. do 30.09.2019 r.   
 

Całkowita wartość Projektu to  2.144.517 zł w tym dofinansowanie  z Unii Europejskiej to  
1.359.999 zł  a  wkład własny  Powiatu to kwota 784.518 zł 
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Realizacja imprez kulturalna- sortowych   w  roku 2018.  

 

Koordynatorem  jest  Wydział Spraw Społeczno – celem  zadania było  zwiększenie 

uczestnictwa mieszkańców w korzystaniu z usług kultury, sportu i rekreacji. Kluczowe 

działanie: Współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i 

rekreacyjnym – wydarzenia cykliczne, ponadlokalne. 

 

Kultura.  

Zawarto umowy z gminami na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przyznano dotację celową na 

organizację imprez kulturalnych przez gminy.  

Gmina Miejska Świdwin dofinansowanie w kwocie  7 900,00 zł zrealizowano; 

− „Kaziuki Wileńskie”, 

− Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ptaszki”, 

− Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, 

−  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje 

powiatowe, 

− Konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” – eliminacje powiatowe, 

− Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, 

− XX Konkurs  „Tradycje wileńskie w naszym regionie”,   

− Dni Kultury Kresowej, 

− Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Lwowskiej, 

− Finał 49. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej, 

Gmina Świdwin dofinansowanie w kwocie 2 400,00 zł zrealizowano; 

− Rusinowskie Lato z Folklorem, 

− XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Idą Święta”, 
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Gmina Połczyn-Zdrój dofinansowanie w kwocie 5 700,00 zł zrealizowano;  

− Wojewódzki Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży - 

eliminacje powiatowe, 

− Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych oraz 

Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej, Wojewódzki Przegląd Zespołów 

Tanecznych, 

− Radość bez granic”, 

− XXXIII Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. „Skamandrytów”, 

Gmina Sławoborze dofinansowanie w kwocie 1 800,00 zł zrealizowano; 

− Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne”, 

− Noc Świętojańska, 

− Konkurs Plastyczny „Ozdoba świąteczna”. 

 

Gmina Brzeżno dofinansowanie w kwocie 500,00 zł zrealizowano;  

− V Powiatowy Międzyszkolny Konkurs krajoznawczo – turystyczny „Czy znasz swój 

Powiat?”  

Gmina Rąbino dofinansowanie w kwocie 800,00 zł zrealizowano; 

− X Konkurs Kulinarny. 

− Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 18 600,00 zł. 

− Imprezy realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu:  

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju: 886,74 zł 

− Miesiąc Filmowy, 

− Dzień Zawodowca. 

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie dofinansowanie w kwocie 2 700,00 zł. 

Zrealizowano; 

− XII Aranżacja Stołów Bożonarodzeniowych, 

− Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, 

− Międzypowiatowy Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej. 

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu  dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł 

− Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, 

− Moja kartka bożonarodzeniowa 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie  dofinansowanie w kwocie 2 600,00 zł 

Zrealizowano ; 

− VIII Targi Edukacyjne 

− Tydzień Kultury Języka polskiego – czy znasz patrona szkoły? 

− VII Piknik szkolny 

− Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej  

− „Magia świąt” – międzyszkolny konkurs plastyczny. 
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Kultura fizyczna i turystyka. 

 

Koordynatorem zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu jest Wydział Spraw Społeczno 

– Oświatowych Głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja z  

usług  z zakresu kultury, sportu i rekreacji.  

Kluczowe działania to; 

− Realizacja działań związanych z propagowaniem aktywności ruchowej i zdrowego 

stylu życia. 

− Współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym 

– wydarzenia cykliczne, ponadlokalne. 

− Kształtowanie wśród młodzieży sportowego modelu spędzania czasu wolne (np. 

międzyszkolna rywalizacja sportowa). 

 

 

Kultura fizyczna 

 Zawarto umowy z gminami na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przyznano dotację celową na 

organizację imprez i zawodów sportowych przez gminy. 

 

Gmina Miejska Świdwin dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł zrealizowano; 

− Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu, 

− VIII  Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej, 

− Powiatowe Otwarte Zawody Tenisa Ziemnego – Otwarcie sezonu 2018, 

− VII  Świdwiński Maraton Rowerowy, 

− Powiatowe Otwarte Zawody Tenisa Ziemnego – zakończenie sezonu 2018, 

− Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego. 

Gmina Świdwin dofinansowanie w kwocie 4 300,00 zł zrealizowano  

− Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci,  

− Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, 

− Mistrzostwa powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt, 

− Mistrzostwa powiatu w mini piłce ręcznej chłopców,  

− Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt  - Liga Miast,  

− Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. 

Gmina Połczyn – Zdrój  dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł zrealizowano; 

− Maraton MTB „Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy” w ramach Zachodniej Ligi 

MTB, 

− Bieg Borków, 

− BIEGI „Połczyńska 10” z okazji odzyskania niepodległości, 

− Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. 

Gmina Sławoborze dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano; 

− Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkoły Podstawowe,  

− Tydzień sportu dla wszystkich, 

− VIII Turniej „Dzikich Drużyn”, 

− Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 
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Gmina Brzeżno  dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł zrealizowano; 

− Turniej Piłki Nożnej „Memoriał im. Z. Diakuna”. 

− Piłka nożna chłopców (Gimnazjada) – powiatowe zawody piłki nożnej. 

Gmina Rąbino dofinansowanie w kwocie 2 300,00 zł zrealizowano  

− VI Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej, 

− IV Regionalny Turniej Szachowy, 

− VI Powiatowy Turniej w Piłkę Siatkową, 

− IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych, 

− Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w piłkę nożną dziewcząt szkół gimnazjalnych.  

 

Zawody sportowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu 

 

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie dofinansowanie w kwocie 3 200,00 zł 

zrealizowano; 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt  

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców  

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców 

− Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt 

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie  dofinansowanie w 

kwocie 1 500,00 zł zrealizowano; 

− XXVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych woj. 

zachodniopomorskiego „O Puchar Starosty Świdwińskiego”. 

 

 

 

3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

 

Do zadań wydziału  Geodezyjnej i Gospodarki Nieruchomościami  w zakresie 
gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z ustawą Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne należą;  

− zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,  
− rejestracja, aktualizacja i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym 

i kartograficznym,  
− zakładanie osnów szczegółowych,  
− zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, 
− ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,  
− planowanie i sprawozdawczość z zakresu działania Wydziału Geodezji i 

Gospodarki  Nieruchomościami,   
− współdziałanie z krajowym systemem informacji o terenie.  
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− kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie 

przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,  
−  prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu i budowli, 
− współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci 

uzbrojenia  terenu.  
− obsługa organizacyjna i techniczna Powiatowego Zespołu do spraw Koordynacji 

Usytuowania  Dokumentacji Projektowej.  
 

Wydział zajmuje się również prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, sprzedażą map, 
wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz zajmuje się przyjmowaniem  projektów na 
narady koordynacyjne a także zgłoszeń prac geodezyjnych.  

Wydział Ewidencja Gruntów i Budynków  w roku 2018 zrealizował; 

− Wydanych decyzji – 91 oraz 2201 zmian; 
− Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 500) , Geodezyjna Sieć Uzbrojenia 

Terenu (GESUT) oraz Mapa Zasadnicza Ilość zmian – 24033; 
− Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Ilość uzgodnień – 

210 
− Prowadzenie i udostępnianie baz danych, Ilość wydanych informacji – 1992 
− Obsługa zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych, Ilość zgłoszeń – 895 

Wydział realizował również zadanie: 

„Modernizacja oraz dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do 

zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków dla obr. Gaworkowo i Ostre Bardo gm. Połczyn-Zdrój”. 

Koszt zadania wyniósł  – 146.000zł 

 

 

4) Wydział  Architektury i Budownictwa 
 
 
Starosta S widwin ski wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej i jest 
organem I instancji w sprawach obiekto w i robo t budowlanych z wyłączeniem obiekto w 
okres lonych w art. 82 ustawy Prawo budowlane. Do podstawowych obowiązko w organo w 
administracji architektoniczno-budowlanej  nalez y; 
 
− nadzo r i kontrola nad przestrzeganiem przepiso w prawa budowlanego,                         
− wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okres lonych ustawą, 
− kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie uprawnien  do pełnienia tych funkcji. 
−  
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Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania Starosty okres lone: 
− w Ustawie Prawo Budowlane – dotyczy postępowan  w sprawach pozwolen  na 

budowę, zgłoszen  robo t budowlanych, postępowan  w sprawach rozbio rek obiekto w 
budowlanych, zmiany sposobu uz ytkowania obiekto w budowlanych, rejestracji 
dzienniko w budowy, postępowan  w sprawach udzielania zgody na odstępstwo od 
przepiso w techniczno – budowlanych, rozstrzyganie o niezbędnos ci wejs cia do 
sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomos ci w celu wykonania 
robo t budowlanych oraz okres lenie warunko w korzystania z tych nieruchomos ci, jak i 
w innych ustawach, m.in.: 

− Ustawie o Własności Lokali – dotyczy wydawania zas wiadczen  o samodzielnos ci 
lokali, 

− Ustawie o Statystyce Publicznej – dotyczy sporządzania sprawozdan  o wydanych 
pozwoleniach na budowę. 

 
Wydział Architektury i Budownictwa przygotowuje i przedstawia Zarządowi sprawy będące 
zadaniami Zarządu Powiatu okres lone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – dotyczy opiniowania i uzgadniania miejscowych studium oraz plano w 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
W 2018 r. w ramach realizacji zadan  przez Wydział Architektury i Budownictwa;  
 
− przyjęto i rozpatrzono 409 wniosko w o udzielenie pozwolenia na budowę, 
− wydano 387 decyzji o pozwoleniu na budowę, 
− przyjęto i rozpatrzono 350 zgłoszen  robo t budowlanych, 
− wydano 168 zas wiadczen , 
− zarejestrowano 319 dzienniko w budowy. 
 

 

5) Wydział  Ochrony Środowiska 

 

Wykonuje  zadania  wynikające  z ustaw: 

1.  Prawo wodne, w szczególności: 
- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, 
- prowadzenie spraw i sporządzanie decyzji dotyczących przejścia gruntów pokrytych 
powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
-  potwierdzanie przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami 
płynącymi lub  ich wykreślenia z trwałego zarządu. 
 

2. Prawo ochrony środowiska, w szczególności: 
- prowadzenie spraw  i sporządzanie decyzji dotyczących  pozwoleń na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza, 
- prowadzenie spraw i sporządzanie decyzji na wytwarzanie odpadów, 
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, 
- prowadzenie spraw i sporządzanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w 
środowisku,  
 



 

39 
 

 
- prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na podmioty korzystające ze środowiska 
obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenie 
środowiska do stanu właściwego. 
 

3. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności: 
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie 
dotyczącego  niniejszego zakresu czynności. 
 

 

 

4. O lasach, dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w 
szczególności: 

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach, 
- zlecanie inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych  planów urządzenia lasu, 
- dokonywanie oceny udatności upraw w 4 lub 5 roku od  zalesienia  gruntów rolnych 
dotyczących przekwalifikowania zalesionych gruntów na grunty leśne, 
- cechowanie drewna i wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 
drewna. 
 
5.   O ochronie przyrody, w szczególności:  
-  sporządzanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat z tym 
związanych, 
-  sporządzanie decyzji z naliczaniem kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, 
- prowadzenie rejestru  zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów 
międzynarodowych. 
 
6.  O transporcie kolejowym, w szczególności: 
- sporządzanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów 
i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne w 
sąsiedztwie linii kolejowych.  
 
7. Prawo łowieckie, w szczególności: 
- naliczanie czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich polnych dla kół 
łowieckich i wystawianie faktur VAT za ich dzierżawę, 
-  podział środków wpływających za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe 
gminy i nadleśnictwa, 
-   sporządzanie decyzji na odłowy lub odstrzały redukcyjne.  
 
8. O odpadach, w szczególności: 
- sporządzanie decyzji dotyczących pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, odzysk 
odpadów, 
-  sporządzanie decyzji  zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów,  
-  prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania 
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 
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9. O rybactwie śródlądowym, w szczególności:    
-  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,  
-  rejestracja sprzętu pływającego służącego do  połowu ryb,  
-  prowadzenie ewidencji, wydawanie legitymacji oraz odznak Strażnika Społecznej Straży    
Rybackiej. 
 
10. O ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności: 
- przygotowywanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji  rolnej użytków rolnych 
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, przeznaczonych na cele 
nierolnicze, 
 
- naliczanie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych oraz współpraca z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie windykacji 
tych należności, 
 
- sporządzanie sprawozdań rocznych w zakresie  obszaru gruntów wyłączanych z produkcji, 
ustalonych należności, opłat rocznych i innych dochodów Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych,  
- prowadzenie ewidencji gruntów zdegradowanych, zdewastowanych i podlegających 
rekultywacji oraz ewidencji gruntów torfowych, 
- przygotowywanie decyzji dotyczących rekultywacji gruntów zdewastowanych i 
zdegradowanych, kontrola wykonania rekultywacji. 
 
11. O planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym, w szczególności: 
 - uzgadnianie, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , w zakresie ochrony 
gruntów rolnych. 
 
12. Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności: 
- sporządzanie decyzji dotyczących zatwierdzania projektów prac geologicznych oraz 
przyjmowanie dokumentacji geologicznych, 
- prowadzenie spraw związanych z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i 
wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i 
przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3, 
- prowadzenie archiwum geologicznego. 
 
Ilość sporządzonych decyzji, postanowień itp. w 2018 roku: 
 
W związku z wykonywaniem ustawy O ochronie przyrody wpłynęło 47 wniosków w 
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w tym: 
- postępowania zakończone wydaniem decyzji – 42 szt. 
- postępowania nie wszczęte z powodu nie uzupełnienia wniosków – 3 szt. 
- postępowania zakończone po wycofaniu wniosku przez wnioskodawcę – 2 szt. 
 
 Wydano 42 decyzje w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w tym: 
- decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów – 27 szt. 
- decyzje nie zezwalające na usunięcie drzew i krzewów – 10 szt. 
- decyzje zezwalające na część wnioskowanych drzew i krzewów oraz nie zezwalające na 
pozostałe drzewa i krzewy – 5 szt. 
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W związku z ustawą O lasach z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 
Państwa  wydano 26 decyzji wskazujących zadania gospodarcze lub cięcia sanitarne, 
- ocechowano drewno (grubizna) w ilości 186m³ w czasie 10 wyjazdów w teren, 
-oceniono 3,07 ha upraw leśnych i sporządzono dokumentację w sprawie 
przeklasyfikowania na grunt leśny, 
- przygotowano i zlecono sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów dla 15,13 ha, 
- wydano 144 szt. zaświadczeń w sprawie Inwentaryzacji stanu lasów lub Uproszczonego 
planu urządzania lasów. 
 
W związku z wykonywaniem ustawy O rybactwie śródlądowym wydano 158 szt. kart 
wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb,  
 
-   wydano 72 szt. poświadczeń rejestracji łodzi i pontonów służących do amatorskiego 
połowu ryb, 
-  wydano 3 szt. legitymacji Społecznej Straży Rybackiej, 
 
W związku z wykonywaniem zadań związanych z ustawą Prawo łowieckie: 
- wydano 2 szt. decyzji na odstrzał redukcyjny zwierzyny, 
- naliczono czynsz dzierżawy dla 7 kół łowieckich w związku z dzierżawą 9 obwodów 
łowieckich polnych, 
- rozliczono czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich proporcjonalnie do zajmowanej 
powierzchni dla 4 nadleśnictw i 8 gmin. 
 
W związku z wykonywaniem ustawy  O ochronie gruntów rolnych i leśnych: 
wpłynęło 122 wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego 
w wyniku czego wydano: 

− 1 zaświadczenie 
− 7 decyzji z urzędu 
− 15 decyzji zezwalających na wyłączenie  
− 1 decyzję zmieniającą 
− 1 decyzję uchylającą postępowanie 
− 1 decyzję umarzającą postępowanie 
− 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia 
− 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. 
− 91 decyzji orzekających o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej bez zezwolenia.  
− 30 pism informujących o  opłacie rocznej  za wyłączenia gruntów z użytkowania 

rolniczego na 2018r. na łączną kwotę 28.594 zł dla Marszałka. 

 
Dodatkowo sporządzono wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o 
umorzenie opłat rocznych, które należy uiszczać co roku przez 10 lat w kwocie 1.194,36 zł 
naliczone w decyzji Starosty Białogardzkiego w związku z inwestycją pod nazwą: 
„Utworzenie miejsc rekreacyjnych nad rzeką Regą poprzez budowę dwóch przystani 
kajakowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”. 
 
 - wydano 162 postanowienia uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz 
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, 
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- wydano 2 decyzje rekultywacyjne dla terenów górniczych (kopalnia kruszywa naturalnego 

„LIPCE” oraz sporządzono 1 pismo opiniujące projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie osuwania się mas ziemnych  

W związku z wykonywaniem ustawy O ochronie zwierząt i roślin wydano 7 zaświadczeń 

o wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

W związku z wykonywaniem ustawy Prawo geologiczne i górnicze sporządzono  38 pism 
udzielających informacji na temat poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz 
dokumentacji dotyczących udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin  oraz wydano: 
- 1 decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską 
- 3 decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych, 
 
W związku z wykonywaniem ustawy Prawo ochrony środowiska wydano 2 decyzje o 

dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 1 decyzję zezwalającą na 

wytwarzanie odpadów. 

W związku z wykonywaniem ustawy Prawo wodne wydano  1 decyzję dotyczącą 

wykreślenia z trwałego zarządu gruntu pokrytego śródlądowymi wodami płynącymi, 

sporządzono 5 szt. umów dotyczących dofinansowania bieżących zadań  Gminnych Spółek 

Wodnych z terenu Powiatu Świdwińskiego. 

W związku z ustawą O odpadach  wydano 3 decyzje zmieniające  decyzje dotyczące 

zezwolenia na zbieranie odpadów, 1 decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia na 

zbieranie odpadów. Przeprowadzono kontrole 2 zakładów w związku z gospodarowaniem 
odpadami. 

W ramach zadań gospodarki wodnej Starosta prowadzi nadzór i kontrolę nad Spółkami 

Wodnymi zgodnie z 462 ust. 1 ustawą z dnia 20 lipca 2017r.                                                                   

Prawo wodne  (Dz. U. z 2018r. poz.2268).  

W Powiecie Świdwińskim funkcjonuje 5 spółek Wodnych: 

1) Rega  

2) Mogilica 

3) Rzepczynka 

4) Wogra  

5) Pokrzywnica 

Celem Gminnej Spółki Wodnej jest: 

− wykonanie i utrzymywanie  urządzeń melioracji wodnych, 

− prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania, w tym ochrona 

wód przed zanieczyszczeniami 

− propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych 

− udzielanie pomocy członkom w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką 

wodną. 
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Do osiągnięcia celów statutowych Spółki służą: 

− składki pieniężne i inne świadczenia członków 

− świadczenia innych osób korzystających z działalności lub urządzeń Spółki 

− dochody z majątków Spółki 

− zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę 

− pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego 

− darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych. 

 

Wody stojące (jeziora)  na terenie Powiatu Świdwińskiego  

− Dziwogóra  - dz. nr 57/10  

− Kołacz (Dąbrowickie Małe)  -  dz. nr 229 nie  

− Nowe Resko – dz. nr 83/8 

− Nielep – dz. nr 142 

− Klępczewo – dz. nr 21/67 

− Lekowo (Lekowo Małe) – dz. nr 127 

− Przybysław – dz. nr 1/17 i  dz. nr 151 

− Świdwinek –  dz. nr  254 

 

 

6) Wydział  Komunikacji i Drogownictwa  

 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa oprócz zadań związanych z rejestracja pojazdów 

prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki 

szkolenia kierowców. Wydaje również międzynarodowe prawo jazdy oraz licencje na 

przewóz drogowy. Prowadzi również nadzór organizacja ruchu. Prowadzi parking 

strzeżony pojazdów przejętych oraz prowadzi nadzór nad szczególnym wykorzystaniem 

dróg . ( imprezy masowe, sportowe i inne )   

W roku 2018 wydział zarejestrował ogółem 4100 pojazdów, w tym 1380 zza granicy, 

wydał 5304 dowodów rejestracyjnych, 1381 praw jazdy, w związku z otrzymanymi 

wyrokami sądów prowadził 234 postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień do 

kierowania pojazdami. 

Na koniec 2018 roku na terenie powiatu zarejestrowanych było ogółem 44661 pojazdów 

w tym 27939 samochodów osobowych. 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym powiecie został utworzony 

Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Świdwińskiego. W jego skład wchodzą: Powiat 

Świdwiński oraz Gminy: Połczyn-Zdrój, Brzeźno, Rąbino, Sławoborze i Gmina Wiejska 

Świdwin. Celem związku jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin i powiatu w 

zakresie publicznego transportu drogowego poprzez jego tworzenie, organizowanie i 

zarządzanie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Do ogłoszenie ostatecznego kształtu 
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nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym realizacja zadań Związku została 

wstrzymana. 

Aktualnie na terenie powiatu usługi w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego   na 45 

liniach komunikacyjnych wykonuje 5 przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 

7) Wydział  Promocji  

 

Zadania Wydziału Promocji; 
 

− prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w stowarzyszeniach i innych 
organizacjach  pozarządowych, 

− aktualizacja strony internetowej Starostwa i Powiatu Świdwińskiego, 
−  gromadzenie informacji o powiecie i  prowadzenie banku danych statystycznych, 
− sporządzanie umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych 

przeznaczonych na promocję  i ich kontrola, 
− opracowywanie materiałów promocyjnych, 
− koordynacja procesu wydawniczego i prowadzenie prac redakcyjnych związanych        

z przygotowaniem do druku  „ PANORAMY - biuletynu powiatu świdwińskiego”.    
a w zakresie rozwoju   powiatu prowadzi; 

− inspirowanie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu pozyskanie 
środków   finansowych, 

− opracowywanie projektów i okresowych planów rozwoju powiatu, 
− inicjowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw, 
− informowanie społeczności lokalnej o unijnych programach pomocowych, przy 

współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym w Szczecinie i  Lokalnym Punktem 
Informacyjnym w Szczecinku, 

−  przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy unijnych oraz innych środków 
zewnętrznych 

−  realizacja powierzonych projektów, wraz z okresem trwałości projektu - poprzez 
pracowników bezpośrednio zaangażowanych. 
 

 
 
Organizacja  imprez tematycznych na dzień 31 grudnia 2018r  przedstawiała się 
następująco; 
 

1. Utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej – KSSC ( w budowie ) 
2. Udział w Pikniku lotniczym – 30.06.2018r. 
3. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim – 02.09.2018r. 
4. Piknik OZE – na terenach ZSR CKP w Świdwinie  07.09.2018r. 
5. III Powiatowy Jarmark Tradycyjnie Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego - 

15.09.2018r. 
 



 

45 
 

 
 

6. Targi Produktów Lokalnych na terenach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Świdwinie- 21.09.2018r. 

7. Dystrybucja ulotki powiatowej: Gospodarstwa Agroturystyczne Rolnictwo 
Ekologiczne w Powiecie Świdwińskim 

8. Mobilny Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie- stała współpraca w zakresie 
organizacji Punktów Informacyjnych, spotkań, szkoleń oraz stoisk podczas imprez 
organizowanych przez Powiat Świdwiński 

9. Promocja powiatu poprzez zakup pucharów, statuetek,  medali i nagród – 
(Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, organizacja Biegu „ Dycha nad 
Regą” , XXV Halowy  Turniej Piłki Nożnej Placówek  Spec. Turniej Orlika, 
Młodzieżowa Olimpiada Wędkarska w Świdwinie, - XXV lecie Klubu Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Światowy Dzień  Walki z 
cukrzycą, Obchody Wojewódzkie  PSD i  X-lecie Oddziału Powiatowego w 
Świdwinie, "Siatkarska pięćdziesiątka" z okazji Dnia Niepodległości, XIV 
Mikołajkowy Turniej Karate, XVII Memoriału im. St. Moskalewicza ( grudzień)i VI 
im. Zb. Rausa ( marzec) w Piłce Nożnej Halowej. 

10. Dofinansowanie imprez promujących (II Regionalny Dzień Inwalidy, Dni Sołtysa – 
Gospodarza wsi w Powiecie Świdwińskim Przegląd Zespołów Folklorystycznych w 
Międzyzdrojach, WOŚP w Świdwinie i Połczynie-Zdroju) 
11. Zamieszczenie materiałów promocyjnych w Magazynach ogólnopolskich: Fakty 
Magazyn Gospodarczy, Świat - Podróże – Kultura 
 

 
Powiat aktywnie  współpracuje z biznesem oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie 
udzielania informacji, szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz osób chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą Współpraca z instytucjami oferującymi wsparcie 
finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej to miedzy innymi; 
 
− Fundacja FDPA biuro terenowe w Połczynie-Zdroju - Misją Fundacji jest wspieranie 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i 
tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, 
bezrobotnym, młodzieży, doradztwo dla  MŚP i wspieranie Startupów. 

− Zachodniopomorski Fundusz Pożyczkowy w ramach inicjatywy 
JEREMIE Województwa Zachodniopomorskiego - pożyczki globalne  na potrzeby 
zachodniopomorskich przedsiębiorców – obsługuje  Fundacja FDPA biuro terenowe w 
Połczynie-Zdroju  i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie – obecnie uruchamiana 
jest kontynuacja JEREMIE II 

−  Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Metodami Ekologicznymi 
„Ekoland” w Świdwinie, 

− Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, 
− Stowarzyszenie Rzemieślników i Kupców Handlowców w Świdwinie; 
− Mobilny Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie, obsługiwany przez Lokalny Punkt 

Informacyjny w Szczecinku – z uwagi na podział terytorialny LPI w Szczecinku pod 
swoją opieką ma również teren Powiatu Świdwińskiego. Na terenie Powiatu jest 
organizowanych szereg spotkań i szkoleń mających na celu przybliżenie 
przedsiębiorcom funduszy unijnych.  
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− Zachodniopomorska Izba Rolnicza – została powołana Rada Powiatowa Powiatu 
Świdwińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej-  postawiono sobie za cel funkcję 
doradczą dla rolników z zakresu możliwości uzyskania dopłat z UE, edukacji w 
zakresie obowiązujących aktów prawnych, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za 
szkody łowieckie i klęski żywiołowe. 

− We wrześniu 2018r. Powiat Świdwiński jako pierwszy powiat w województwie 
przystąpił do programu „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom” – kierunki działania: 
likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, 
wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc 
pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie 
tworzenia nowych firm w regionie. 

 
. 

Aktywny udział powiatu w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy; 
 

1. Związek Powiatów Polskich 
2. Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna 
3. Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
4. Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina 
5. Porozumienie o współpracy zawarte między Centrami Nauki w województwie 

Zachodniopomorskim. 
 
Rozbudowa małej architektury turystycznej i urządzeń rekreacyjnosportowych  
 

1. Budowa  dwóch miejsc rekreacyjnych na terenie Powiatu Świdwińskiego w 
Półchlebiu i Świdwinie   w ramach  „Programu Europejski Fundusz Rolny na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn.: Utworzenie miejsc rekreacyjnych nad rzeką Rega poprzez budowę 

dwóch przystani kajakowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”  w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

PROW na lata 2014 – 2020 

 
2. Budowa obiektów malej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w powiecie 
świdwińskim (DPS Modrzewiec, ZSP Połczyn – Zdrój) Program rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. 

 
 
 

8) Wydział  Zarzadzania Kryzysowego  

 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli jest jednym z własnych  zadań  powiatu. 
W ramach jego wykonania  realizowana jest  „Strategia Rozwoju Powiatu Świdwińskiego 
na lata 2014-2020 z perspektywą na lata 2023-2027” oraz „Program zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 
2015-2018” – obowiązujący do końca 2018 roku.  Obecnie w przygotowaniu jest 
”Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2019-2022” 
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W ramach zadań powiatu Komisja Bezpieczeństwa w 2018 roku obradowała 
dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się  19 czerwca 2018 roku natomiast drugie 
posiedzenie odbyło się w dniu 24 października 2018 roku. Podczas pierwszego 
posiedzenia Komisji omówiono; 
− przygotowanie powiatowych służb i inspekcji do zapewnienia bezpieczeństwa 

 i porządku mieszkańcom i turystom podczas wakacji w 2018 r. na drogach  
               i w miejscach wypoczynku, podczas pierwszego posiedzenia omówiono;  

− zagrożenia występujące w powiecie świdwiński na drogach i podczas suszy, 
− omówiono powiatowe ćwiczenie „Wiosenne Lasy 2018”. 
Natomiast na drugim posiedzenie  dniu 24 października 2018 r. omówiono; 
− transport i dostarczanie środków do życia dla ludności w warunkach braku 

przejezdności szlaków drogowych i kolejowych, 
− zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania 

państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia, 
− organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, 
− dostarczania gorących napojów i posiłków osobom uwięzionym w samochodach 

 i pociągach lub przyjętych w ramach czasowego zakwaterowania, 
− gotowości jednostek OSP do wsparcia humanitarnego i technicznego podczas 

wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych (zabezpieczenia  
w materiały pędne i alternatywne źródła prądu i ogrzewania). 

 
Corocznie Komisja Budżetu (Rada) zapoznaje się z informacjami rocznymi 
prezentowanymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendy 
Powiatowej Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematem 
sprawozdań jest ocena bezpieczeństwa w roku poprzednim. Prezentowane one są na 
sesjach Rady Powiatu Świdwińskiego. 
 
W 2018 roku funkcjonował „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”. Został 
on przyjęty Uchwałą nr XI/44/15 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 29 października 
2015 roku. Istotą Programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu 
nadrzędnego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu 
świdwińskiego. Program opisuje kompleksowo działania w celu ograniczenia zjawisk iż 
zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem 
program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem 
bezpieczeństwa. 
 
Prowadzony jest nieustanny monitoring zagrożeń wynikających z warunków 
atmosferycznych. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, prowadzona jest 
sprawozdawczość do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez 
raporty dobowe i doraźne w Centralnej Aplikacji Raportującej. 

 
W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Świdwinie organizowało 
ćwiczenie dwuszczeblowe od kryptonimem  „Wiosenne Lasy 2018”. Polegało ono na 
organizacji wsparcia służb ratowniczych i ochrony mieszkańców powiatu podczas 
długotrwałych działań związanych ze zwalczaniem przestrzennego pożaru lasu. W 
ćwiczeniu udział brali: KP PSP, jednostki OSP, Policja, Nadleśnictwo Świdwin, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego i urzędów gmin. W ćwiczenie zaangażowanych 
było 150 osób bezpośrednio działających i wspierających, 18 pojazdów straży pożarnej i 
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10 wspierających działania, śmigłowiec gaśniczy Mi-2, BSP- dron, który pilotowany był 
przez Pana Nadleśniczego Rafała Grzegorczyka. Zdjęcia z ćwiczeń dostępne pod 
adresem: https://powiatswidwinski.pl/index.php/pl/2-uncategorised/648-cwiczenia-
wiosenne-lasy-2018 . 
 
Starostwo Powiatowe w Świdwinie prowadzi magazyn przeciwpowodziowy oraz 
magazyn obrony cywilnej na potrzeby Powiatowej Formacji Analizy Danych i 
Alarmowania (PFADA). Na wyposażeniu magazynu jest, agregat prądotwórczy, kurtki i 
płaszcze przeciwdeszczowe, kamizelki asekuracyjne odblaskowe, worki na piasek, 
termosy, radiotelefony oraz torby sanitarne.  
 

   W magazynie obrony cywilnej dla Powiatowej Formacji Analizy Danych i Alarmowania 
             (PFADA) zabezpieczone są miedzy innymi ; dozymetry indywidualne, przyrządy 
promieniotwórczego rozpoznania, radiotelefony, komórkowe aparaty telefoniczne, 
umundurowanie OC .  

 
Uzupełnieniem działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie w tym zakresie może 
być wyposażenie zgromadzone w gminnych magazynach przeciwpowodziowych i OC.  

 
W 2018 roku przeprowadzano ćwiczenia na podstawie opracowanego trzyletniego 
planu szkolenia obronnego. Plan  ten jest wewnętrznym dokumentem Wydziału 
zarządzania Kryzysowego.  
 
W 2018 roku na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą 
Zachodniopomorskim a Starostą Świdwińskim (zawarte w dniu 5 stycznia 2016 r. w 
sprawie powierzenia niektórych zadań  z zakresu administracji rządowej związanych z 
przeprowadzeniem badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby powiatowej 
komisji lekarskiej (Dz. U. Województwa  Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 468), 
przeprowadzona została w powiecie świdwińskim kwalifikacja wojskowa. W wyniku 
pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wydano 207 orzeczeń lekarskich. 
 

− 15 lutego 2018 r. zorganizowane zostało szkolenie dla myśliwych kół łowieckich 
powiatu świdwińskiego na temat procedury postępowania w przypadku 
podejrzenia choroby u dzikich zwierząt – afrykańskiego pomoru świń (ASF) i 
ptasiej grypy. 

− 12 kwietnia 2018 r. nastąpiło uruchomienie stałego dyżuru w powiecie 
świdwińskim w ramach treningu wojewódzkiego obiegu informacji stałego 
dyżuru. 

− 26 kwietnia 2018 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne pk. „Kurier 
2018” polegające na uruchomieniu akcji kurierskiej administracji publicznej na 
terenie powiatu świdwińskiego w celu zabezpieczenia mobilizacyjnego 
rozwinięcia jednostek wojskowych.  

 
W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzona jest i corocznie 
aktualizowana (ostatnia aktualizacja w 2018 r.) baza danych HNS w celu pełnienia roli 
gospodarza wobec wojsk sojuszniczych. Baza zawiera spis przedsiębiorstw 
produkujących towary i świadczących usługi na terenie powiatu świdwińskiego.   
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9) Nieodpłatna Pomoc Prawna  

 
Nieodpłatna pomoc prawna działa od 2016 roku na podstawie obowiązującej ustawy. 

Dotacja od wojewody wynosiła w roku 2018 - 123.600 zł. Na terenie naszego powiatu są 

dwa punkty w sześciu lokalizacjach ( na terenie każdej z gmin). Ilość punktów jest 

określana przez ministerstwo. Adwokatów wskazuje Okręgowa Rada Adwokacka, a radców 

Okręgowa Izba Radców Prawnych z Koszalina. Obsługę w punkcie pierwszym wykonywało 

2 radców prawnych i 2 adwokatów. Drugi punkt prowadzony był przez Fundację TOGATUS 

PRO BONO w Olsztynie. Radcowie i adwokaci pobierali wynagrodzenie za dyżur, a nie za 

ilość udzielonych porad. W roku 2018 udzielono 1159 porad z tego w punkcie pierwszym 

857, zaś w drugim 302. Średni koszt jednej porady prawnej wyniósł 106,64 zł. Ilość porad 

udzielonych w poszczególnych  gminach to: Miasto Świdwin 805 porad, Gmina Brzeżno 52 

porad, Gmina Rąbino 67 porady, Gmina Połczyn- Zdrój 188 porad, Gmina Sławoborze 47 

porad. Dziedziny prawa, z których najczęściej udzielane były porady to: prawo spadkowe, 

prawo cywilne, sprawy dotyczące alimentów oraz prawo rodzinne. Pomoc najczęściej 

polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,             

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywającej na niej obowiązkach.  

 

 

 

VII. Jednostki organizacyjne Powiatu Świdwińskiego   

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

Dla zadania wsparcie rodziny i pieczy zastępczej  został opracowany „Powiatowy program 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Świdwińskim na lata 2018-2020,  a przyjęty uchwałą 

Rady Powiatu  nr XXXVIII/155/18  w dniu 25 stycznia 2018r. Program jest realizowany na 

bieżąco przez PCPR oraz CPOW w Świdwinie.  

Celem głównym programu na lata 2018- 2020 jestem tworzenie warunków do 

sukcesywnego rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Świdwińskim z ukierunkowaniem na 

rodzinne formy pieczy zastępczej. 

 

 

Celami  szczegółowymi  programu jest; 

 

− zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych formach opieki 

− kontynuacja i poszerzenie świadczonych usług zakresie rodzinnych form pieczy 

zastępczej  
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− wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków opuszczających pieczę 

zastępczą 

− współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pieczę zastępczą 

− utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu świdwińskiego 

 w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Działaniami  niezbędnymi  do realizacji celów jest miedzy innymi; 

− systematyczne podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie wiedzy  

o rodzinnej pieczy zastępczej 

− pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 

rodziny pomocowej oraz wolontariuszy  

− kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 

organizowanie stosownych szkoleń 

− promowanie rodzicielstwa zastępczego poprze udział w lokalnych imprezach.            

− realizacja świadczeń finansowych zgodnie z ustawą  o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej                                           

− umożliwienie wymiany doświadczeń i integracji poprzez organizowanie grup  

wsparcia i spotkań integracyjnych 

− umożliwienie korzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

− umożliwienie udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe 

− współpraca z urzędami i Powiatowym Urzędem Pracy celem pomocy 

wychowankom usamodzielnianym w podjęciu zatrudnienia  i uzyskania mieszkania 

z zasobów gminy. 

              

 Na terenie Powiatu Świdwińskiego w roku 2018r. funkcjonowało; 

− 90 rodzin zastępczych w których umieszczonych było 138 dzieci.                                           

− 52 usamodzielnianym  wychowankom udzielono pomocy pieniężnej na 

kontynuowanie nauki   oraz wypłacono pomoc  na usamodzielnienie  

i zagospodarowanie w formie rzeczowej.   

 

W  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świdwinie w 2018 roku                                 

przebywało 48 dzieci,  5 dzieci osiągnęło pełnoletność , dzieci powróciło do rodzin 

biologicznych.  Koszty funkcjonowania  rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018 wyniosły 

3 352 838 ,24 zł. Dochody powiatu  z tytułu odpłatności za dzieci przebywające na trenie 

innych powiatów wyniosły 1 190 750,74 zł. 

 

W 2018 roku wypłacono rodzinom zastępczym  jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie 

roku szkolnego w kwocie 43 090,00 zł.  Koszty funkcjonowania Centrum Placówek 

Opiekuńczo– Wychowawczych w Świdwinie (instytucjonalnej pieczy zastępczej) wyniosły 

1 641 969,00 zł.  

 

Polityka prorodzinna realizowana jest na podstawie    „Powiatowego program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 

powiecie świdwińskim na  lata 2017-2021” a zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu nr 

XVI/63/16 z dnia 29.06.2017r.  
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W ramach  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim celami szczegółowymi są; 

 

− upowszechnianie informacji pomiędzy podmiotami systemu przeciwdziałania 

przemocy na temat podmiotów  działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie i 

rodzaju świadczonej pomocy np. (wydawanie informatorów) 

− prowadzenie działalności edukacyjnej i profilaktycznej(np. upowszechnianie 

materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej 

negatywnych skutków, opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnych, 

prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych, spotów, informacji prasowych, 

organizowanie warsztatów dla osób doznających przemocy w rodzinie np.  nauka 

asertywności, zajęcia zbudowania poczucia własnej wartości)  

− prowadzenie działań interwencyjnych na rzecz osób doznającej przemocy np.  

− ( zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w 

rodzinie przed osoba stosującą przemoc, udzielanie natychmiastowej pomocy 

psychologicznej, medycznej i socjalnej, rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w 

rodzinie i opracowaniu planu pomocy, wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowej). 

− systematyczne podnoszenie kwalifikacji wiedzy przedstawicieli różnych grup 

zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie- udział                                       

w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób 

zainteresowanych możliwością podniesienia  kompetencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

− wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi                                   i 

placówkami, uczestniczenie w konferencjach na radach seminariach orientacja w 

działaniach ogólnopolskich. 

− pozyskanie specjalistycznej kadry do pracy z osobami stosującymi przemoc. 

 

Program przewiduje oddziaływania edukacyjna – korekcyjne  wobec osób stosujących  

przemoc w rodzinie w związku z czym  kierowane są  w szczególności do: 

 

− osób skazanych za czyny związane za stosowanie przemocy  w rodzinie, 

odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo wobec których 

sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w 

oddziaływaniach edukacyjno-korekcyjnych  

− osób stosujących przemoc w rodzinie , które uczestniczą w terapii leczenia 

uzależnia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających substancji  

− psychotropowych albo środków zastępczych dla których oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii 

−  osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie 

edukacyjno- korekcyjnym. 

 

W programie oddziaływań  edukacyjno- korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie  

udział wzięło 7 sprawców przemocy na kwotę 5 922,00zł.  
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Wspieranie osób niepełnosprawnych odbywa się w ramach  

Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach  2016-2021, 

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Świdwinie  Nr XXXVI/145/17 z dnia 07 grudnia 2017 r. 

Celem  szczegółowym  Programu są ;  

 

− aktywne łamanie barier  

− ograniczenie skutków niepełnosprawności  

− poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych  

− zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności  

− systematyczne monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych  

− efektywne wykorzystywanie dostępnych funduszy  

− tworzenie warunków do rozwoju współpracy między organizacjami 

pozarządowymi i samorządowymi  

− tworzenie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych  

 

 Realizowane są przez miedzy innymi;  

− podejmowanie działań zmniejszających skutki niepełnosprawności, współpraca  

− z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych,  

− dofinansowywanie:  

− uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

rehabilitacyjnych, 

− zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w przedmioty ortopedyczne i środki  

pomocnicze, 

− likwidacji barier architektonicznych.  

 

         We współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Powiatowe Centrum Rodziny 

przyczynia się do;  

 

− finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w 

ustawie  

− promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 

− przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków  na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

− dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 

przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do 

potrzeb wynikających  

− z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznanie przez służby 

medycyny tych potrzeb, 

− dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek  

− na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia 

− finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych, 
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− dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

− Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych  organizacji  

pozarządowych na terenie Powiatu Świdwińskiego: 

− określanie potrzeb i priorytetów dotyczących życia osób niepełnosprawnych,  

− przyczynianie się do podnoszenia świadomości społeczeństwa i propagowania 

zmian,  

− stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności w różnych dziedzinach oraz 

zapewnianie swoim członkom wzajemnego wsparcia i wymianę informacji,  

− reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych,  

− prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej na 

rzecz swoich członków. 

  

 W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku realizowane były Warsztaty 

Terapii Zajęciowej algorytm środków PFRON przeznaczonych na w/w zadania w roku 

2018 wynosił 835 926,00 zł  Został zrealizowany następująco: 

 

− dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 136.846,00 zł 

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 24.951,98 zł 

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się 72.879,53 zł 

− dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

65.568,49 zł 

− dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

3.680,00 zł 

− środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, Realizacja PUP 

− podjęcie działalności gospodarczej 34.770,05 zł 

− stypendia stażowe 75.229,95 zł 

 

W 2018 roku funkcjonowały również Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy 

Społecznej w Modrzewcu w których uczestniczyło 20 osób,  kosz  Warsztatów Terapii 

Zajęciowej to 422.000,00 zł z algorytmu PFRON  i 46.889,00 zł z budżetu Powiatu.       

Całość funkcjonowania WTZ  to  468.889,00 zł. 

 

WTZ prowadziły terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone były 

zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii,  które zostały  przygotowane  

dla uczestników Warsztatu   przez radę programową warsztatów.  
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Powiatowy Urząd Pracy  

 

Zadania w ramach przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
zawarte są w Strategii Rozwoju Powiatu Świdwińskiego na lata 2014-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2027 i są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie.  

W ramach promocji zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego rynku pracy w strategii znalazły 
się kluczowe działania w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy: 

1. Promocja zatrudnienia, w tym monitoring rynku pracy w celu skutecznego 
równoważenia popytu  i podaży miejsc pracy. 

2. Rozwój systemu doradztwa zawodowego. 
3. Wspieranie i integracja działań  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

 
4. Aktywna współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie udzielania 

informacji, szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą. 

Podsumowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie na koniec 2018r. 
w odniesieniu do kluczowych działań zawartych w Strategii . 

Według stanu na dzień 31.12.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie 
zarejestrowanych było 2063 osób  bezrobotnych, w tym  1201 kobiet. Stopa bezrobocia 
na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 14,2%. 

Strukturę bezrobocia przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Stan na dzień 

31.12.2018r. 

w tym: 

 Z prawem do zasiłku zamieszkali na wsi 

MIASTO / GMINA ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Świdwiński 2063 1201 489 281 1166 677 

Gmina Brzeżno 147 87 40 22 147 87 

Gmina Rąbino 176 102 46 26 176 102 

Gmina Sławoborze 180 108 50 24 180 108 

Miasto Świdwin 538 322 131 84 0 0 

Gmina Świdwin 269 155 64 33 269 155 

Gmina  

Połczyn-Zdrój 
753 427 158 92 394 225 
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Wykorzystanie / zaangażowanie 

      środków Funduszu Pracy w 2018r.  na poszczególne instrumenty rynku pracy 

Lp. Instrumenty rynku pracy   

Plan    

  2018 r. 

w tys. zł 

 

Realizacja  od początku    roku 

Ilość  osób 

objętych 

aktywizacją* 

wg stanu 

 na dzień 

31.12.2018r. 

Kwota środków Funduszu Pracy  

w tys. zł wg zaw. Umów 

Środki 

zaangażowane     

w  2018r. 

Zobowiązania 

na  2019r. 

1. Szkolenia / w tym , stypendia 

studia podyplomowe/ 
159,6 52 159,6 0 

2. Prace interwencyjne 1.190,5 293 1.190,5 145,7 

3. Roboty publiczne 1.602,0 184 1.602,0 46,9 

4. Prace społecznie użyteczne 250,5 317 250,5 3,4 

5. Staże 1.167,6 165 1.167,6 40,4 

6. Dotacje 1.690,3 84 1.690,3 0 

7. Środki na założenie spółdzielni 

socjalnych 
0 0 0 0 

8. Refundacja wyposażenia  

miejsca pracy 
944,3 47 944,3 0 

9. Bon na zasiedlenie 469,0 67 469,0 0 

10. Dofinansowanie 

wynagrodzenia 50+ 
80,7 26 80,7  4,0 

11. Świadczenie aktywizacyjne 4,5 1 4,5 0 

12. 
Inne Formy w tym: 

m.in. zwrot kosztów dojazdu, 

kontynuacja nauki .  

1,6 6 1,6 0 

13. 
Koszty pośrednie 

- Projekt EFS 

34,4 0 34,3 0 

14. Refundacja kosztów do 30 roku 

życia 
1.907,8 168 1.872,6 0 

15. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 157,8 106 157,8 0 

 
Ogółem 

+ KFS  

   9.502,8    +         

157,8 

1404 

106 

9.467,5 

157,8 

240,4 

0 

*osoby bezrobotne zaktywizowane =  osoby , które  przeszły z 2017r. + skierowane w 2018 r. 

**poszukująca  pozostająca w zatrudnieniu 
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W ramach realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w 

Świdwinie w 2018 r. realizował następujące programy; 

1. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 Osi priorytetowej  I. Osoby młode na rynku pracy.  Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Urząd Pracy złożył projekt pod nazwą „Aktywizacja młodych pozostających bez pracy                      

w powiecie  świdwińskim (III)” na realizację, którego przyznano na rok 2018 1.443,3 tys. 

zł.  Okres realizacji projektu 01.01.2017r. – 30.12.2018r. 

W 2018r. zaktywizowano 163 osoby w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

 Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Szkolenia  7 36,9 

2 Bon na zasiedlenie 67 469,0 

3 Staże 62 395,0 

4 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
27 514,3 

 Łącznie 163 1.443,3 

 

2. Europejski Fundusz Społeczny – Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 oś 

priorytetowa VI.  - Rynek pracy  Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.   

Urząd Pracy złożył projekt na realizację, którego przyznano  1.682,2 tys. zł.  Projekt 

realizowano w okresie od  01.01.2018r.  do 31.12.2018r. 
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W 2018r. zaktywizowano  121 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Szkolenia 19 77,8 

2 Staże 61 410,1 

3 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
31 619,9 

4 Refundacja wyposażenia stanowiska pracy 27 540,0 

5 Koszty pośrednie 0 34,3 

 Łącznie 138 1.682,1 

 

3. Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale 

bezrobotnych,  osoby obejmowane programem to osoby długotrwale bezrobotne koszt 

programu wyniósł  326,0 tys. zł . program realizacji  w okresie od 07.05.2018r. do  

03.07.2020r.                                                                                                          

W 2018r. zaktywizowano 48 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł  

1 Prace interwencyjne 22 113,6 

2 Roboty publiczne 24 167,8 

3 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowiska pracy 
2 44,6 

 Łącznie 48 326,0 
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4. Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i 

powyżej, programem objęto osoby bezrobotne w wieku 45 lat i powyżej,  koszt programu 

wyniósł  372,4 tys. zł . Program  w realizacji  w okresie od 07.05.2018r.  do 22.07.2020r.                                                                                                 

W 2018r. zaktywizowano 48 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Prace interwencyjne 20 110,5 

2 Roboty publiczne 23 159,4 

3 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowiska pracy 
3 62,5 

4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 40,0 

 Łącznie 48 372,4 

 

5. Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców 

powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych 

osoby objęte programem to  bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy, koszt 

programu to 451,4 tys. zł.  Program realizowany w okresie od  07.05.2018r. do 31.08.2020r.     

W 2018r. zaktywizowano 48 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Prace interwencyjne 25 139,0 

2 Roboty publiczne 15 152,4 

3 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia  

stanowiska  pracy 

6 120,0 

4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 40,0 

 Łącznie 8 451,4 
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6. Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających 

z zagranicy Osoby obejmowane programem to bezrobotni powracający z zagranicy  koszt 

programu 218,2 tys. zł, program w realizacji   w okresie od 07.05.2018r. do  05.12.2020r.        

W 2018r. zaktywizowano 18 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Prace interwencyjne 9 38,2 

2 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowiska pracy 
4 80,0 

3 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 5 100,0 

 Łącznie 18 218,2 

 

7.    Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących 

dłużnikami alimentacyjnymi, osoby objęte programem to bezrobotni dłużnicy 

alimentacyjni , koszt programu to kwota 46,4 tys. zł.  Program realizowano w okresie od  

07.05.2018r. do  31.03.2019r.        

W 2018r. zaktywizowano 5 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Prace interwencyjne 2 11,3 

2 Roboty publiczne 3 35,1 

 Łącznie 5 46,4 
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8.   Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach 

wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus. Programem objęto 

osoby bezrobotne, koszt programu to kwota  427,9 tys. zł. Program jest realizowany w 

okresie od  26.06.2018r. do 31.10.2020r.     

W 2018r. zaktywizowano 61 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 
1 Prace interwencyjne 30 103,0 

2 Roboty publiczne 25 205,9 

3 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowiska pracy 
3 59,5 

4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3 59,5 

 Łącznie 61 427,9 

 

9.    Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na 

wsi, program obejmuje osoby bezrobotne zamieszkujące na wsi, koszt programu to kwota  

446,1 tys. zł. Program jest realizowany w okresie od  26.06.2018r. do 25.10.2020r.        

W 2018r. zaktywizowano 56 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 

1 Prace interwencyjne 26 95,3 

2 Roboty publiczne 24 234,4 

3 
Refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowiska pracy 
2 37,7 

4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 4 78,7 

 Łącznie 56 446,1 
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10.   Rezerwa Ministra – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach 

wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus – II TURA program 

obejmuje osoby bezrobotne, koszt programu to kwota  312,5 tys. zł. Program jest 

realizowany w okresie od  01.09.2018r. do 31.12.2019r.        

W 2018r. zaktywizowano 27 osób w następujących formach: 

L.p. Forma aktywizacji Ilość beneficjentów 

Wypłacone środki 

Funduszu  Pracy 2018  

w tys. zł 
1 Roboty publiczne 17 212,4 

2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10 191,1 

 Łącznie 27 312,5 

 

Pośrednictwo pracy w 2018 r. 

Pracodawcy do PUP zgłosili 1631 wolnych miejsc pracy, z czego 1103 to miejsca pracy 
niesubsydiowanej.  

Pośrednicy pracy działając zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w 
sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług 
rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz., 667) odbyli 20702 spotkania z osobami bezrobotnymi oraz 
osobami poszukującymi pracy. Podczas tych spotkań weryfikowana była aktualna sytuacja 
osoby figurującej w  ewidencji urzędu pracy, dobierana do potrzeb oraz możliwa do 
zrealizowania forma pomocy.  

W wyniku tych działań 1167 osobom wydane zostały skierowania do pracy, a w 

konsekwencji 616 osób podjęło różnego rodzaju zatrudnienie. Staż rozpoczęło 155 osób, 

162 osoby bezrobotne  zostały skierowane do prac społecznie użytecznych. Pośrednicy 

pracy w uzasadnionych przypadkach kierowali osoby bezrobotne do pozostałych 

specjalistów, tj. doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz radcy 

prawnego.  

Od początku 2018 roku pośrednicy pracy zorganizowali 3 giełdy pracy, w których wzięło 

udział 66 osób, do 31.12.2018r. pośrednicy pracy przeprowadzili 160 wizyt w zakładach 

pracy, w wyniku przeprowadzonych wizyt pozyskali 34 wolne miejsca pracy.   

W wyniku podjęcia pracy status osoby bezrobotnej utraciło od początku 2018 roku 2205 

osób,  z tego 1501 osób podjęło prace niesubsydiowane (w tym są również osoby 
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zatrudnione bez udziału PUP), natomiast 704 osoby bezrobotne podjęły prace 

subsydiowane. 

Poradnictwo zawodowe w 2018 r. 

W ramach poradnictwa zawodowego udzielono 141 porad indywidualnych,  30 porad 

grupowych, z których skorzystało 236 osób (w tym 149 kobiet), przeprowadzono  78 

grupowych informacji zawodowych, w których uczestniczyło 635 osób bezrobotnych          

(w tym 330 kobiet), przeprowadzono 32 (w tym 17  dla kobiet) indywidualnych informacji 
zawodowych. 

 

 W  2018r. odbyły się następujące spotkania z doradcami zawodowymi w szkołach: 

- 1 spotkanie z klasą II Szkoły Zawodowej w Świdwinie (Chłopska Szkoła Biznesu), 

- 2 spotkania dla klas VII (Chłopska Szkoła Biznesu), 

- 6 spotkań dla klas gimnazjalnych (Chłopska Szkoła Biznesu), 

- 1 giełda zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Osadników Wojskowych  

 w Świdwinie, 

- 1 spotkanie z klasą II i III Gimnazjum w Lekowie (Chłopska Szkoła Biznesu), 

- 1 spotkanie z klasą II i III Gimnazjum w Bierzwnicy oraz VII Szkoły Podstawowej w 
Bierzwnicy (Chłopska Szkoła Biznesu), 

- 1 spotkanie z klasą VII Szkoły Podstawowej z Oparzna. 

 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r. 

 

Zatrudnianie na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

Obywatelstwo Liczba złożonych 

oświadczeń o 

powierzeniu 

wykonywania pracy 

Liczba wydanych decyzji 

o odmowie wpisu do 

ewidencji  

Liczba wydanych decyzji o 

umorzeniu postępowania w 

sprawie wpisu oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy 

do ewidencji 

Ogółem kobiety Ogółem kobiety Ogółem  kobiety 

Ukraina 293 69 10 3 1 1 

Białoruś 28 5 0 0 0 0 

Gruzja 1 0 0 0 0 0 

Razem 322 74 10 3 1 1 
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Zatrudnianie na podstawie zezwolenia na pracę na pracę sezonową typu S 

Obywa- 

telstwo 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

o wydanie 

zezwolenia 

typ S 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

o wydanie 

przedłużen

ia na pracę 

sezonową 

typu S 

Liczba 

wydanych 

zezwoleń 

 typ S 

Liczba odmów 

wszczęcia 

postępowania w 

sprawie wpisu 

wniosku o 

wydanie 

zezwolenia  

typ S 

Liczba 

odmów 

wydania 

zezwolenia 

typ S 

Liczba 

uchylonych 

zezwoleń 

typ S 

Liczba 

umorzonych 

postępowań 

w sprawie 

wydania 

zezwolenia 

typ S 

Ukraina 378 33 259 1 1 184 136 

Białoruś 10 0 5 0 0 5 5 

Razem 388 33 264 1 1 189 141 

 

 

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie w 2018 r. 

 

 

Wykonanie ogółem     19 471 872,00 

w tym - Fundusz Pracy    15 750 600,00 

w tym - wydatki obligatoryjne   5 739 700,00 

− zasiłki dla bezrobotnych   5434 900,00 

− dodatki aktywizacyjne   303 900,00 

− świadczenia integracyjne   900,00 

− wydatki fakultatywne    419 900,00 

− wydatki aktywne    9 433 200,00 

− Krajowy Fundusz Szkoleniowy  157 800,00 

 

− Budżet urzędu                2 252 410,00 

− Składka zdrowotna bezrobotnych   1 358 862,00 

             bez prawa do zasiłku 

− Środki PFRON     110 000, 
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Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Im. S. Żeromskiego          

w Świdwinie. 

W roku szkolnym 2018/2019 w  ZSR CKP w kształci się 812 uczniów w 31 oddziałach. W 

Szkole  Branżowej  I Stopnia kształci się 82 uczniów w 4 oddziałach w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej kształci  się 50 uczniów w 2 oddziałach, Technikum to 632 uczniów w 23 

oddziałach w Liceum Ogólnokształcące ( dla dorosłych ) to 48 uczniów w dwóch 

oddziałach.   

Kadra pedagogiczna to 92 nauczycieli  z których 62 to nauczyciele dyplomowani, 20 to 

nauczyciele mianowani, 7 to nauczyciele kontraktowi oraz 3 nauczycieli stażystów. 

Pracownicy obsługi i administracji to kadra składająca się z 47 osób.  

 

 

W Technikum kształci się  uczniów w zawodach,  mechanizacja rolnictwa i agrotronika, 

informatyk, ekonomista oraz w zakresie żywienia i usługi gastronomicznych. 

Natomiast Branżowej Szkole I Stopnia kształci się uczniów w zawodach,  mechanik 

operator maszyn i urządzeń rolniczych, kucharz.  

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Połczynie – Zdroju 

W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP kształciło się 254 uczniów w 11 oddziałach  z czego w 

Szkole Branżowej I Stopnia kształci  się  30 w 2 oddziałach w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej kształci się 16 uczniów w  1 oddziale w Technikum kształci się 79 uczniów w 3 

oddziałach oraz w Liceum Ogólnokształcącym 129 uczniów w 5 oddziałach. 

Kadra pedagogiczna to 34 nauczycieli z których 26 nauczycieli posiada status nauczyciela 

dyplomowanego, 5 nauczyciela mianowanego, 2 kontraktowego oraz zatrudniony jest 1 

stażysta.   Pracownicy obsługi i administracji  to kadra zatrudniona na 12,5 etatu.                 

W Technikum kształci  uczniów, w zawodach: hotelarstwo, żywienie i usługi 
gastronomiczne.   
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie 

W roku szkolnym 2018/2019 w ZSP w Świdwinie kształci się 308 uczniów w 15 oddziałach 

z czego w Branżowej Szkole I stopnia kształci się 29 uczniów w 2 oddziałach w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej kształci się 15 uczniów w 1 oddziale w Liceum Ogólnokształcącym 

kształci się 228 uczniów w 9 oddziałach oraz Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych 36 
uczniów w 3 oddziałach.  

Kadra pedagogiczna to 29 nauczycieli z których 22 nauczycieli posiada status nauczyciela 

dyplomowanego, 5 nauczyciela mianowanego, 1 kontraktowego oraz zatrudniony jest 1 

stażysta.  Pracownicy obsługi i administracji  to kadra składająca się z 7 osób.  
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Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu  

W roku szkolnym 2018/2019 w ZPS w Sławoborzu kształciło się 98 uczniów w tym 30 

uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W przedszkolu 12 uczniów w 2 

oddziałach w Szkole Podstawowej 63 uczniów w 9 oddziałach w gimnazjum 19 uczniów w 

3 oddziałach oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy 4 uczniów w 1 oddziale.  

Kadra pedagogiczna to 43 nauczycieli z których 24 nauczycieli posiada status nauczyciela 

dyplomowanego, 8 nauczyciela mianowanego, 8 kontraktowego oraz 2 stażystów.   

Pracownicy obsługi i administracji  to kadra składająca się z 7  osób.  

W Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Świdwinie przebywało 8 dzieci . 

Kadra pedagogiczna to 6 nauczycieli z których 2 nauczycieli posiada status nauczyciela 

dyplomowanego, 2 nauczyciela mianowanego,  kontraktowego. 

Pracownicy obsługi i administracji  to kadra składająca się z 25  osób.  

 

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie – Zdroju  

Poradnia obejmuje swym zasięgiem wszystkie placówki oświatowe z terenu Powiatu 

Świdwińskiego. Zadaniem poradni jest wspomaganie młodzieży i dzieci z trudnościami 

adaptacyjnymi. Wspomaganie rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych 

predyspozycji, prowadzenie terapii psychologicznej i logopedycznej oraz diagnozowanie 

zaburzeń rozwojowych. W roku szkolnym 2017/2018 ustawodawca wprowadził szereg 

zmian które dotyczą sposobu realizacji zadań przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Przy wydawaniu nowych opinii i orzeczeń poradnia musi uwzględniać 

najpełniejszą realizacje potrzeb dziecka czy ucznia i równocześnie zapewnić możliwość 

dostosowania różnorodnych form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci i 

młodzieży. Zmiany te mają usprawnić proces wydawania orzeczeń i opinii, podniesienia ich 

merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym 

zakresie.  W 2018 roku wydano 25 orzeczeń w zakresie kształcenia specjalnego, 23 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 3 orzeczenia o potrzebie 

zorganizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, 4 opinie o potrzebie Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju oraz wydano 151 opinii .  

 

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie – Zdroju. 

Zespół Placówek Oświatowych to „Dom Wczasów Dziecięcych” oraz Bursa Szkolna   

Dom Wczasów Dziecięcych realizuje turnusy zdrowotne, sportowe wypoczynkowe dla 

dzieci i młodzieży. Dom Wczasów Dziecięcych posiada 40 miejsc,  organizowanych jest 59 
turnusów,  średnia ilość osób   korzystających to 20 dzieci i 14 osób dorosłych w miesiącu .  
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Bursa Szkolna jest miejscem zamieszkania dla uczniów Liceum i Technikum                          

w Połczynie – Zdroju.   Na dzień 31.12.2018 r.  w Bursie szkolnej przebywało 76 uczniów. 

Kadra pracownicza Zespołu  Placówek Oświatowych składa się z 4pracowników 

administracji,  19 pracowników obsługi oraz nauczycieli – wychowawców którzy są 

zatrudnieni na 4,17 które to zostały podzielone dla 7 osób . 

Natomiast do obsługi Domu Wczasów Dziecięcych zatrudnieni są nauczyciele wychowawcy 
na 2.85 etatu, które to zostały podzielone na 5 osób. Razem zatrudnionych jest 30 osób. 

 

Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie. 

Powiat zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej unormowało tryb kierowania i przyjęcia 

dziecka do placówek opiekuńczo – wychowawczych, którymi w Powiecie Świdwińskim są: 

− Placówka - Opiekuńczo – Wychowawcza  w Świdwinie, 

− Placówka - Opiekuńczo – Wychowawcza „ Nasze dzieci” w Świdwinie, w których  w 

2018 r. przebywało 48 dzieci w tym 5 dzieci osiągnęło pełnoletność, 3 dzieci 

powróciło do rodzin biologicznych.  

Budżet Centrum w 2018 r. wyniósł 1.641.969,00 zł.  

Corocznym wydarzeniem sportowym organizowanym przez Centrum jest „Turniej piłki 

nożnej wychowanków placówek województwa zachodniopomorskiego im. Wujka Leszka” 

byłego wychowawcy i dyrektora Domu Dziecka w Świdwinie. 
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Dom Pomocy Społecznej w Krzecku. 

Dom świadczy usługi opiekuńcze z zakwaterowaniem dla osób starszych i przewlekle 

chorych. Cel działalnos ci okres la par. 5 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Krzecku. 

W domu zapewniona jest  całodobowa opieka a usługi bytowe poprzez  zamieszkanie w 

pokojach 1 do 4 osobowych zgodnie z standardem, wyz ywienie,  w tym dietetyczne oraz 

wsparcie w codziennych czynnos ciach z yciowych takich jak pomoc w toalecie przy 

spoz ywaniu posiłko w oraz komunikowaniu. Stopien  pomocy uzalez niony od stopnia 

niepełnosprawnos ci mieszkan ca Domu. 

Mieszkan cy otrzymują pomoc w korzystaniu ze s wiadczen  zdrowotnych s wiadczonych 

przez NFZ oraz w ramach s rodko w własnych mieszkan co w. Usługi wspierające obejmują 

ro wniez   pomoc w kontaktach z rodziną poprzez wsparcie w komunikowaniu oraz 

utrzymaniu więzi, wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych. Dostęp do usług 

religijnych zgodnie z wyznaniem. Umoz liwione jest  uczestniczenie  w akcie wyborczym. 

 

W Domu Pomocy Społecznej jest 70 miejsc a na  dzień 31.12. 20118r,  było ogółem 68 

mieszkańców w tym  8 mieszkańców dofinansowanych przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego są to mieszkańcy przyjęci do Domu w terminie do końca  2004 r. 

Natomiast mieszkańcy przyjęci do Domu po 2004 r. opłacają pełny koszt utrzymania.         

W 2018 r. koszt ten średnio miesięcznie wynosił 3.780 zł. Skierowani mogą również 

korzystać z współfinansowania kosztów pobytu przez gminy.  

Liczba zatrudnionych ogółem 52 osoby w tym pielęgniarki, opiekunki i pracownicy socjalni 

21 osób,  pracownicy ekonomiczno-administracyjni 6 osób,  pracownicy obsługi 25 osób. 

Budżet Domu w 2018 r.  wynosił 3.259.088 zł.  Dochody własne Domu w 2018 r.  to kwota  
2.970.424 zł.    

 

 



 

69 
 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu  

Dom jest placówką stacjonarną  dla mężczyzn intelektualnie niepełnosprawnych. 

Gło wnym celem działalnos ci Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz s wiadczenie 

usług opiekun czo- terapeutycznych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i 

formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkan co w. Dom zapewnia 

mieszkan com warunki bezpiecznego i godnego z ycia z przestrzeganiem praw do wolnos ci, 

intymnos ci oraz poczucia bezpieczen stwa. 

Mieszkan cy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Osoby wymagające 

kompleksowej opieki otrzymują pomoc w zakresie: kąpieli, zmiany bielizny, pomoc przy 

jedzeniu. W ramach wyz ywienia mieszkan cy mają zapewnione trzy posiłki dziennie lub wg 

zalecen  lekarza- dodatkowe posiłki. 

W ramach usług wspomagających mają moz liwos c  korzystania z terapii zajęciowej 

prowadzonej w niz ej wymienionych pracowniach; 

• plastycznej 

• ogo lnorozwojowe 

• integracji społecznej 

• rekreacji i sportu 

• muzycznej. 

Waz nym elementem jest działalnos c  kulturowo- os wiatowa. W związku z tym 

organizowanych jest  wiele imprez, kto rych waz nym elementem jest muzyka. Z okazji S wiąt 

organizowane są uroczyste akademie, wspo lna wigilia, s niadanie wielkanocne, podczas 

kto rych prezentowane są programy artystyczne, kto re mają na celu podnies c  samoocenę. 

Duz ą popularnos cią cieszą się organizowane potan co wki z ro z nych okazji jak np. imieniny 

mieszkan co w, odwiedziny mieszkan co w z innych DPS, spotkania plenerowe i inne tam 

podobne.  
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W placówce jest 90 miejsc,  na dzień 31 grudnia 2018  rok przebywało 90  mieszkańców,   

w tym 67 mieszkańców dofinansowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, 

przyjętych do Domu w terminie do 2004 r. Dofinansowanie Wojewody średniomiesięcznie 

wynosiło 2 279,70 zł.  Ogółem niedobór z tytułu odpłatności mieszkańców dotowanych 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w roku 2018 wyniósł 520 993,92 złotych.  

Mieszkańcy przyjęci do Domu po 2004 r. opłacają pełny koszt utrzymania, który w 2018 r. 

średnio miesięcznie wynosił 4 003 zł.    
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Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu zatrudnia  ogółem 70 osób w tym w dziale 

opiekuńczo- terapeutycznym 49 osób na stanowiskach; 

− kierownik działu 1 

− pielęgniarki 4 
− pokojowi 20 
− opiekunowie 17 
− pracownicy socjalni 2 
− instruktorzy terapii zajęciowej 4 
− rehabilitant 1 

Budżet Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu  w 2018 r.  wynosił 4.180.050 zł   natomiast                                                                   
dochody własne Domu w 2018 r.  to kwota 2.160.000 zł 

 

 

 

VIII. Promocja i Ochrona Zdrowia  

 
Na podstawie Uchwały  Nr XXXIX/162/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 29 marca 

2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Przyjazny Szpital w 

Połczynie-Zdroju Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującej działalność 

leczniczą. W dniu   26 czerwca 2018 r. Powiat Świdwiński zakupił 300 udziałów to jest 

100% udziałów w spółce Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Szpitalna nr 5 w Połczynie – Zdroju, wykonującej działalność leczniczą.  

Kapitał zakładowy Spółki  wynosił 102.000 zł 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Spółka Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.  w Połczynie-Zdroju od dnia 

01.10.2017 r. funkcjonuje w systemie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, w tzw. 

„Sieci Szpitali”. jako Szpital I stopnia.  Świadczy usługi w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umów zawartych z Zachodniopomorskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. 

 

 

W Szpitalu działają;  

 

− Oddział chorób wewnętrznych 

− Oddział chirurgii ogólnej  

− Oddział ginekologiczno-położniczy 

− Oddział noworodkowy  

− Oddział pediatryczny 

− Izba przyjęć  

− Blok operacyjny 

− Blok porodowy 
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Ilość łóżek  

Nazwa Oddziału 
Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
01.01.2019 r. 

Różnica 

Oddział chorób wewnętrznych 36 22 14 

Oddział chirurgii ogólnej 20 15 5 

Oddział ginekologiczno - 
położniczy 

22 13 9 

Oddział noworodkowy 10 6 4 

Oddział pediatryczny 16 8 8 

RAZEM: 104 64 40 

 

 

Zatrudnienie personelu w Przyjaznym Szpitalu w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. w 2018 r. 

Na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się następująco, ogółem zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę i innych było łącznie 201 osób, z czego 169 osób wykonuje zawody 

medyczne tj. 84% ogółu zatrudnionych, a 32 osoby wykonują świadczenia pomocnicze, 

administracyjne i techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala.   

Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnię przedstawia się ona następująco;    

− lekarze medycyny 46  w tym  44  na kontraktach,                                                                         

2 osoby na umowach zlecenia. 

− pielęgniarki 74  w tym  6 z wyższym wykształceniem. 
− położne 11. 
− laboratorium:  diagności laboratoryjni 6,  technicy analityki medycznej 6.                                                                                          
− inny personel medyczny i opiekuńczy 23 w tym ratownicy medyczni 7. 
− administracja 8 + 3 (informatyk, inżynier, specjalista bhp). 
− obsługa 24. 

 
         Szczegółowe zestawienie formy zatrudnienia średniego personelu medycznego  
 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę Umowa 

zlecenie 

Kontrakt Razem 

Pielęgniarka mgr, lic. 4 - 2 6 

Pielęgniarka 33 21 14 68 

 

 

Forma zatrudnienia Umowa o pracę Umowa 

zlecenie 

Kontrakt Razem 

Położna 4 4 3 11 
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Łącznie w 2018 roku w oddziałach szpitalnych leczonych było 3950 pacjentów (2017 r. 

4046 pacjentów). 

W 2018 roku wykonano 1035 zabiegów operacyjnych.  

 

 

W ramach ambulatoryjnej opieki  specjalistycznej świadczenia są realizowane                        

w pracowniach diagnostycznych. W pracowni tomografii komputerowej w 2018 r. 

wykonano 3543 badań (w 2017 r. 3488 badań) a w pracowni badań endoskopowych w 

2018 r. wykonano 1007 badań, w tym 413 gastroskopii i 594  kolonoskopii. w 2017r. 

wykonanych badań było 1151.  

 

Świadczenia ambulatoryjne są realizowane: 

 

w poradniach specjalistycznych w Połczynie-Zdroju: 

− Poradnia kardiologiczna  

− Poradnia neurologiczna  

− Poradnia ginekologiczno-położnicza  

− Poradnia chirurgii ogólnej  

− Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu  

− Poradnia nefrologiczna  

− Poradnia urologiczna  

− Poradnia okulistyczna  

w poradniach specjalistycznych w Świdwinie:  

− Poradnia neurologiczna 

− Poradnia chirurgii ogólnej 

− Poradnia urologiczna  

− Poradnia kardiologiczna  

− Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu  

Łączna ilość świadczeń udzielonych w Poradniach w Połczynie-Zdroju i Świdwinie 

 w 2018 r. 21.070 (w 2017 r. 20.226). 

  

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

 

Szpital zawarł umowę z NFZ na dwa punkty udzielania świadczeń nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej, uzyskując 74% refinansowania kosztów tego  zadania tj. 76 990,00 zł 

miesięcznie (na jeden punkt do 50 000 mieszkańców refinansowanie wynosi 51 500 zł).  

Ogółem w 2018 roku Szpital uzyskał przychód z tytułu nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej w dwóch punktach 923 880,00 zł.  

Niedofinansowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za 2018 r. wyniosło - 

337 776,00 zł. 
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Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest realizowana w dwóch punktach: 

- w Połczynie-Zdroju ul. Szpitalna 5 

- w Świdwinie ul. Kościuszki 23a 

Ogółem w 2018 r. ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielono 5 797 porad   

w tym:  

− w Szpitalu w Połczynie - Zdroju 2 417 świadczeń,  

− w Świdwinie 3 380 świadczeń.  

−  

 

Sytuacja finansowa Spółki Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju  za rok 2018 to :  

 

1. Przychody.  

W 2018 roku całkowity przychód Spółki 15 537 927,41 zł     (w 2017 r. 13 540 119,92 zł)   

o 14,75% wzrost wartości sprzedaży w ramach działalności podstawowej. 

 

W 2018 r. Spółka uzyskała przychód z podstawowej działalności w kwocie 13 988 434,77 

zł (w 2017 r. 12 683 898,65 zł) o 10,28% wzrost wartości sprzedaży w ramach działalności 

podstawowej.  

W 2018 r. wartość umowy Spółki z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę 

specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną wyniosła 13 504 132,82 zł. 

 

2. Koszty. 

W 2018 roku całkowity koszt działalności Spółki wyniósł 16 041 352,78 zł                              

(w roku 2017 była to kwota 13 758 220,33 zł) wzrost o 16,6%. 

 

3. Wynik finansowy.  

Działalność w 2018 r. Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym - 503 425,37 zł.  

 

Czynniki przychodowe mające wpływ na wynik finansowy i kondycję Spółki. 

− brak pełnego finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 337 776,00 zł, 

− brak pełnego finansowania transportu międzyszpitalnego (finansowanie dotyczy 

wyłącznie świadczeń POZ i systemu ratownictwa, rocznie 1 075 786,40 zł 

(rzeczywisty koszt:  1 363 083,71 zł bez kosztów odtworzeniowych taboru 

samochodowego),  

− brak rozliczenia świadczeń ponad ryczałt Podstawowego Zabezpieczenia 

Szpitalnego 405 509,21 zł   
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Czynniki kosztowe mające wpływ na wynik finansowy i kondycję Spółki. 

 

Najbardziej znaczącym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy Spółki w 2018 r. miał 

wzrost kosztów działalności operacyjnej   1 803 059,26 zł  o 13,99% w stosunku do roku 2017.  

Strata na działalności operacyjnej - 702 876,72 zł.    

( Koszty operacyjne to  amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, 

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne ) 

 

Inne czynniki kosztowe mające wpływ na wynik finansowy i kondycję Spółki skutkujące 

utratą zdolności Spółki do finansowania nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych oraz 

powodujące ujemny wynik finansowy były: 

− odpis amortyzacyjny 484 745,27 zł 

− obciążenie Spółki czynszem dzierżawnym przez Powiat Świdwiński (Właściciela) 

380 306,16 zł 

− koszty bieżących remontów, nakładów odtworzeniowych, naprawczych i 

konserwacyjnych pomieszczeń i sprzętu 444 487,83 zł 

− wzrosty kosztów porównawczo rok 2018 do roku 2017: 

− wzrost kosztów świadczeń lekarskich o 671 559,53 zł, 

− wzrost kosztów badań i konsultacji o 212 674,57 zł,  

− wzrost kosztów świadczeń pielęgniarskich o 270 885,61 zł, 

− wzrost kosztów wynagrodzeń o 207 415,23 zł, 

− wzrost kosztów transportu między szpitalnego. 

− Łącznie wzrost kosztów działalności operacyjnej i koszty świadczeń nie 

finansowane z umów NFZ w 2018 r.  1 725 618,65 zł. 

 

Łączna kwota podwyżek wypłacona pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym  

w okresie I-XII 2018 r. to kwota  1 168 160,00 zł, co stanowi 8,6 % wartości umowy z NFZ. 

Średnie wynagrodzenie brutto pielęgniarek i położnych  do grudnia 2018 r. wzrosło  

do 4 032,39 zł.  

Średnie wynagrodzenie brutto pozostałego personelu zatrudnionego w Szpitalu w grudniu 

2018 r. wyniosło 2 679,47 zł. 

 

 

Na wynik finansowy Spółki w 2018 r. w szczególności miały wpływ; 

 

− rosnący odpis amortyzacyjny (wynikający ze zrealizowanych inwestycji i 

poniesionych nakładów na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

 i prawnych) w kwocie 484 745,27 zł. 

− niekorzystne dla Spółki oddziaływanie środowiska zewnętrznego (otoczenia)  
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w szczególności: zmiany regulacji prawnych w zakresie wzrostu wynagrodzeń, 

wzrostu płacy minimalnej, norm zatrudnienia, a także niekorzystne tendencje 

występujące na rynku pracy, a skutkujące brakiem dostępności do 

wykwalifikowanego personelu medycznego oraz nakładanie obowiązków                        

 

na podmioty lecznicze bez zapewnienia źródeł finansowania kosztów z tym 

związanych, a koniecznych do poniesienia (np. wymogi w zakresie dokumentacji 

elektronicznej).  

− rosnące koszty pracy (personelu zatrudnionego zarówno na podstawie umów o 

pracę jak i umów cywilnoprawnych) w 2018 roku stanowiły 77% wszystkich 

kosztów świadczeń udzielanych przez Szpital.  

− rosnące koszty leków, usług pomocniczych oraz materiałów niezbędnych do 

prowadzenia bieżącej działalności, a niezależne od Szpitala. 

− nie uwzględnianie rosnących kosztów działalności i zwiększanych obowiązków w 

wycenie świadczeń udzielnych przez szpitale, które od 8 lat pozostają na tym 

samym poziomie. 

− wzrost cen paliw i energii oraz towarów i usług niezbędnych do prowadzenia 

działalności leczniczej.      

− kontynuacja rozpoczętych w poprzednich latach remontów, ponoszenie kosztów 

odtworzeniowych, naprawczych i konserwacyjnych pomieszczeń oraz sprzętu.  

 

Kwota zobowiązań przeterminowanych Spółki w II półroczu  roku 2018 wzrosła  

z 722 190,98 zł wg stanu na dzień 30.06.2018 do 1 292 708,70 wg stanu na dzień 

31.12.2018. (w tym zobowiązania przeterminowane w stosunku do Powiatu 

Świdwińskiego  w kwocie 378 670,74 zł).  

Ujemny wynik finansowy wpływa również na brak zdolności Spółki do zgromadzenia 

własnego kapitału, który mogłaby przeznaczyć na inwestycje, modernizacje i remonty.  

 

W roku 2018 Szpital otrzymał darowizny rzeczowe w kwocie 123 794,84 zł, a w 

szczególności sprzęt na oddział pediatryczny i noworodkowy od Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

 

Spółka w 2018 roku inwestowała oraz przeprowadzała remonty w szpitalu.  

Łączna kwota wydatków i kosztów poniesionych w 2018 r. na inwestycje, modernizacje, 

bieżące remonty i naprawy 826 407,70 zł w tym: 

− zakup materiałów i usług do realizacji bieżących remontów, napraw i konserwacji 

sprzętu i pomieszczeń 251 637,00 zł. 

− zrealizowane inwestycje w budynku Szpitala, zakończone do 31.12.2018 r. 

zwiększające wartość środków trwałych 151 247,19 zł 

− zwiększenie wartości środków trwałych (budynek) poprzez wykup nakładów 

inwestycyjnych w Blok Operacyjny 240 000,00 zł 

− nakłady na inwestycje w toku, rozpoczęte w 2018 r.  a planowane do zakończenia w 

2019 r. 53 240,64 zł 
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− zakupy środków trwałych niezbędnych   do prowadzenia działalności 130 282,87 zł.  

 

 W szczególności wykonano: 

 

− inwestycja w część oddziału dziecięcego przeznaczonego dla matek z dziećmi            

(5 sal, 2 łazienki, korytarz). 

− kontynuacja inwestycji w poradnie specjalistyczne: wykonanie gabinetu lekarskiego 

dla Poradni Kardiologicznej, Urologicznej oraz Neurologicznej wraz z korytarzem 

oraz toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

− remont laboratorium w części zajmowanej przez Bank Krwi. 

− rozpoczęcie inwestycji „modernizacja ciągów komunikacyjnych”, wykonanie 

korytarza prowadzącego do Izby Przyjęć wraz z wymianą drzwi wejściowych.            

− Rozpoczęcie prac mających na celu wydzielenie klatek schodowych z zachowaniem 

przepisów bezpieczeństwa p.poż oraz rozpoczęcie prac na korytarzu oddziału 

chirurgii ogólnej. 

− kontynuacja remontu łazienek w szpitalu i  dostosowanie  ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych łazienek na oddziale chirurgicznym. 

− remont całościowy dwóch sal na oddziale wewnętrznym z dostosowaniem do 

wymogów sanitarno–epidemiologicznych. 

− realizacja prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń budynku Szpitala w 

oparciu o decyzje PSSE w Świdwinie, WSSE w Szczecinie oraz Komendanta PPSP w 

Świdwinie.  

 

 

 

IX. Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie  

 

Zadania z zakresu dróg publicznych Powiat Świdwiński realizuje przy pomocy jednostki 

organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg. PZD w Świdwinie administruje siecią dróg 

powiatowych o łącznej długości 379,001 km, w tym 369,78 km stanowią drogi zamiejskie i 

9,221 km ulice w Świdwinie i Połczynie-Zdroju. 

Działania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi były realizowane poprzez: 

1. Zimowe utrzymanie dróg, 

2. Bieżące utrzymanie dróg, 

3. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, 

4. Inwestycje. 

 

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. prowadzone były na 

obszarze o łącznej długości 341,62 km co stanowiło prawie 87,73% długości sieci drogowej 

będącej w administracji PZD w Świdwinie. Koszt usług zewnętrznych związanych  

z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 62 654,31 zł. 
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 Wykorzystanie posiadanego sprzętu własnego wpłynęło na znaczne ograniczenie 

wydatków na prowadzenie akcji zimowej.  

 

W 2018 r. roboty utrzymaniowe prowadzone były na prawie całej sieci dróg i ulic 

powiatowych. Roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg obejmowały m.in. remonty 

cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, remonty cząstkowe masą na zimno, 

profilowanie poboczy dróg, naprawę i profilowanie dróg gruntowych, wycinkę drzew i 

krzewów, nasadzenia drzew, koszenie traw i chwastów na poboczach dróg, renowację 

rowów, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Ponadto we współpracy z Urzędami Gmin wybudowano chodniki przy drogach 

powiatowych o łącznej powierzchni 937,5 m2 oraz dwie zatoki autobusowe.  

Na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg wydano ogółem kwotę 389 286,95 zł, 

natomiast na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg  58 382,52 zł. 

 

 

 

 

W ramach realizacji innych zadań wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych 

wykonano m.in.: 

 

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji 

związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 3340Z na odcinku od granicy powiatu 

do miejscowości Sławoborze za kwotę 178 350,00 zł , 

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z branży drogowej na 

przebudowę przepustu w m. Rzęsna za kwotę  20 295,00 zł , 

 

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy 

przepustu o nr JNI 350008597 przez ciek wodny w ciągu drogi powiatowej Nr 

1088Z w m. Rzęsna za kwotę 30 000,00 zł , 

− opracowanie systemu referencyjnego sieci dróg powiatowych Powiatu 

Świdwińskiego za kwotę 4 920,00 zł, 

− przeprowadzenie podziałów działek związanych z prowadzonymi i planowanymi 

inwestycjami oraz przygotowanie map ewidencyjnych do opracowań projektowych 

za kwotę 40 047,20 zł, 

− wydano 51 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń 

obcych, 

− dokonano 43 uzgodnień w formie decyzji administracyjnych i postanowień. 

 

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2018 roku wydatkowano 

łącznie 9 570 280,63 zł, w tym: 

− dotacje pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg ze źródeł zewnętrznych (unijnych 

i krajowych) – 5 139 858,00 zł, 

−  środki własne (budżet powiatu) – 4 430 422,63 zł. 
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Szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji przedstawiono poniżej. 

 

Inwestycje zrealizowane w  2018 r. na drogach powiatowych: 

 

− Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w m. Świdwin – wartość zadania 1 879 956,42zł 

w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej 817 266,00 zł, wkład własny 1 062 690,42 zł. oraz współfinansowany przez 

Miasto Świdwin w wysokości 800 000 tyś zł.  

− Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania 

w m. Świdwin – wartość zadania 5 182 324,21  zł w tym dofinansowanie z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego                     

2 999 892,00 zł, wkład własny 2 182 432,21 zł.  

− Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę 

Mogilicę w ciągu drogi powiatowej Nr 1066Z Bystrzynka-Nielep-Dąbrowa-Wardyń 

Dolny w m. Łęgi wraz z dojazdami – wartość zadania 2 460 000, zł w tym 

dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

1 322 700,00 zł, wkład własny 1 137 300,00 zł. 

− Dokończenie zadania związanego z odbudową przepustu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1095Z Ogartowo – Czarne - Sikory za kwotę 48 000,00 zł. 

 

 

 

X.  Stan Mienia Komunalnego            

 

 Gospodarka nieruchomościami realizowana przez Powiat Świdwiński prowadzona jest w 

ramach zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

Gospodarka mieniem obejmuje dwa zasoby nieruchomości; zasób mienia Powiatu 
Świdwińskiego Skarbu Państwa i zasób mienia Skarbu Państwa. 

Zasady gospodarowania mieniem stanowiącym własność Powiatu Świdwińskiego zostały 

zawarte w Uchwale nr XXI/118/12 Rady Powiatu w Świdwińskiego  z dnia 20 grudnia 

2012 w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność  Powiatu Świdwińskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.  

Wg Strategii Powiatu dążyć należy do zagospodarowania posiadanego mienia zgodnie          

z przeznaczeniem i zadaniami. Obiekty utrzymywać w stanie co najmniej nie pogorszonym. 
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W skład mienia Powiatu wchodzi: 

− Udział 7620/10000 części w zabudowanej  działce nr 59/9 o pow. 0,2703 ha 
położonej w obrębie 012 miasta Świdwin opisany w Kw KO2B/00004359/1, ul. 
Drawska 38 

W budynku tzw. przychodni rejonowej realizowana jest działalność z zakresu ochrony 

zdrowia. Na II piętrze jest Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  a  I piętro w ramach umów 

udostępniono dla Poradni alkoholowej, lekarza chirurga, lekarzy dentystów, na potrzeby 

usług pielęgniarskich, lekarza neurologa , lekarzy medycyny pracy, i gabinetów 

rehabilitacyjnych. Na piętrze są jeszcze pomieszczenia które nieodpłatnie użytkuje – Zespół 

Orzekania o Niepełnosprawności, 

W suterenie – znajduje się cześć gospodarcza i są pomieszczenia wykorzystywane przez 

konserwatorów, warsztaty, jak również pomieszczenia oddane do korzystania 

nieodpłatnego przez bank żywności -Promyk – Centrum zarządzania kryzysowego, 

Stowarzyszenie Diabetyków, , oraz pomieszczenia oddane do użytkowania – na archiwum- 

N ZOZ Ośrodek Zdrowia, dla Stowarzyszenia „Carpe Diem” i na działalność rehabilitacyjną. 

W budynku, z osobnym wejściem  znajdują się także pomieszczenia oddane  w najem na 
potrzeby Pogotowia ratunkowego. 

Obiekt jest po modernizacji, wykonano inwestycję wymiany CO, wymiany okien i 

parapetów, instalacji kanalizacyjnej, wykonano  remont dachu i elewacji w tym ocieplenie 

elewacji. 

− zabudowana działka nr  nr 59/8 o pow. 0,2390 ha położona w obrębie 012 miasta 
Świdwin opisana w Kw KO2B/00000676/1, ul. Drawska 32 

− budynek Drawska 32 w części zajmowany jest przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną - umowa korzystania, PZN – umowa użyczenia. Na gruncie znajduje  

−  
 

się także kompleks garaży- 8 szt. Wszystkie garaże są oddane w najem na czas 
nieoznaczony. 

− zabudowane; działka  nr 91  o pow. 0,1011 ha i działka nr 92 o pow. 0,1217 ha,  

położone w obrębie 007 miasta Świdwin opisane w Kw KO2B/00015177/1,  ul. 

Kołobrzeska 43. 

 

Zabudowania obejmują budynek administracyjny i zaplecze garażowe w postaci garaży i 

wiaty garażowej. Obiekt jest w całości zagospodarowany – Budynek został docieplony, 

wykonano odwodnienie poziome   i wymianę poszycia dachu, wykonano odwodnienie 

budynki i wykonano wewnętrzną instalacje p/poż. 

− zabudowana działka  nr 364  o pow. 0,8589 ha położona w obrębie 004 miasta 

Połczyn-Zdrój opisana w Kw KO2B/00005568/6,  ul. Piwna 6-8 

Zabudowania obejmują budynek byłej szkoły, który jest w całości zagospodarowany 

poprzez oddanie najem. 
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Powiat wg stanu na 31.12.2018r. posiada mienie przeznaczone do sprzedaży; 

− zabudowana działka nr 198/11 o pow. 0,1886 ha położona w obrębie 012 miasta 

Świdwin opisany w Kw KO2B/00000097/8, ul. Wojska Polskiego 14. 

−  

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole i pomieszczeniami gospodarczymi 

stanowi pustostan przeznaczony do sprzedaży.  

 

 

− zabudowana działka nr 97 o pow. 0,1433 ha położona w obrębie 004 miasta 

Połczyn-Zdrój  opisany w Kw KO2B/00007818/8, ul. Słoneczna 2 
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Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole stanowi pustostan przeznaczony do 

sprzedaży. 

Powiat posiada w swoich zasobach 3 lokale mieszkalne, z których dwa pozostają  w najmie 

a jeden pustostan w Redle przeznaczony jest do sprzedaży na zasadach ogólnych 

Ponadto, w skład mienia Skarbu Państwa gospodarowanymi przez Starostę Świdwińskiego 
wchodzą: 

– 433 działki – o łącznej pow. 734,4744   ha w tym; 

− gmina Świdwin -  63 działki o pow.  99,5459 ha, 
− gmina Połczyn- Zdrój- 73  działek o pow. 73,5222  ha, 

− miasto Połczyn-Zdrój- 34  działek o pow. 3,0751 ha, 

− gmina Sławoborze – 33 działki o pow. 9,3128 ha, 

− gmina Rąbino – 122 działki o pow. 36,4389  ha  

− gmina Brzeżno – 43  działek o pow. 12,2326 ha 

− miasto Świdwin –  65 działek o pow. 500,3469 ha ( działki w trwałym zarządzie 
Policji, Wojska, Weterynarii, Nadleśnictwa)  

Ponadto – na terenie powiatu pozostaje 558  działek Skarbu Państwa  o  łącznej pow. 
386,3795  ha  ( tj. osób posiadających użytkowanie wieczyste – 478 osób).             

                     

                                                   

 

 

XI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie 
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1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu świdwińskiego. 
 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowym 

zagrożeniem poprzez: 

 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

 

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:  

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych 

lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; 

4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; 

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony ludności; 

7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz 

ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie realizowała w roku 2018 

zadania w oparciu o: 

− „Cele i kierunki działania PSP i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” 

zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP; 

− Zadania wynikające z ustaw pożarniczych, oraz z przepisów wykonawczych do tych 

ustaw; 

− Zadania wynikające ze „Strategii rozwoju krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego w powiecie świdwińskim do roku 2020”; 

− Możliwości budżetowe; 
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− Zadania wynikające ze współpracy z organami samorządowymi; 

− Wnioski wynikające z analiz własnych; 

− Inne informacje mające wpływ na stan bezpieczeństwa powiatu. 

 

Powiat świdwiński chroniony jest przez jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, 

zlokalizowaną przy ul. Armii Krajowej 23 w Świdwinie.  

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i ustawa o Państwowej Straży pożarnej 

przypisują Państwowej Straży Pożarnej wiodącą rolę w sprawach ochrony 

przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg). 

Komenda Powiatowa PSP jest organizatorem ksrg szczebla powiatowego.  

 

W skład tego systemu wchodzą wytypowane Ochotnicze Straże Pożarne, spełniające 

wiodącą rolę w systemie reagowania gmin i powiatu.  

Na terenie chronionym zlokalizowanych jest 6 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  Pozostałe 15 

jednostek OSP mimo, że nie wchodzą w skład ksrg, również uczestniczą w działaniach 

ratowniczych. 

 

Poniższa ilustracja przedstawia rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej 

na terenie powiatu. 
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1.1.  Wyposażenie w pojazdy i sprzęt specjalistyczny. 
 

 

Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie posiada obecnie na swoim wyposażeniu 

następujące pojazdy pożarnicze: 

 

 

Lp. Pojazd Nazwa według katalogu SiS Rok prod. 
Norma 

eksploatacji 
Przekroczenie  

normy 

1. GLBA-Rt 1/2,5  ratowniczo-gaśniczy specjalny – lekki 2004 12 lat 2 lata 

2. GBA 2,5/16  ratowniczo-gaśniczy – średni 2015 12 lat --- 

3. GCBA 5/32  ratowniczo-gaśniczy – ciężki 2010 15 lat --- 

4. SCCn 25000  ze zbiornikiem (cysterna) 2013 20 lat --- 

5. MAN SHD 23  podnośnik hydrauliczny 2014 20 lat --- 

6. SLRR  rozpoznawczo-ratowniczy 2007 12 lat --- 

7. SLOp Renault  operacyjny 2003 10 lat 5 lat 

8. SLOp VW operacyjny 2003 10 lat 5 lat 

9. MIKROBUS  do przewozu osób (SLKw) 1999 12 lat 7 lat 

10. VW T4 kwatermistrzowski do 3,5 t 1993 12 lat 13 lat 

11. SCKw kwatermistrzowski pow. 3,5 t 2015 12 lat --- 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ramowej organizacji komend wojewódzkich i powiatowych Komenda Powiatowa PSP w 

Świdwinie została zaliczono do V spośród pięciu kategorii komend powiatowych i 

miejskich. W związku z tym, regulamin organizacyjny stanowi limit etatów dla Komendy 

Powiatowej PSP w Świdwinie na poziomie 49 etatów, w tym dwa etaty korpusu służby 

cywilnej. 
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 Struktura zatrudnienia w KP PSP Świdwin. 
 

 

W ramach Komendy Powiatowej funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

− Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych, 

− Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, 

− Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych, 

− Stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, 

− Stanowisko ds. Organizacji i Kadr, 

− Sekcja ds. Finansowych. 

 

W skład Komendy Powiatowej wchodzi jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, w której 

służba pełniona jest całodobowo w zmianowym rozkładzie czasu służby, polegającym na 

pozostawaniu w jednostce organizacyjnej PSP przez 24 godziny, po których przysługuje 48 

godzin wolnych od służby. 

 

1.2. Wyposażenie w  pojazdy i sprzęt jednostek osp. 
 

Do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu, z jednostek OSP 

można zadysponować łącznie 31 pojazdów pożarniczych. Do dyspozycji mamy: 10 lekkich, 

11 średnich oraz 5 ciężkich  samochodów gaśniczych. Dodatkowo 3  lekkie sam. 

ratownictwa technicznego, 1 samochód podnośnik hydrauliczny oraz 1 lekki samochód 

kwatermistrzowski. 

 

Pojazdy: GCBA 5/32 z OSP Połczyn Zdrój GBA 2,5/24 z OSP Sławoborze, GBAM 2,5/16 

z Brzeżna są wyznaczone do działań w ramach Plutonu Gaśniczego Świdwin. Zestawienie 

pojazdów pożarniczych przedstawia tabela nr 4. 

Wszystkie jednostki włączone do ksrg posiadają na swoim wyposażeniu zestawy do 

prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Corocznie w ramach dotacji krajowej 
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jednostki te są doposażone w sprzęt do ratownictwa drogowego, wodnego, 

wysokościowego, chemiczno-ekologicznego. Coraz więcej jednostek posiada piły spalinowe 

do drewna, piły tarczowe do betonu i stali, sprzęt łączności radiowej, pompy do wody 

zanieczyszczonej. Sami ratownicy są wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej spełniający 

wymagane standardy bezpieczeństwa. 

 

 

Nazwa 
Nazwa jednostki 

OSP 

KSRG             

TAK/NIE 
Nazwa SiS 

Rok 

produkcji 
Producent 

GLM 8  Batyń NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1986 Lublin 

GCBA 6/32  Biała Góra NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1989 Jelcz 

GBA 2,5/24  Bierzwnica NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2013 Mercedes Benz 

GBA 2,7/24  
Brzeżno TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2014 Mercedes-Benz 

GBAM 2,5/16/12  Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1976 Star 

GLM 8  Klępczewo NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1993 Volkswagen 

GCBA 6/32  Kołacz NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1988 Jelcz 

GBA 2,5/20  
Lekowo TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1998 Star 

SLRt  Samochody ratownictwa technicznego 1992 Tarpan 

GLM 8  Oparzno NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1983 Lublin 

GBA 4/32  

Połczyn-Zdrój TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2014 MAN Truck 

SLKw  Samochody kwatermistrzowskie 1997 Volkswagen 

SLRt  Samochody ratownictwa technicznego 2005 Ford 

GCBA 5/32  Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1995 Jelcz 

GBA 2,5/16  Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1980 Star 

SH 18  Podnośniki hydrauliczne 1983 Star 

GLM 8  Popielewo NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1987 Mercedes 

GLB 0,3  Powalice NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 2013 Ford 

GBM 2,5/8  
Rąbino TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1985 Star 

GCBA 6/32  Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1991 Jelcz 

GLB -Rt 0,3  
Rokosowo TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne  - 

lekkie 
2013 Ford 

GBA 2,5/16  Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1974 Iveco 

GBM 2,5/16  Rusinowo  NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1987 Jelcz 

GLM 8  Rzepczyno NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1997 Ford 

GBA 2,5/24  
Sławoborze TAK 

Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 2011 Mercedes - Benz 

GCBA 3,8/24  Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie 1983 DAF 

GBM 2/16  Słonowice NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie 1988 Star 

GLBM 0,5/8  Słowieńsko NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 2000 Volkswagen 

GLBA 1,2/8   Toporzyk NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 1982 Mercedes 

GLM 12  Zajączkówko NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 2001 Lublin 

GLM 12  Ząbrowo NIE Samochody ratowniczo-gaśnicze  - lekkie 2002 Ford 
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2. Statystyka zdarzeń 
 

Wyszczególnienie  2017 2018 
wz/sp 

w % 

Ogółem działań: 606 801 32,18 

w tym:         

  pożary 167 324 94,01 

  miejscowe zagrożenia 401 434 8,23 

  alarmy fałszywe 38 43 3,16 

Pożary wg wielkości:       

  bardzo duże 0 0 0,00 

  duże 1 3 200,00 

  średnie 5 18 260,00 

  małe 161 303 88,20 

 

Miejscowe zagrożenia wg wielkości: 2017 2018 
wz/sp 

w % 

  duże 0 0 0,00 

  średnie 0 1 - 

  lokalne 351 362 3,13 

  małe 50 71 42,00 

Zdarzenia w rozbiciu na gminy:       

  Brzeżno 34 68 100,00 

  Połczyn Zdrój 256 270 5,47 

  Rąbino 46 56 21,74 

  Sławoborze 37 76 105,41 

  m. Świdwin 138 205 48,55 

  Świdwin 95 126 32,63 

Udział w działaniach:       

        zastępów ogółem 1195 1700 42,26 

        strażaków ogółem 4771 6769 41,88 

w tym:      

zastępów PSP 635 908 42,99 

zastępów OSP w KSRG 439 625 42,37 

zastępów OSP z poza KSRG 120 164 36,67 

strażaków  PSP 1987 2974 49,67 

strażaków  OSP  w KSRG 2154 2969 37,84 

strażaków OSP z poza KSRG 576 817 44,09 
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We wszystkich zdarzeniach odnotowanych przez straż pożarną, w 2018 roku 70 osób 

zostało rannych (w tym 3 dzieci), 11 osób poniosło śmierć (w tym 2 dzieci). Podczas 

udziału w zdarzeniach żaden strażak nie został ranny.  

Należy podkreślić, że w analizowanym okresie czasu, tylko 1 osoba zginęła w pożarze. 

Wszystkie pozostałe osoby poniosły śmierć w innych okolicznościach, a mianowicie: 

• 2 zdarzenia wynikały z przyczyn medycznych – jednostki straży pożarnej stanowiły 

pomoc dla służb medycznych, zginęły 2 osoby dorosłe. 

• 3 zdarzenia miały miejsce na torowisku  (uderzenie pociągu w człowieka) – zginęły 2 

osoby dorosłe i 2 dzieci, przyczyny tych zdarzeń określała Policja. 

• w 4 zdarzeniach strażacy wyławiali osoby, które utonęły w akwenach wodnych – 

zginęły 4 osoby dorosłe.  
 

 

3. Szkolenia i ćwiczenia osp 
 

W celu właściwej realizacji zadań ratowniczych nałożonych na jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej konieczna jest realizacja szkoleń ratowników według programów opracowanych 

na poziomie Komendy Głównej PSP. W roku 2018 Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie 

zorganizowała i przeprowadziła następujące szkolenia dla druhów OSP: 

1) Szkolenie Kierowców – Konserwatorów - 7 absolwentów, 

2) Szkolenie z zakresu LPR – 24 absolwentów, 

3) Szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych – 2 absolwentów, 

4) Szkolenie specjalistyczne z zakresu chemiczno-ekologicznego – 2 absolwentów.  

 

Zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego w KP PSP Świdwin na 2018 r. 

zaplanowano 3 ćwiczenia na obiektach zewnętrznych. Realizacja wszystkich 

zrealizowanych ćwiczeń przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

Lp. Data Miejsce ćwiczeń Udział Organizator 

1. 
Oparzno 

22.03.2018 r. 

Ćwiczenia na akwenie wodnym – 
ratowanie osób na zamarzniętych 
akwenach wodnych. 

KP PSP Świdwin 

OSP z gm. Świdwin 
KP PSP Świdwin 

2. 
Cieszeniewo 

14.04.2018 r. 

Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa 
Świdwin pod kryptonimem „Wiosenne 
Lasy 2018” – pożar lasu.  

KP PSP Świdwin 

OSP z terenu powiatu 

ZSP JW Świdwin 

KP PSP Świdwin 

3. 
Ząbrowo 

27.10.2018 r. 

Ćwiczenia na drodze powiatowej 1051Z 
pod kryptonimem „Cysterna 2018” – 
wypadek cysterny i samochodu 
osobowego. 

JRG Świdwin 

OSP z terenu powiatu  
KP PSP Świdwin 
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4. Borne 
Sulinowo 

Ćwiczenia na obszarach leśnych 
„CHARLIE LAS-18” (pożar 
wielkopowierzchniowy lasu) 

28.05.2018 r. 

Pluton gaśniczy WOO  
z komend PSP: 

Szczecinek, Białogard 

Świdwin 

KW PSP 
Szczecin 

5. Białogard 

Ćwiczenia na wodnych „ECHO WODA-
18” (działania związków taktycznych na 
wypadek powstania powodzi 
opadowych oraz przyborów wód) 

13.06.2018 r. 

Wyznaczone siły  
z komend: 

Szczecinek, Białogard 

Świdwin 

KW PSP 
Szczecin 

6. Budziszcze 

Ćwiczenia na obszarach leśnych 
„Drawsko-18” (ćwiczenia 
międzynarodowego modułu GFFFV) 

06.09.2018 r. 

Siły COO Szczecin (w tym 
wyznaczane siły KP 
Świdwin) 

KW PSP 
Szczecin 

7. Ciechnowo 

Ćwiczenia „FOXTROT GAZ-18” 

(działania w przypadku uszkodzenia linii 
przesyłowej i zapalenia się gazu) 

25.10.2018 r. 

Pluton gaśniczy WOO: 

Szczecinek, Białogard 

Świdwin 

KW PSP 
Szczecin 

 

 

4. Kontrole z zakresu przestrzegania przepisów ppoż. Na terenie powiatu 

świdwińskiego. 

 

Celem działalności kontrolno-rozpoznawczej jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i 

innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych w celu ograniczenia możliwości powstania i rozprzestrzenienia się 

pożarów, a także minimalizacja zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenia strat 

materialnych.  

We wskazanym okresie funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP przeprowadzili, na 

terenie powiatu ogółem 60 kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w 82 

obiektach budowlanych, w tym: 

− 26 w obiektach użyteczności publicznej,  

− 16 w obiektach produkcyjnych i magazynowych,  

− 12 w obiektach zamieszkani zbiorowego, 

− 2 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

− 2 w lasach,-2 w gospodarstwach rolnych. 

Stwierdzono 96 nieprawidłowości - w celu ich usunięcia wydano 12 decyzji 

administracyjnych.  Dokonano 7 odbiorów technicznych obiektów i instalacji 

technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wydano 10 opinii z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej.  

W wyniku kontroli zachodziła konieczność: 

− wdrożenia upomnień egzekucyjnych – 4 przypadki, 

− wydania sprzeciwu co do możliwości użytkowania obiektu – 1 przypadek, 
− nałożenia mandatu karnego – 1 przypadek. 

−  
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5. Działalność edukacyjna i prewencja społeczna 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, w ramach popularyzacji 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej, realizuje szereg działań zmierzających do 

prawidłowego zachowania się w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Jest 

miedzy innymi jest współorganizatorem : 

− Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego, 

− konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa. 

W okresie szkolnym oraz majowych dni ochrony przeciwpożarowej dużym 

zainteresowaniem cieszą się „Dni otwartych strażnic” w ramach, których dzieci i młodzież 

zapoznają się ze sprzętem wykorzystywanym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej 

oraz poznają codzienną służbę strażaków. Komenda Powiatowa w ramach promocji PSP 

organizowała różnego rodzaju pokazy, pogadanki itp.: 

− pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpiecznych zachowań oraz zasad 

udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach na terenie powiatu, 

W ciągu całego 2018 roku odwiedziły naszą komendę dzieci i młodzież w ramach akcji: 

„DNI OTWARTYCH STRAŻNIC”, 

− udział (w charakterze obserwatorów) w ewakuacji w szkołach podstawowych i 

gimnazjalnych.  

W trakcie oceny omawiali zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz przedstawiali 

tematykę związaną z sezonem grzewczym w ramach akcji „NIE DLA CZADU”, 

− Udział w kampanii społecznej pod nazwą „ Czad i ogień – obudź czujność”, 

− Kręci mnie bezpieczeństwo, 

− Stop pożarom traw, 

− Bezpieczne Ferie 2018,  

− Bezpieczne Wakacje 2018. 

− Strażacy KP PSP Świdwin przeprowadzili 112 spotkań z mieszkańcami powiatu w 

zakresie bezpieczeństwa. 

 

W ramach prewencji społecznej poruszano następującą tematykę: 

− Zasady zgłaszania zdarzeń przy użyciu numerów alarmowych 998 i 112; 

− Zasady udzielania pierwszej pomocy; 

− Praktyczne wykorzystanie podręcznego sprzętu gaśniczego; 

− Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu w miejscach publicznych; 

− Zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie; 

− Zagrożenia wynikające z pożarów traw – odpowiedzialność karna; 

− Zasady ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy osobie tonącej; 

− Zagrożenia mogące wystąpić podczas wakacji; 

− Zasady ewakuacji, zagrożeń wynikających z pożaru, zjawisku paniki a także o 

sposobie alarmowania podmiotów ratowniczych w przypadku zaistnienia 
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zagrożenia, ponadto o istotnych informacjach dla przybyłego na miejsce pożaru 

KDR; 

− Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, czyszczenie i konserwacja 

przewodów kominowych oraz zastosowanie czujek. 

 

W roku 2018 kontynuowano działania informacyjne przybliżające znajomość zasad i 

przepisów przeciwpożarowych wśród społeczności za pomocą Internetu. Na stronie 

internetowej Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie znajdują się porady dla obywateli z 

zakresu bezpieczeństwa pożarowego (wypalanie traw, tlenek węgla, sezon grzewczy itp.). 

 

 

6. Dotacje dla jednostek osp: 

 

6.1. Dotacja celowa z budżetu państwa na „zapewnienie gotowości bojowej 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego.  

 

W ramach dotacji z budżetu państwa jednostki OSP z powiatu świdwińskiego włączone 

do ksrg otrzymały środki finansowe w wysokości 66.416,00 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia wielkość  kwot przyznanych poszczególnym jednostkom. 

 

Jednostka OSP Gmina Kwota dotacji 

Brzeżno Brzeżno 17 352,00 zł 

Połczyn-Zdrój Połczyn-Zdrój 3.352,00 zł 

Lekowo Świdwin 18.156,00 zł 

Sławoborze Sławoborze 3 352,00 zł 

Rokosowo Sławoborze 3 352,00 zł 

Rąbino Rąbino 20 852,00 zł 

 

 

6.2. Dotacja MSWiA zgodnie z zadaniem „przygotowanie jednostek 

ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. 

 

W ramach dotacji MSWiA jednostki OSP z powiatu świdwińskiego otrzymały środki 

finansowe w wysokości 42.583,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia wielkość  kwot przyznanych poszczególnym jednostkom. 

 

Jednostka OSP Gmina Kwota dotacji 

Rusinowo Świdwin 17 178,00 zł 

Toporzyk Połczyn-Zdrój 25 405,00 zł 
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Środki z poszczególnych dotacji zostały wykorzystane przez jednostki OSP zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem. Wszystkie sprawozdania z rozliczenia 

dotacji  zostały złożone przez jednostki w wymaganych terminach. Zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie.  

 

W roku 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z 

województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z realizowanym zadaniem „z Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju 

systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 

oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 

związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 

likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń 

ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 

miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)”, o wsparcie mogły się ubiegać 

gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt 

ratowniczy trafił do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. zachodniopomorskiego, 

które potrzebowały specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi. W 

powiecie świdwińskim sprzęt trafił do wszystkich jednostek OSP. W ramach programu 

jednostki doposażone zostały min. w: 

• Zestawy ratownictwa medycznego R-1, 

• Automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED, 

• Sprzęt do ratownictwa technicznego i drogowego, 

• Pilarki spalinowe do drewna, 

• Latarki. 

W ramach powyższego zadania jednostki OSP z powiatu świdwińskiego otrzymały sprzęt 

za kwotę  176.616,00 zł. Poniższa tabela przedstawia wielkość  kwot przyznanych 

poszczególnym jednostkom  

w gminach. 

Gmina Kwota dotacji 

Brzeżno 22 275,00 zł 

Połczyn-Zdrój 52.866,00 zł 

Świdwin 43.164,00 zł 

Sławoborze 34 452,00 zł 

Rąbino 23 859,00 zł 
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7. Inwestycje i remonty:  

 

Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie. 

Koszt prac wyceniono na 110 158,00 zł (110 000,00 zł – rezerwa celowa budżetu państwa 

nr 87, 158,00 zł – środki własne KP PSP Świdwin) i obejmował nw. pomieszczenia: 

- pomieszczenie służby kontrolno-rozpoznawczej, 

- pomieszczenie służby finansowej, 

- pomieszczenie służby kwatermistrzowsko-technicznej,  

- pomieszczenie służby operacyjno-szkoleniowej,  

- pomieszczenie szatni służby operacyjnej – Dyżurnych SKKP,  

- pomieszczenie siłowni, 

- pomieszczenie zaplecza sanitarnego siłowni. 

Remont garaży i magazynu wojewódzkiej bazy środków gaśniczych i sorbentów 

znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie. Koszt prac wyceniono 

na 110 221,05 zł (110 000,00 zł – rezerwa celowa budżetu państwa nr 87, 221,05 zł – 

środki własne KP PSP Świdwin). Zakres ww. prac obejmował wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej wraz z obróbką (montaż parapetów wewnętrznych  

i zewnętrznych). 

 

 

Zakup i montaż  Sprężarki Powietrza do napełniania butli powietrznych do Aparatów 

Ochrony Dróg Oddechowych. Wybór podmiotu realizującego w/w zadanie wyłoniono 

podczas rozeznania rynku na podstawie zapytania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę 

przedstawiła firma „ASF” Monika Bryszewska, ul. Centralna 7, 95-030 Starowa Góra. Koszt 

zadań wyceniono na 37 207,50 zł (25 000,00 zł – Fundusz Wsparcia PSP  

z Urzędu Miasta Świdwin,  12 207,50 zł – środki własne KP PSP Świdwin). 

Przeprowadzono doskonalenia zawodowe celem podniesienia kwalifikacji zawodowych w 

zawodzie Kierowca kat. „C” i „C+E” dla sześciu funkcjonariuszy łącznie. Wybór podmiotu 

realizującego w/w zadanie wyłoniono podczas rozeznania rynku na podstawie zapytania 

cenowego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Lech Żymierskim prowadzący ośrodek 

szkolenia kierowców pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lech Żymierski” z 

siedzibą w  Starych Bielicach. Koszt zadań wyceniono na 11 449,00 zł (9 159,20 zł – 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy,  2 289,801 zł – środki własne KP PSP Świdwin). 

 

8. Wnioski 
1) Należy w dalszym ciągu kontynuować działania zmierzające do doskonalenia 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez: 

− utrzymywanie wymaganych stanów osobowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, 
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− pełnienie dyżurów domowych przez strażaków KP PSP – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także dyżurów 

oficera dyspozycyjnego, 

 

− utrzymywanie stałej gotowości operacyjnej jednostek OSP ksrg w powiecie, 

− prowadzenie przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu w JRG i OSP w celu 

bieżącego wyeliminowania ewentualnych usterek i nieprawidłowości, 

− utrzymanie Zintegrowanego Systemu Łączności pomiędzy służbami w powiecie w 

celu szybkiej wymiany informacji o zaistniałych zdarzeniach. 

2) W zakresie kontrolno-rozpoznawczym - prowadzenie kontroli (w zakresie 

przestrzegania przepisów pożarowych) obiektów stwarzających realne zagrożenie 

dla użytkowników i mieszkańców powiatu. 

3) W zakresie organizacyjno-informacyjnym zintensyfikowanie działań mających na 

celu zwiększenie świadomości i umiejętności społeczeństwa na właściwe 

reagowanie w przypadku powstania różnego rodzaju zagrożeń. Prowadzenie 

kampanii związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem („Bezpieczne 

wakacje”, „Czujka na straży bezpieczeństwa”, „Bądź bezpieczny na lodzie” itp.) 

4) Kontynuacja szkoleń strażaków PSP i OSP w celu właściwego przygotowania do 

prowadzenia działań ratowniczych. 

5) Dla potrzeb właściwego funkcjonowania KP PSP w Świdwinie istnieje potrzeba: 

− wykonanie elewacji budynku komendy – koszt około 113 tys. zł.; 

− remont kapitalny dachu komendy – koszt około 100 tys. zł.; 

− zakup samochodu operacyjnego – koszt około 85 tys. zł.; 

− zakup hełmów dla ratowników PSP – koszt około 41 tys. zł.; 

− wymiana ubrań specjalnych (bojowych) – koszt około 40 tys. zł.; 

− remontu placu manewrowego – koszt około 900 tys. zł.; 

− bieżących remontów pomieszczeń służbowych. 

− Kontynuowanie współpracy z samorządami lokalnymi w celu pozyskania środków 

pozabudżetowych.  
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XII. Powiatowa Komenda Policji w Świdwinie 

 

 

Do podstawowych zadań Policji należy ochrona bezpieczeństwa ludzi, utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacja innych zadań wynikających z 
ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji i z przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie tej ustawy. 

Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie podobnie jak Komisariat Policji w Połczynie-
Zdroju funkcjonuje całodobowo. Z wszystkimi sprawami dotyczącymi zakłóceń ładu i 
porządku publicznego, zaistnienia zdarzeń mających charakter przestępstw lub wykroczeń, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przemocy w rodzinie i innymi można zgłaszać się 
osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty do pełniącego służbę dyżurnego.  
Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie w każdy poniedziałek w godzinach od 
14:00 do 17:00 przyjmuje osobiście interesantów w sprawach skarg i wniosków. 

 W strukturach Policji funkcjonują specjalistyczne służby, które dzielimy na: 

- służby kryminalne - wykonywanie czynności i podejmowanie przedsięwzięć w celu 
ujawniania przestępstw oraz ustalania i zatrzymywania ich sprawców, organizacja oraz 
prowadzenie poszukiwań osób, 
- służby prewencji - swym zakresem działania obejmują prewencję kryminalną, 
funkcjonowanie rewirów dzielnicowych, służb patrolowo - interwencyjne, problematykę 
wykroczeń oraz bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach, 
- służby logistyczne - zapewniają właściwe funkcjonowanie jednostki w zakresie 
finansowo - zaopatrzeniowym, kadrowym, łączności i informatyki oraz obsługi 
gospodarczej. 

Zatrudnienie.  

 

Na dzień 16 maja 2019 r. stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie wynosi 99, 

z czego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie jest 74 etaty, a w Komisariacie Policji 

w Połczynie Zdroju - 25 etatów. 

Natomiast stan zatrudnienia na dzień 16 maja 2019 r. wynosi 92, KPP Świdwin - 70 i 4 
wakaty, a KP Połczyn Zdrój - 22 i 3 wakaty. 

Wydział Kryminalny KPP Świdwin stan etatowy 24, zatrudnionych 23 
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Referat Kryminalny KP Połczyn-Zdrój stan etatowy 9, zatrudnionych 7 

Wydział Prewencji i RD KPP Świdwin stan etatowy 48, zatrudnionych 42 oraz Rewir 

Dzielnicowych w Sławoborzu zatrudnionych 3 

Referat Prewencji KP Połczyn Zdrój stan etatowy 14, zatrudnionych 13 

Priorytety  

Priorytet 1 
− zwiększenie efektywności działań policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem  
Priorytet 2 

− podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych 
współczesnych zagrożeń w tym cyberprzestępczości  

Priorytet 3 
− wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej    

uciążliwej społecznej  
− działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym 
Priorytet 5 

− optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez 
masowych 

             Priorytet 6 
− podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji 
Priorytet 7 

− doskonalenie jakości zadań realizowanych przez Policjantów i pracowników Policji 
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

 
 
 

−  
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Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący przestępstwa związane z narkomanią.  
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Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  

 

Skuteczną walkę z kierowcami przekraczającymi prędkos c  wspomaga technika.   
Obecnie na wyposaz eniu KPP w S widwinie są dwa ręczne mierniki prędkos ci typu TruCam 
oraz jeden wideo rejestrator. 
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XIII. Podsumowanie  

 

Szanowni Państwo rok 2018 był rokiem szczególnym, nie tylko ze względu na wybory 

samorządowe. Rok 2018 to przede wszystkim dwie bardzo ważne rocznice – 100- lecie 

niepodległości Polski oraz dwudziestolecie reformy samorządowej. Społeczności sześciu 

gmin utworzyły jedną wspólnotę powiatową Powiatu Świdwińskiego.  Właśnie wtedy 

samorząd powiatu zaczął samodzielnie decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty 

lokalnej oraz uczestniczyły w przemianach . Przed samorządem powiatowym stanęło 

bardzo dużo zadań zwłaszcza w kontekście zabezpieczenia potrzeb mieszkańców oraz 

wymagał podejmowania odpowiednich decyzji i dokonywania trudnych wyborów.  

Wysiłek kolejnych Rad Powiatu Świdwińskiego i Zarządów jak również pracowników 

Starostwa Powiatowego na przestrzeni dwudziestolecia pokazuje, że możemy dziś 

pochwalić się wieloma sukcesami. Podwaliną sukcesu jest stworzenie trwałych więzi 

współpracy nie tylko z samorządami powiatu ale również  z samorządem województwa 

czy instytucjami rządowymi.  

Niniejszy Raport jednoznacznie wskazuje, iż został obrany właściwy kierunek rozwoju 

Powiatu Świdwińskiego i powinien być kontynuowany przez  następne lata.  


