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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
Powiat Świebodziński leży w centralnej części województwa Lubuskiego, na Pojezierzu Lubuskim,
w granicach Pojezierza Łagowskiego i Równiny Torzymskiej. Posiada urozmaiconą rzeźbę terenu
ukształtowaną przez działalność lodowca skandynawskiego i jego wód roztopowych. Różnorodność
warunków naturalnych, dobry stan środowiska, czyste jeziora i lasy, liczne zabytki oraz fortyfikacje
z okresu II wojny światowej, wpływają na atrakcyjność turystyczną powiatu. Położenie powiatu
świebodzińskiego na szlakach tranzytowych z Niemiec (wschód – zachód) i ze Skandynawii (północ –
południe), w środkowo-zachodniej Polsce, decyduje o wyjątkowej atrakcyjności powiatu.
W centralnej części powiatu krzyżują się autostrada A2 i droga szybkiego ruchu S3. Przez powiat
przebiega również transeuropejska trasa kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Powiat zajmuje
powierzchnię 938 km2, posiada dwa miasta, Świebodzin i Zbąszynek, oraz cztery gminy Lubrza,
Łagów, Skąpe i Szczaniec. Powiat zamieszkuje 54378 osób (stan na 31.03.2018). W powiecie
przeciętnie przypadają 58 osoby na 1 km2. Tereny wiejskie należą do słabo zaludnionych – średnia
gęstość zaludnienia na tych obszarach wynosi ok. 30 osób na 1 km2.

Mapa Powiatu Świebodzińskiego

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_świebodziński
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II. ZADANIA POWIATU
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, które zostały szczegółowo
wymienione w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te można podzielić na grupy
tematyczne, takie jak:
- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna,
pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw
konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury,
promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, geodezja, kartografia i katastr,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona
przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska,
- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo
i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany, administracja architektoniczno-budowlana.

III. FINANSE POWIATU
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXXIII/216/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku
i po wprowadzeniu zmian w ciągu roku określono dochody Powiatu na kwotę 67.220.985 zł oraz
wydatki na kwotę 65.961.359 zł. Ostatecznie wykonane dochody wyniosły 66.403.917,08 zł co
stanowi 98,78 % planu, a wydatki wykonano w kwocie 63.661.076,34 zł co stanowi 96,51 % planu.

Struktura wykonanych dochodów w 2018 roku
1. Udział w Podatkach (PIT, CIT)

1,63
6,57

2. Pozostałe dochody

20,02

3.Dotacje celeowe z budżetu
państwa
32,3

4. Subwencje ogólne z budżetu
państwa
21,23

18,25
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5. Środki na realizację projektów
współfinansowanych z budżetu UE
6. Dochody związane z realizacją
porozumień z jst i organami
administracji rządowej
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Struktura wykonanych wydatków w 2018 roku
28,18

30
25

18,16

20
10,94

1,23

20. Kultura fizyczna

19. Kultura i ochrona dziedzictwa…

18. Gospodarka komunalna i…

16. Edukacyjna opieka…

0,01 0,19 0,18
14. Pomoc społeczna

13. Ochrona zdrowia

1
12. Oświata i wychowanie

0,2

11. Obsługa długu publicznego

6. Administracja publiczna

5.Działalność usługowa

4. Gospodarka mieszkaniowa

3.Transport i łączność

2. Leśnictwo

1. Rolnictwo i łowiectwo

0

9. Bezpieczeństwo publiczne i…

0,07 0,07

5,26 6,34

10. Wymiar sprawiedliwośći

1,94

8. Obrona narodowa

0,32

0,05 0,24

7. Urzędy naczelnych organów…

5

8,91

7,96

15. Pozostałe zadania w zakresie…

8,75

10

17. Rodzina

15

IV. RADA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
W 2018 roku odbywały się wybory samorządowe i w związku z tym poniżej przedstawiamy
informacje dotyczące V I VI kadencji zarówno Rady jak i Zarządu Powiatu.
1. W 2018 roku skład Rady Powiatu Świebodzińskiego V kadencji przedstawiał się następująco:
Radni:
Jokiel Alojzy Piotr - Przewodniczący Rady Powiatu,
Miara Urszula - Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu,
Algierski Mirosław,
Amrogowicz Beata,
Czepukowicz Mieczysław – Wicestarosta,
Hoppen-Anyszko Alicja Aleksandra,
Dziuba-Klebieko Elżbieta Ewa,
Karataj Tomasz Józef,
Koral Roman Jan,
Krajczyński Kazimierz,
Minta Marcin Arkadiusz,
Motowidełko Michał Janusz,
Okuszko Zofia,
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Pyrcz Szymon,
Starzewska Jolanta,
Szumski Zbigniew Jan – Starosta, Przewodniczący Zarządu Powiatu,
Warcholik Krzysztof Wiesław.
W Radzie Powiatu Świebodzińskiego V kadencji radni pracowali w następujących komisjach stałych:
- Komisja budżetu i rozwoju regionalnego;
- Komisja edukacji, spraw społecznych, kultury i sportu;
- Komisja Rewizyjna.
2. W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których skład Rady Powiatu
Świebodzińskiego VI kadencji przedstawia się następująco:
Radni:
Urszula Miara – Przewodnicząca Rady Powiatu;
Karolina Ceglińska – Zastępca Przewodniczącej Rady Powiatu;
Algierski Mirosław
Chromiński Andrzej Piotr – Wicestarosta;
Czepukowicz Mieczysław
Hoppen-Anyszko Alicja Aleksandra
Jokiel Alojzy Piotr
Karataj Tomasz Józef
Minta Marcin Arkadiusz
Motowidełko Michał Janusz
Możejko Tomasz
Pyrcz Szymon
Rudolf Michał
Sieńkowski Maciej Adam
Starzewska Jolanta
Szumski Zbigniew Jan – Starosta, Przewodniczący Zarządu Powiatu,
Warcholik Krzysztof Wiesław
W Radzie Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji radni pracują w następujących komisjach stałych:
- Komisja budżetu i rozwoju regionalnego;
- Komisja edukacji, spraw społecznych, kultury i sportu;
- Komisja Rewizyjna;
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Świebodzińskiego w 2018 roku.
W 2018 odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu, w tym 9 posiedzeń Rady Powiatu V kadencji i 3
posiedzenia Rady Powiatu VI kadencji. Rada Powiatu Świebodzińskiego podjęła łącznie 99 uchwał. W
tym z zakresu:
- budżetu i finansów - 25 uchwał
- organizacji i działalności Rady, Komisji i Zarządu – 17 uchwał
- spraw osobowych radnych – 4 uchwały
- edukacji publicznej - 5 uchwał
- ochrony zdrowia – 2 uchwały
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- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 6
- współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1 uchwała
- pomocy społecznej - 5 uchwał
- gospodarki nieruchomościami – 5 uchwał
- dróg publicznych – 16 uchwał
- wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi – 1 uchwała
- skarg i petycji – 6 uchwał
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3 uchwały
- statutu powiatu i ZPL – 3 uchwały
I. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego w roku 2018:
Rok podjęcia Liczba podjętych
Uchwały
Uchwał przez Radę

2018

V kadencji 69
VI kadencji 30
Razem
99

W tym uchwały:
Wykonane
Niewykonane W trakcie
realizacji
58
1
9
24
6
82
1
15

Uchwały
uchylone
1
1

II. Uchwały V kadencji podjęte w 2018 roku
Lp.

Numer uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Realizacja

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
Komisji Rady Powiatu Świebodzińskiego na 2018
rok

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia opinii o zmianie statutu
Związku Powiatów Lubuskich

Uchwała wykonana

w sprawie dofinansowania na 2018r. doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Świebodziński

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących własności Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego
dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz niepublicznych placówek

Uchwała wykonana

Data podjęcia

XXXIV/229/2018
1.

30.01.2018r.
XXXIV/230/2018

2.
30.01.2018r.
XXXIV/231/2018
3.

30.01.2018r.
XXXIV/232/2018

4.

30.01.2018r.

XXXIV/233/2018
5.
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oświatowych funkcjonujących w Powiecie
Świebodzińskim
XXXIV/234/2018
6.

30.01.2018r.
XXXIV/235/2018

7.
30.01.2018r.
XXXIV/236/2018
8.

30.01.2018r.

XXXIV/237/2018
30.01.2018r.
9.

XXXIV/238/2018
10.
30.01.2018r.
XXXIV/239/2018
11.
30.01.2018r.
XXXIV/240/2018
12.
30.01.2018r.
XXXIV/241/2018
13. 30.01.2018r.

XXXV/242/2018
14.
28.02.2018r.
XXXV/243/2018
15.
28.02.2018r.
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w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin zadań
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia przez Powiat Świebodziński
pomocy finansowej Gminie Świebodzin

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek
realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi
powiatowej nr 1210F w zakresie utwardzenia w m.
Dąbrówka Wlkp.”

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
wspólnej realizacji z Gminą Świebodzin, Gminą
Szczaniec i Gminą Zbąszynek projektu pn.
„Budowa Ścieżki rowerowej na odcinku
Świebodzin – Szczaniec” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020

Uchwała niewykonana

w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego pisma
Pana Stanisława Górskiego z dnia 24.12.2017r.

Uchwała wykonana

w sprawie skarg z dnia 05.01.2018r. na działalność
Przewodniczącego Rady Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec
wykonania zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej nr 1211F na odcinku
Myszęcin – Szczaniec, gmina Szczaniec”

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia przez Powiat Świebodziński
pomocy finansowej Gminie Zbąszynek

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Klastra Turystyki Historycznej

Uchwała wykonana

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

XXXV/244/2018
16.
28.02.2018r.
XXXV/245/2018
17.

28.02.2018r.
XXXV/246/2018

18.
28.02.2018r.
XXXVI/247/2018
27.03.2018r.
19.

XXXVI/248/2018
20.

27.03.2018r.

XXXVI/249/2018
21. 27.03.2018r.

XXXVI/250/2018
22.
27.03.2018r.
XXXVI/251/2018
23.
27.03.2018r.
XXXVI/252/2018
24.

27.03.2018r.
XXXVI/253/2018

25.
27.03.2018r.
26.
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XXXVI/254/2018

w sprawie przekazania do realizacji zadania
inwestycji drogowej w miejscowości Ołobok

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Lubrza realizacji
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1242F oraz 1221F w m. Staropole”

Uchwała wykonana

w sprawie przekazania skargi z dnia 14.02.2018r.
na uchwałę Rady Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Świebodzin na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej zadania pn.:
„Przebudowa schodów terenowych przy ul.
Sobieskiego, na części działki nr 99 i 107/5 w
obrębie III Świebodzina”

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących własności Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących własności Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata
2018-2028

Uchwała wykonana

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie określenia zadań i wysokości środków
na te zadania z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji

Uchwała wykonana
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27.

27.03.2018r.

w 2018r.

XXXVI/255/2018

w sprawie powierzenia Gminie Lubrza realizacji
zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza”

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji
zadań dotyczących budowy ścieżki rowerowej w
m. Kalinowo oraz budowy odcinka rowerowej
ścieżki turystycznej w m. Ołobok

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.

Uchwała wykonana

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała w trakcie
realizacji. Akt notarialny
16.01.2019r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20182020

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji
obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji
zadania pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi

Uchwała wykonana

27.03.2018r.
XXXVI/256/2018

28. 27.03.2018r.

XXXVII/257/2018
29.

24.04.2018r.
XXXVII/258/2018
24.04.2018r.

30.

XXXVII/259/2018
31.

24.04.2018r.
XXXVII/260/2018

32.

24.04.2018r.
XXXVII/261/2018

33.
24.04.2018r.
XXXVII/262/2018
34.
24.04.2018r.
XXXVII/263/2018
35.

24.04.2018r.
XXXVII/264/2018

36.

24.04.2018r.

37. XXXVIII/265/2018
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29.05.2018r.

powiatowej nr 1225F w miejscowości Toporów”

XXXVIII/266/2018

w sprawie pozbawienia drogi nr 1204F relacji
Smardzewo – Karczyn – Łęgowo – Krężoły, na
odcinku Smardzewo (skrzyżowanie z DW nr 303) –
granica powiatu świebodzińskiego, kategorii drogi
powiatowej

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie
zatrudnienia radnej

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w
Świebodzinie na dofinansowanie remontu
elewacji zewnętrznej zabytkowego Domu
Parafialnego mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 1
w Świebodzinie

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony
oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata
2018-2028

Uchwała wykonana

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu
Świebodzińskiego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała wykonana

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny części nieruchomości stanowiącej

Uchwała wykonana

38. 29.05.2018r.

XXXVIII/267/2018
39.
29.05.2018r.
XXXVIII/268/2018
29.05.2018r.
40.

XXXVIII/269/2018
29.05.2018r.
41.

XXXVIII/270/2018
42.
29.05.2018r.
XXXVIII/271/2018
43.

29.05.2018r.
XXXIX/272/2018

44. 22.06.2018r.

XXXIX/273/2018
45.
22.06.2018r.
XXXIX/274/2018
46.
22.06.2018r.
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własność Powiatu Świebodzińskiego

XXXIX/275/2018
47.

22.06.2018r.
XXXIX/276/2018

48. 22.06.2018r.

XXXIX/277/2018
49.
22.06.2018r.
XXXIX/278/2018
50.
22.06.2018r.
XXXIX/279/2018
51.

22.06.2018r.
XXXIX/280/2018

52.

22.06.2018r.
XL/281/2018

53. 06.09.2018r.

XL/282/2018
54. 06.09.2018r.

XL/283/2018
55. 06.09.2018r.

XL/284/2018
56. 06.09.2018r.
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w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała w trakcie
realizacji

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali
mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe stanowiących własność
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec realizacji
zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1211F w miejscowości Opalewo”

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji
zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 1237F w m. Żelechów”

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w
spółce Ratownictwo Medyczne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie

Uchwała wykonana

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała uchylona
uchwałą Nr
XLI/289/2018 z dn.
20.09.2018r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia
Gminie Zbąszynek realizacji zadania pn.: „Remont
nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F w zakresie
utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp.”

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań i wysokości środków na te zadania z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2018r.

Uchwała wykonana
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XL/285/2018
57.
06.09.2018r.
XL/286/2018
58.

06.09.2018r.
XL/287/2018

59. 06.09.2018r.

XLI/288/2018
60. 20.09.2018r.

XLI/289/2018
61.
20.09.2018r.
XLI/290/2018
62.
20.09.2018r.
XLI/291/2018
63. 20.09.2018r.

XLI/292/2018
64. 20.09.2018r.

XLIII/293/2018
65.
19.10.2018r.
XLIII/294/2018
66. 19.10.2018r.

XLIII/295/2018
67.
19.10.2018r.
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata
2018-2028

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Ołoboku
na dofinansowanie remontu ściany budynku
zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Rokitnicy

Uchwała wykonana

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu
Świebodzińskiego na lata 2018-2023

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji
zadania dotyczącego budowy chodnika w pasie
drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa Osiedle
Górnicze

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji
zadania dotyczącego przebudowy chodnika w
pasie drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice
w zakresie budowy chodnika – etap I

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka Nr 4 w
Świebodzinie ul. Jeziorowa 10B

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany Statutu Centrum
Administracyjnego do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie ul.
Słoneczna 46

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana
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XLIII/296/2018
68.

19.10.2018r.
XLIII/297/2018
19.10.2018r.

69.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata
2018-2028

Uchwała wykonana

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie na
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
obowiązujących w roku 2018

Uchwała wykonana

III. Uchwały VI kadencji podjęte w 2018 roku
Lp.

Numer uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Realizacja

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach Starosty Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach Wicestarosty Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

Data podjęcia

1.

I/1/2018
19.11.2018r.

2.

I/2/2018
19.11.2018r.

3.

I/3/2018
19.11.2018r.

4.

I/4/2018
19.11.2018r.

5.

I/5/2018
19.11.2018r.

6.

I/6/2018
19.11.2018r.

7.

I/7/2018
19.11.2018r.
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8.

I/8/2018
19.11.2018r.

9.

I/9/2018
19.11.2018r.

10. I/10/2018
19.11.2018r.
11. II/11/2018
03.12.2018r.
12. II/12/2018
03.12.2018r.
13. II/13/2018
03.12.2018r.
14. II/14/2018
03.12.2018r.
15. II/15/2018
03.12.2018r.
16. II/16/2018
03.12.2018r.

17. II/17/2018
03.12.2018r.

18. II/18/2018
03.12.2018r.
19. II/19/2018
03.12.2018r.
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w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach trzech Członków Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i
petycji Rady Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie wzoru identyfikatora dla Radnych
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości z zasobu Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań i wysokości środków na te zadania z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2018r.

Uchwała wykonana

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie rezygnacji przez Powiat Świebodziński z
wykonania prawa pierwszeństwa kupna
sprzedawanych udziałów w spółce Ratownictwo
Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała wykonana
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z siedzibą w Świebodzinie
20. II/20/2018
03.12.2018r.
21. II/21/2018
03.12.2018r.
22. II/22/2018
03.12.2018r.
23. III/23/2018
21.12.2018r.
24. III/24/2018
21.12.2018r.
25. III/25/2018
21.12.2018r.
26. III/26/2018
21.12.2018r.
27. III/27/2018
21.12.2018r.

28. III/28/2018
21.12.2018r.
29. III/29/2018
21.12.2018r.
30. III/30/2018
21.12.2018r.
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w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Świebodzińskiego na lata 2018-2028

Uchwała wykonana

w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka Nr 4 w
Świebodzinie ul. Jeziorowa 10B

Uchwała wykonana

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 20192030

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Świebodzińskiego w 2019r.

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z
drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2019

Uchwała w trakcie
realizacji

w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie
warunków pracy i płacy radnemu

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
Powiatu Świebodzińskiego

Uchwała wykonana

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu
Świebodzińskiego

Uchwała wykonana
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V. ZARZĄD POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym.
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego składa się z 5 osób. Są to: Starosta, Wicestarosta oraz 3 członków.
Od 1 stycznia 2018 roku do 19 listopada 2018r. skład Zarządu Powiatu V kadencji (2014-2018) był
następujący:
1. Zbigniew Jan Szumski - Starosta Powiatu Świebodzińskiego - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego;
2. Mieczysław Czepukowicz - Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego;
3. Alicja Aleksandra Hoppen-Anyszko - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
4. Szymon Pyrcz - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
5. Marcin Arkadiusz Minta - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
Od 19 listopada 2018r. skład Zarządu Powiatu VI kadencji (2018-2023) jest następujący:
1. Zbigniew Jan Szumski - Starosta Powiatu Świebodzińskiego - Przewodniczący Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego;
2. Andrzej Piotr Chromiński - Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego;
3. Alicja Aleksandra Hoppen-Anyszko - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
4. Marcin Arkadiusz Minta - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
5. Michał Janusz Motowidełko - Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego;
W 2018 roku Zarząd Powiatu obradował na 43 posiedzeniach (w tym Zarząd V kadencji 36
posiedzeń, Zarząd VI kadencji 7 posiedzeń).
Na tych posiedzeniach Zarząd Powiatu podjął 120 uchwał (w tym Zarząd V kadencji 105 uchwał,
Zarząd VI kadencji 15 uchwał) oraz wydał 24 postanowienia (w tym Zarząd V kadencji 23
postanowienia, Zarząd VI kadencji 1 postanowienie).
Decyzji i Zarządzeń w roku 2018 Zarząd nie wydał.
W 2018 roku Zarząd Powiatu wydał 25 upoważnień do działania w swoim imieniu (w tym Zarząd V
kadencji 13 upoważnień, Zarząd VI kadencji 12 upoważnień).
REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO V KADENCJI ROK 2018

Lp.

1.

2.

Numer
uchwały
Data podjęcia

Treść uchwały (w sprawie)

368/2018
z dnia
08.01.2018
369/2018
z dnia
08.01.2018

w sprawie upoważnienia do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć i umów
w
sprawie
opracowania
planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
Powiatowi Świebodzińskiemu ustawami na
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Wydział
(jednostka)
realizujący
Data
przekazania
FK, SKB
09.01.2018
FK, SKB
09.01.2018

Uwagi

Zmiany:
- Nr 397/2018 z dnia 27.03.2018
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3.

370/2018
z dnia
15.01.2018

4.

371/2018
z dnia
23.01.2018

5.

372/2018
z dnia
23.01.2018
373/2018
z dnia
23.01.2018
374/2018
z dnia
23.01.2018

6.

7.

8.

375/2018
z dnia
23.01.2018

9.

376/2018
z dnia
30.01.2018
377/2018
z dnia
12.02.2018

10.

2018 rok
w sprawie zmian w planach wydatków
budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
15.01.2018

w sprawie opinii dotyczącej zamiaru
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km
35+000,00 do km 35+873,00”
w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2018 roku
w sprawie ogłoszenia o naborze
kandydatów przedstawicieli organizacji
pozarządowych wchodzących w skład
komisji konkursowych powołanych w celu
opiniowania
ofert
realizacji
zadań
publicznych w 2018 roku
w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 20-lecia
Samorządu Powiatowego
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

DG
24.01.2018

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
i innych lokali wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie ustalenia wysokości stawek
czynszu najmu za powiatowe lokale
użytkowe

GN
13.02.2018

GN
13.02.2018

Tracą moc:
1)uchwała Nr 164/2012 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 23 kwietnia
2012r.
2)uchwała Nr 307/2017 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 11 lipca 2017r.
Tracą moc:
1)uchwała Nr 163/2012 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 23 kwietnia
2012r.,
2)uchwała Nr 223/2012 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 12 listopada
2012r.,
3)uchwała Nr 243/2013 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 21 stycznia 2013r.

ORG
24.01.2018
ORG
24.01.2018
ORG
24.01.2018

Uchyla Uchwałę nr 260/2017 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca
2017r.

ORG
24.01.2018

FK, SKB
01.02.2018

11.

378/2018
z dnia
12.02.2018

12.

379/2018
z dnia
12.02.2018

w sprawie ustanowienia stawek bazowych
za dzierżawę gruntów nierolniczych
będących
własnością
Powiatu
Świebodzińskiego

GN
13.02.2018

13.

380/2018
z dnia
12.02.2018

w sprawie zakupu dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie
lekkiego
samochodu

ZK
13.02.2018
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Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.
Traci moc uchwała Nr 283/06 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 marca
2006r.
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14.

381/2018
z dnia
12.02.2018

15.

382/2018
z dnia
12.02.2018

16.

383/2018
z dnia
28.02.2018

specjalistycznego
w
sprawie
przekazania
środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem
na
dofinansowanie
zakupu dwóch samochodów służbowych
dla Komendy Powiatowej Policji w
Świebodzinie
w
sprawie
powołania
Komisji
Konkursowych
opiniujących
oferty
realizacji zadań publicznych Powiatu
Świebodzińskiego w 2018r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie

ZK
13.02.2018

ORG
13.02.2018

Uchwała straciła moc w związku z
podjęciem uchwały Nr 27/2019 z dnia
18.02.2019

ORG
01.03.2018

Tracą moc:
1)Uchwała Nr 235/2016 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 14 marca 2016r.
2)Uchwała Nr 264/2017 Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017r.
Uchwała straciła moc w związku z
podjęciem uchwały Nr 438/2018 z dnia
20.08.2018

17.

384/2018
z dnia
28.02.2018

18.

385/2018
z dnia
28.02.2018

19.

386/2018
z dnia
28.02.2018

20.

387/2018
z dnia
28.02.2018

21.

388/2018
z dnia
28.02.2018

22.

389/2018
z dnia
28.02.2018

23.

390/2018
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w sprawie wyrażenia zgody na likwidację
samochodu marki Fiat Scudo Centrum
Administracyjnego do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w
Świebodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny majątku ruchomego
będącego
własnością
Starostwa
Powiatowego
w sprawie wyrażenia zgody na wskazanie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul.
Żaków 3, 66-200 Świebodzin,
jako
poradni, w której może działać zespół
wydający orzeczenia do kształcenia
specjalnego oraz opinie o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dla
dzieci niewidomych i słabowidzących
w
sprawie
przyznania
dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek prowadzonych przez Radę
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

ORG
01.03.2018

w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy
Zamkowej, przebiegającej od drogi
gminnej nr 103608F – ul. Jeziorowa do
drogi powiatowej nr 4006F - ul. Łąki
Zamkowe, zlokalizowanej na działce nr 171
w II obrębie miasta Świebodzin
w sprawie przyjęcia informacji o stanie

DG
01.03.2018

ESO
01.03.2018

ESO
01.03.2018

ESO
01.03.2018

FK, SKB
01.03.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

GN, BR

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

24.

25.

26.

z dnia
12.03.2018
391/2018
z dnia
12.03.2018

392/2018
z dnia
12.03.2018
393/2018
z dnia
19.03.2018

27.

394/2018
z dnia
27.03.2018

28.

395/2018
z dnia
27.03.2018
396/2018
z dnia
27.03.2018

29.

30.

397/2018
z dnia
27.03.2018

str. 20

mienia
komunalnego
Powiatu
Świebodzińskiego
w
sprawie
powierzenia
Staroście
Świebodzińskiemu powołania Komisji
Przetargowej
do
przygotowania,
przeprowadzenia
i
wyłonienia
najkorzystniejszej oferty na wykonanie
zadania pod nazwą „Ubezpieczenie mienia
i
odpowiedzialności
Powiatu
Świebodzińskiego
w
zakresie:
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich
ryzyk,
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i
urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk
(casco
maszyn),
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia
autocasco,
ubezpieczenia
następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów, ubezpieczenie Assistance”
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

13.03.2018

w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań publicznych w zakresie działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony
i promocji zdrowia oraz
porządku i
bezpieczeństwa publicznego w 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana Piotra Kuciaka Biuro Projektowo –
Usługowe BAMP z siedzibą os. Kresowe 5,
62-023 Kamionki do reprezentowania
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie
składania
wniosków
o
wydanie
stosownych dokumentów, uzgodnień i
decyzji
związanych z
wykonaniem
dokumentacji projektowo –kosztorysowej
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1225F na odcinku Rokitnica
– Węgrzynice’’
w sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego za 2017 rok
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

ORG
20.03.2018

FK, SKB
28.03.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

w sprawie zmiany planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Powiatowi
Świebodzińskiemu ustawami na 2018 rok

FK, SKB
28.03.2018

Zmienia uchwałę Nr 369/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 8
stycznia 2018r.

PEZ
13.03.2018

FK, SKB
13.03.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

DG
28.03.2018

FK, SKB, BR
28.03.2018

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

31.

398/2018
z dnia
30.03.2018

w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
03.04.2018

32.

399/2018
z dnia
30.03.2018

ORG
05.04.2018

33.

400/2018
z dnia
16.04.2018

34.

401/2018
z dnia
24.04.2018

35.

402/2018
z dnia
24.04.2018

w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań
publicznych
w
zakresie
podtrzymywania
i
upowszechniania
tradycji
narodowej,
pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej w
2018 roku
w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w 2018
roku
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie zadania pod nazwą
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Powiatu Świebodzińskiego w zakresie:
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich
ryzyk,
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i
urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk
(casco
maszyn),
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia
autocasco,
ubezpieczenia
następstw
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i
pasażerów, ubezpieczenie Assistance”
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

36.

403/2018
z dnia
14.05.2018
404/2018
z dnia
14.05.2018

w sprawie Planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego

GN
15.05.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Świebodzinie
w
sprawie
wyłonienia
trzech
przedstawicieli organu prowadzącego do
komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Świebodzinie
w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego
w
Świebodzinie
w
sprawie
wyłonienia
trzech

ESO
15.05.2018

37.

38.

405/2018
z dnia
14.05.2018

39.

406/2018
z dnia
14.05.2018

40.

407/2018

str. 21

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

ORG
17.04.2018

PEZ
25.04.2018

FK, SKB
26.04.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

ESO
15.05.2018

ESO
15.05.2018

ESO

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

z dnia
14.05.2018

41.

42.

43.

408/2018
z dnia
14.05.2018
409/2018
z dnia
21.05.2018
410/2018
z dnia
29.05.2018

44.

411/2018
z dnia
29.05.2018

45.

412/2018
z dnia
29.05.2018

46.

413/2018
z dnia
29.05.2018

47.

414/2018
z dnia
12.06.2018
415/2018
z dnia
12.06.2018
416/2018
z dnia
12.06.2018

48.

49.

50.

417/2018
z dnia
12.06.2018

51.

418/2018
z dnia
12.06.2018

52.

419/2018
z dnia
12.06.2018

53.

420/2018
z dnia

str. 22

przedstawicieli organu prowadzącego do
komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora
Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego w Świebodzinie
w sprawie sprawozdania finansowego
Powiatu Świebodzińskiego za 2017 rok

15.05.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
sporządzania skonsolidowanego bilansu
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej
odcinka drogi nr 1285F – ul. Sikorskiego w
Słońsku
w sprawie powołania komisji konkursowej
do
przeprowadzenia
postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
Świebodzinie
w sprawie powołania komisji konkursowej
do
przeprowadzenia
postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Świebodzinie
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB,
22.05.2018

w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert
w sprawie ustalenia wysokości czynszu
dzierżawnego

ORG
13.06.2018

2

GN
13.06.2018

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
i innych lokali wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie opinii dotyczącej zamiaru
realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi
gminnej
ul.
Zielonogórskiej
w
miejscowości Zbąszynek”
w sprawie opinii dotyczącej zamiaru
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko od km
1+770 do km 1+830 i od km 2+530 do km
ok. 2+635 w zakresie budowy chodnika”
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
samochodu Centrum Administracyjnego
do Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Świebodzinie
w sprawie opracowania harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu

FK, SKB, BR
15.05.2018
Zmienia uchwałę Nr 157/2016 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 maja
2016r.

DG
30.05.2018

ESO
30.05.2018

ESO
30.05.2018

FK, SKB
30.05.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

GN
13.06.2018

DG
13.06.2018

DG
13.06.2018

ESO
13.06.2018

FK, SKB
13.06.2018

Zmiany:
- 427/2018 z dnia 28.06.2018

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

12.06.2018

Świebodzińskiego na 2018 rok

54.

421/2018
z dnia
12.06.2018

w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
13.06.2018

55.

422/2018
z dnia
20.06.2018

DG
21.06.2018

56.

423/2018
z dnia
20.06.2018

57.

424/2018
z dnia
28.06.2018

58.

425/2018
z dnia
28.06.2018

59.

426/2018
z dnia
28.06.2018

w sprawie opinii dotyczącej zamiaru
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km
35+000,00 do km 35+873,00”
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na
realizację
„Programu
szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego
po 65 roku życia” w 2018r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w
Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko
dyrektora
Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego
w
Świebodzinie
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
29.06.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

60.

427/2018
z dnia
28.06.2018
428/2018
z dnia
02.07.2018
429/2018
z dnia
18.07.2018

w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie ustalenia ceny i wyboru formy
przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej
własność
Powiatu
Świebodzińskiego
w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii
dróg gminnych
w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia drogi nr 3104F – ul.
Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim kategorii
drogi powiatowej, na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr 29 – ul.
Poznańska do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 3102F – ul. Piastów
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana Mateusza Mokwińskiego Pracownia

FK, SKB
29.06.2018

Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.
Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.

61.

62.

63.

64.

65.

430/2018
z dnia
18.07.2018
431/2018
z dnia
18.07.2018

432/2018
z dnia

str. 23

- 428/2018 z dnia 02.07.2018
- 437/2018 z dnia 30.07.2018
- 447/2018 z dnia 31.08.2018
- 454/2018 z dnia 28.09.2018
- 465/2018 z z dnia 30.10.2018
- 4/2018 z dnia 26.11.2018
Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

ESO
21.06.2018

ESO
28.06.2018

ESO
28.06.2018

FK, SKB
02.07.2018
GN
19.07.2018

DG
19.07.2018
DG
19.07.2018

DG
19.07.2018

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

18.07.2018

66.

433/2018
z dnia
18.07.2018

67.

434/2018
z dnia
18.07.2018

68.

435/2018
z dnia
18.07.2018

69.

436/2018
z dnia
30.07.2018

70.

437/2018
z dnia
30.07.2018
438/2018
z dnia
20.08.2018

439/2018
z dnia
20.08.2018
440/2018
z dnia
20.08.2018

71.

72.

73.

74.

75.

76.

441/2018
z dnia
23.08.2018
442/2018
z dnia
23.08.2018
443/2018
z dnia
31.08.2018

str. 24

Projektowa M-Trakt z siedzibą w Zielonej
Górze, ul. Łężyca – Budowlanych 2H/7, 66016 Zielona Góra do reprezentowania
Powiatu Świebodzińskiego w sprawie
składania
wniosków
o
wydanie
stosownych dokumentów, uzgodnień i
decyzji
związanych z
wykonaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania: „Rozbiórka i budowa mostu w
ciągu drogi powiatowej nr 1210F na
odcinku Szczaniec – Dąbrówka Wlkp.’’
w
sprawie
powołania
Komisji
Egzaminacyjnej
dla
nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
w
sprawie
powołania
Komisji
Egzaminacyjnej
dla
nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
w
sprawie
powołania
Komisji
Egzaminacyjnej
dla
nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

ESO
19.07.2018

ESO
19.07.2018

ESO
19.07.2018

FK, SKB
01.08.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie

FK, SKB
01.08.2018

w sprawie upoważnienia Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie
w
sprawie
przyznania
dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i
placówek prowadzonych przez Radę
Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Świebodzinie
w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora
Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego w Świebodzinie
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana Pawła Ratuś, PROGAMP, ul. Kręta
5/5,
65-770
Zielona
Góra
do
reprezentowania
Powiatu
Świebodzińskiego w sprawie składania

ORG
20.08.2018

Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.
Traci moc Uchwała Nr 383/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z
dnia 28
lutego 2018r.
Uchwała straciła moc w związku z
podjęciem uchwały Nr 16/2019 z dnia
14.01.2019
Traci moc Uchwała Nr 331/2017 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z
dnia 21
września 2017r.

ORG
20.08.2018

ORG
20.08.2018

ESO, ORG
24.08.2018
ESO, ORG
24.08.2018
DG
03.09.2019

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

77.

444/2018
z dnia
31.08.2018

78.

445/2018
z dnia
31.08.2018

79.

446/2018
z dnia
31.08.2018

80.

447/2018
z dnia
31.08.2018
448/2018
z dnia
06.09.2018

81.

wniosków
o
wydanie
stosownych
dokumentów,
uzgodnień
i
decyzji
związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania: „
Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w
miejscowości Rusinów – etap II.’’
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana Pawła Ratuś, PROGAMP, ul. Kręta
5/5,
65-770
Zielona
Góra
do
reprezentowania
Powiatu
Świebodzińskiego w sprawie składania
wniosków
o
wydanie
stosownych
dokumentów,
uzgodnień
i
decyzji
związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania: „
Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w
miejscowości Węgrzynice w zakresie
budowy chodnika o długości ok. 600 m z
podziałem na II etapy.’’
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie
należności
z
tytułu
użytkowania
pomieszczeń w budynku stanowiącym
własność Powiatu Świebodzińskiego przy
ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

DG
03.09.2019

ORG
03.09.2019

FK, SKB
03.09.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce
nr 313 w obrębie Smardzewo do kategorii
dróg gminnych
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
03.09.2018

Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.

FK, SKB
15.09.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.
Zmienia uchwałę Nr 440/2014 r. z dnia 22
września 2014 r.

DG
07.09.2018

82.

449/2018
z dnia
14.09.2018

83.

450/2018
z dnia
20.09.2018
451/2018
z dnia
28.09.2018
452/2018
z dnia
28.09.2018
453/2018
z dnia
28.09.2018

w
sprawie
zmiany
Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Urzędu
Pracy w Świebodzinie
w sprawie ustalenia wysokości nagrody
Starosty dla dyrektorów i nauczycieli w
2018 roku
w sprawie powołania komisji rozpatrującej
wnioski
o
nagrodę
Starosty
Świebodzińskiego
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

PUP
21.09.2018

FK, SKB
01.10.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

454/2018
z dnia

w sprawie
realizacji

FK, SKB
01.10.2018

Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12

84.

85.

86.

87.
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01.10.2018
ESO
01.10.2018
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88.

89.

90.

91.

92.

28.09.2018
455/2018
z dnia
28.09.2018
456/2018
z dnia
11.10.2018
457/2018
z dnia
11.10.2018
458/2018
z dnia
11.10.2018
459/2018
z dnia
11.10.2018

93.

460/2018
z dnia
19.10.2018

94.

461/2018
z dnia
19.10.2018
462/2018
z dnia
19.10.2018

95.

Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie upoważnienia do zawarcia
umowy organizacji, prowadzenia i obsługi
emisji obligacji
w sprawie upoważnienia Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie
w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia drogi usytuowanej na działce
nr 134 w obrębie m. Zagórze kategorii
drogi gminnej
w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

czerwca 2018r.
FK, SKB
01.10.2018
ORG
12.10.2018
DG
12.10.2018

ORG
12.10.2018
FK, SKB
12.10.2018

w sprawie ustalenia daty i warunków
przeprowadzenia przetargu
ustnego
nieograniczonego
na
sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Świebodzińskiego
w
sprawie
zmiany
Regulaminu
Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 4 w
Świebodzinie ul. Jeziorowa 10B
w
sprawie
zmiany
Regulaminu
Organizacyjnego
Centrum
Administracyjnego do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w
Świebodzinie ul. Słoneczna 46
w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia do kategorii dróg gminnych
działki nr 68/4 w III obrębie miasta
Świebodzin
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

GN
19.10.2018

FK, SKB
31.10.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.
Zmiany:
- Nr 471/2018 z dnia 13.11.2018
Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.
Zmienia uchwałę Nr 459/2018 Zarządu
Powiatu
Świebodzińskiego
z
dnia
30.10.2018r.

CA
20.10.2018
CA
20.10.2018

96.

463/2018
z dnia
30.10.2018

97.

464/2018
z dnia
30.10.2018

98.

465/2018
z dnia
30.10.2018
466/2018
z dnia
30.10.2018

w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB
31.10.2018

100. 467/2018
z dnia
13.11.2018
101. 468/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert

ORG
14.11.2018

w

ORG

99.
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- Nr 466/2018 z dnia 30.10.2018

sprawie

ogłoszenia

o

naborze

DG
31.10.2018

FK, SKB
31.10.2018
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z dnia
13.11.2018

102. 469/2018
z dnia
13.11.2018
103. 470/2018
z dnia
13.11.2018
104. 471/2018
z dnia
13.11.2018
105. 472/2018
z dnia
13.11.2018

kandydatów przedstawicieli organizacji
pozarządowych wchodzących w skład
komisji konkursowej powołanej w celu
opiniowania ofert realizacji zadania
publicznego w 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2019 rok Powiatu Świebodzińskiego i
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2028
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

14.11.2018

SKB
14.11.2018

Zmienia uchwałę Nr 464/2018 Zarządu
Powiatu
Świebodzińskiego
z
dnia
30.10.2018r.

w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

SKB, FK
14.11.2018

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

ORG
14.11.2018
SKB
14.11.2018

REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO VI KADENCJI ROK 2018

Lp.

Numer uchwały
Data podjęcia

Treść uchwały (w sprawie)

Wydział
(jednostka)
realizujący

1.

1/2018
z dnia
26.11.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty realizacji zadania
publicznego w 2019r.

ORG

2.

2/2018
z dnia
26.11.2018

ESO

3.

3/2018
z dnia
26.11.2018

w
sprawie
powołania
Komisji
Egzaminacyjnej
dla
nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

FK, SKB

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

4.

4/2018
z dnia
26.11.2018

w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji
budżetu
Powiatu
Świebodzińskiego na 2018 rok

FK, SKB

Zmienia uchwałę Nr 420/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12
czerwca 2018r.

5.

5/2018
z dnia
03.12.2018

DG

6.

6/2018
z dnia
03.12.2018

w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia odcinka drogi nr 2738P relacji
Nowy Tomyśl – Duszniki na terenie gminy
Nowy Tomyśl kategorii drogi powiatowej
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana
Krzysztofa
Nawojskiego
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
‘’PLAN-PROJEKT’’ inż. Krzysztof Nawojski z
siedzibą ul. Strzelecka 20, 66-200
Świebodzin do reprezentowania Powiatu
Świebodzińskiego w sprawie składania
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7.

7/2018
z dnia
03.12.2018

8.

8/2018
z dnia
10.12.2018

9.

9/2018
z dnia
10.12.2018

10. 10/2018
z dnia
10.12.2018
11. 11/2018
z dnia
18.12.2018

wniosków
o
wydanie
stosownych
dokumentów,
uzgodnień
i
decyzji
związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo –kosztorysowej dla zadania
pn. : „Przebudowa kanalizacji deszczowej
na ul. Sobieskiego w Świebodzinie’’
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla
Pana Pawła Ratuś ,,PROGAMP’’ Paweł
Ratuś z siedzibą ul. Kręta 5/5, 65-770
Zielona Góra do reprezentowania Powiatu
Świebodzińskiego w sprawie składania
wniosków
o
wydanie
stosownych
dokumentów,
uzgodnień
i
decyzji
związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo –kosztorysowej dla zadania
pn.:
„Budowa
ścieżki
rowerowej
Świebodzin - Grodziszcze’’
w sprawie wyników otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w
2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Świebodzinie do
wykonania wszelkich czynności związanych
z realizacją projektu pt: „ Edukacja w
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym
Nr
projektu
RPLB.08.01.01-08-0047/18
w sprawie zmian w planach dochodów i
wydatków budżetowych na 2018 rok

DG

ORG

ESO

FK, SKB

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia drogi usytuowanej na działce
nr 68/1 w obrębie m. Zagórze kategorii
drogi gminnej
w sprawie zmian w planach wydatków
budżetowych na 2018 rok

DG

FK, SKB

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

13. 13/2018
z dnia
28.12.2018

w sprawie zmian w planach wydatków
budżetowych na 2018 rok

FK, SKB

Zmienia uchwałę Nr XXXIII/216/2017 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20
grudnia 2017r.

14. 14/2018
z dnia
28.12.2018

w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert

ORG

15. 15/2018
z dnia
28.12.2018

w sprawie upoważnienia do zawarcia
umowy kredytu krótkoterminowego

SKB

12. 12/2018
z dnia
18.12.2018
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VI. STAROSTWO POWIATOWE
Powiat Świebodziński wykonuje zadania własne i zlecone za pomocą Starostwa Powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych.
W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują następujące wydziały i samodzielne stanowiska
 Starosta
 Wicestarosta
 Sekretarz Powiatu
 Skarbnik Powiatu
Wydziały:
 Organizacyjny
 Biuro Rady i Zarządu Powiatu
 Finansowy
 Komunikacji i Transportu
 Dróg
 Gospodarki Nieruchomościami
 Geodezji, Kartografii i Katastru
 Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych
 Budownictwa i Ochrony Środowiska
 Edukacji i Spraw Społecznych
Samodzielne stanowiska pracy:
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 Audytor Wewnętrzny
 Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie na dzień 31.12.2018 roku wynosił 74
osoby (74 etaty).
W 2018r. zostało zrealizowanych 9 robót publicznych 0 staży oraz 2 praktyki.
Stan zatrudnienia na 31.12.2018r.
Stanowiska
kierownicze

Samodzielne
stanowiska

Inspektorzy

Podinspektorzy

Pracownik II
stopnia (roboty
publiczne)

Pracownicy
drogowi

Kierowca konserwator

15

3

36

7

3

9

1

W 2018 roku w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Starostwa Powiatowego w
Świebodzinie zarejestrowano 20162 dokumentów, które wpłynęły do urzędu.
W niniejszym raporcie przedstawiono krótkie charakterystyki oraz informacje dotyczące spraw
prowadzonych w urzędzie, które dotyczą największej liczby mieszkańców.
1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz informacji
prawnej w zakresie indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów
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prowadzi również na rzecz zainteresowanego konsumenta postępowania wyjaśniające
i interwencyjne, zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia interesów
konsumenckich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2018 zrealizował 30 wystąpień
pisemnych w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców problemami. Ponadto realizowane były
porady w różnych formach: poprzez konsultacje osobiste (2.037 konsumentów), telefoniczne (1.613
spraw) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (87 sprawy), ogółem udzielono 3.737 porad.
2. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w roku 2018 w ramach swoich kompetencji
prowadził sprawy z zakresu:
Budownictwa:
 Wnioski o pozwolenie na budowę – 501 szt.
 Wnioski o pozwolenie na rozbiórkę – 37 szt.
 Decyzje o pozwoleniu na budowę – 434 szt.
 Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę – 32 szt.
 Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 529 szt.
 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części – 22 szt.
 Ustanawianie odrębnej własności samodzielnych lokali – 166 szt.
 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę – 23 szt.
 Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę – 67 szt.
 Współdziałanie z osobami prywatnymi – 58 szt.
 Współdziałanie z innymi urzędami, jednostkami i instytucjami – 90 szt.
 Sprawozdawczość – 18 szt.
Ochrony środowiska:
 Wydawanie decyzji na podstawie ustawy o odpadach (wytwarzanie odpadów, zbieranie,
przetwarzanie) - 9 szt.
 Informacja geologiczna – 74 szt.
 Wydawanie decyzji na podstawie prawa geologicznego i górniczego (zatwierdzanie robót
geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, przyznawanie koncesji – 6 szt.
 Zgłaszanie eksploatacji instalacji – 49 szt.
 Spółki wodne – decyzja zobowiązująca do uiszczenia zobowiązań na rzecz Gminnej Spółki
Wodnej - 1szt.
 Sprawozdawczość – 2 szt.
 Uzgadnianie planów miejscowych – 12 szt.
 Wydawanie kart wędkarskich – 312 szt.
 Wydawanie dowodów rejestracyjnych łodzi wiosłowych – 76 szt.
 Administrowanie łowiectwem – 19 szt.
 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 5 szt.
 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej – zalesienia - rozliczanie ekwiwalentów –
składanie wniosków do ARiMR – co kwartał, rozliczenie comiesięczne do wydz. Finansowego.
 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej - 155 szt.
 Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 48 szt.
 Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy - 430 szt.
 Kontrola wykonanych zalesień
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Rekultywacja gruntów rolnych - 3 szt.
Zlecenie wykonania projektu aktualizacji klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych.
Sprawozdawczość
Prowadzenie publicznego rejestru informacji o środowisku

3. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
W 2018 r. do wydziału wpłynęło 9228 wniosków do realizacji. Na powyższe składa się: 1319 zgłoszeń
prac geodezyjnych i kartograficznych, 2023 wniosków o dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego – sprzedaż map i dokumentów, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie
danych z rejestru publicznego, 159 wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, 2826 wniosków o wypisy, wypisy i wyrysy, dane z rejestru cen i wartości
nieruchomości oraz 2901 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzono
konwersję baz danych celem dostosowania dotychczasowego modelu bazy danych do nowych
przepisów określonych w rozporządzeniach oraz uruchomiono portal geodezyjny z danymi
przestrzennymi z zakresu ewidencji gruntów i budynków pod adresem wwwl.swiebodzin.giportal.pl,
który umożliwia usługi przeglądania i wyszukiwania danych.
4. Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania z zakresu ewidencji pojazdów, ewidencji
kierowców, wydawania uprawnień na krajowy transport drogowy, ewidencji ośrodków szkolenia
kierowców, instruktorów i wykładowców nauki jazdy, przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów.
Wydział komunikacji prowadzi obsługę interesantów w siedzibie Starostwa w Świebodzinie.
W celu sprawnej realizacji w/w zadań zostały zawarte umowy z:
- Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów i oznaczeń
komunikacyjnych, Portal Starosty oraz serwis oprogramowania wraz ze sprzętem,
- przedsiębiorstwem EUROTAB sp. z o.o. w Skarbimierzycach na wykonanie i dostarczanie tablic
rejestracyjnych,
- Konsorcjum firm na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie
art. 130 a Prawo o ruchu drogowym.
EWIDENCJA POJAZDÓW

Lp.

Ewidencja pojazdów

1

Decyzje o rejestracji stałej pojazdów

7202

2

Decyzje o rejestracji czasowej:

7422

- pojazdów z urzędu, na wniosek

właściciela w celu dojazdu do

przeglądu technicznego, odbioru pojazdu z miejsca zakupu, wywozu za
granicę, na wniosek jednostki uprawnionej.
- na wniosek właściciela w celu dojazdu do przeglądu
technicznego, odbioru pojazdu z miejsca zakupu, wywozu za granicę,
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na wniosek jednostki uprawnionej.
3

Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdów z powodu demontażu, trwałej

525

utraty pojazdu, kradzieży.
4

Zawiadomienia o przerejestrowaniu pojazdów z innego urzędu

2411

5

Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdów

2703

6

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych

7724

7

Ilość wydanych kart pojazdu

2860

8

Ilość wydanych pozwoleń czasowych

10027

9

Ilość wydanych tablic rejestracyjnych

5289

10

Ilość wydanych znaków legalizacyjnych

6012

Ilość wydanych nalepek kontrolnych

4335

Ilość pojazdów skreślonych z ewidencji z powodu przerejestrowania w

1975

11

innym urzędzie – archiwizacja dokumentów
12

Ilość dokonanych zmian w dowodach rejestracyjnych oraz aktualizacji

7760

w systemie Pojazd
13

Decyzje o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu ( nabicie nr VIN oraz

5

tabliczek znamionowych)
14

Stan pojazdów zarejestrowanych na dzień 31.12.2018 r.

54458

Ogółem w 2018 r. w sprawach ewidencji pojazdów Wydział Komunikacji wydał 15622 decyzje
administracyjne.
EWIDENCJA KIEROWCÓW

Lp.
1

Ewidencja kierowców
Ilość wydanych praw jazdy

w tym wtórniki z powodu utraty lub

1708

zniszczenia dokumentu
2

Ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy

15

3

Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

109

4

Decyzje przywróceniu po cofnięciu uprawnień do kierowania

33

pojazdami
5

Decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy

77

6

Decyzje - skierowania na badania lekarskie i psychologiczne

147
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7

Decyzje o skierowaniu na kurs reedukacyjny

112

8

Decyzje - skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie

11

egzaminu kontrolnego
11

Wymiana dokumentu prawo jazdy na podstawie ustawy o transporcie

1041

drogowym ( wpis kwalifikacji zawodowej)
12

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

16

13

Ilość przekazanych akt kierowcy z powodu zmiany miejsca

134

zamieszkania
14

Ilość

otrzymanych

akt

kierowcy

z

powodu

zmiany

miejsca

82

zamieszkania
15

Ilość wprowadzonych zakazów prowadzenia pojazdów

179

16

Wydanie Profilu Kandydata Kierowcy – przed rozpoczęciem kursu

1095

17

Wymiana dokumentów prawo jazdy wydanych poza terytorium RP

22

18

Wydanie wtórnika prawa jazdy

115

19

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych

228

W minionym roku wydano 1723 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (praw jazdy,
międzynarodowych praw jazdy).
STACJE KONTROLI POJAZDÓW
Wydział komunikacji prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na
terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz rejestr diagnostów uprawnionych do badań technicznych
zgodnie z miejscem zamieszkania.
Na terenie powiatu działa 6 stacji kontroli pojazdów (w tym 4 podstawowe i 2 okręgowe).
W ramach nadzoru objęto kontrolą wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących
Stacje Kontroli Pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
i prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.
Wpisano do rejestru 2 diagnostów.
Wykreślono z rejestru 0 diagnostów.
Wpisano do ewidencji 1 SKP
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWÓW, INSTRUKTORZY i WYKŁADOWCY
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz instruktorów i wykładowców prowadzony jest
w systemie elektronicznym Portal Starosty. Na dzień 31.12.2018 r. do rejestru wpisanych było 8 OSK
oraz 28 instruktorów. W 2018 r. do ewidencji instruktorów zostało wpisanych 3 instruktorów,
3 rozszerzyło uprawnienia, natomiast wykreślonych zostało 6 instruktorów z powodu nie
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dostarczenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach
doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.
W ramach prowadzenia rejestru instruktorów i wykładowców wydano 8 legitymacje instruktora
z powodu nadania uprawnień, przedłużenia i rozszerzenia uprawnień
Kontrolą objęto przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
TRANSPORT
W 2018 r. udzielono 4 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym
transporcie drogowego w zakresie przewozu rzeczy, wydano 3 licencje na pośrednictwo przy
przewozie rzeczy, 1 licencje na przewóz osób samochodem 7-9 osób, oraz 3 zaświadczenia na
wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z odpowiednimi wypisami
Z dniem 30 listopada 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie
ustawy o transporcie drogowym powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców
Transportu Drogowego prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W związku
z powyższym powstał obowiązek wprowadzenia wszystkich przedsiębiorców do w/w rejestru do dnia
01.03.2018 r. Prace związane z wprowadzeniem i przekazaniem danych trwały od grudnia 2017 r.
i zostały ukończone w lutym 2018 r. W tym czasie zostało sprawdzonych i zaktualizowanych 157 akt
przedsiębiorców.
Wydział Komunikacji jest zobowiązany do prowadzenia rozbudowanej sprawozdawczości w związku
z tym w 2018 r.:



Co miesiąc przekazuje do wszystkich gmin powiatu informacje o zarejestrowanych pojazdach
ciężarowych,
 Przekazuje roczne sprawozdanie do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
w sprawie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.
 Co pół roku przekazuje sprawozdanie do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie dotyczące
ilości udzielonych licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonywanie transportu
drogowego.
 Co roku przekazuje do Marszałka Województwa Lubuskiego informacje dotyczącą organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
 Co roku przekazuje do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
zbiorcze sprawozdanie z realizacji przez Starostę zadań określonych w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie wydanych uprawnień do kierowania
pojazdami oraz ośrodków szkolenia kierowców.
Ponadto Wydział prowadzi obszerną korespondencję z innymi urzędami w zakresie rejestracji
pojazdów oraz wydawania uprawnień kierowcom, dotyczącą potwierdzania danych pojazdów oraz
zawiadamiania o ich zbyciu i żądań akt kierowców.
Wydział w 2018 r. udzielił również informacji dla innych instytucji w tym dla:
- Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Prokuratury, Policji, Sądu, Komorników, Straży
Miejskiej, Urzędów Miejskich, Urzędów Skarbowych, Izb Celnych, Wojewódzkich Inspektoratów
Transportu Drogowego, Firm Ubezpieczeniowych, Pozostałych Urzędów i Instytucji.
Wydział zajmuje się obsługą wniosków o udostępnienie danych na podstawie akt kierowców, akt
pojazdów oraz na podstawie innych prowadzonych rejestrów.
W dniu 13 listopada 2017 r. został wdrożony
zmodernizowany system informatyczny
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w części dotyczącej centralnej
ewidencji
pojazdów. Uruchomienie systemu spowodowało bardzo duże problemy w pierwszych miesiącach
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funkcjonowania, znacznie wydłużył się czas obsługi klientów, zmniejszyła się ilość realizowanych
spraw a niektórych spraw w ogóle nie można było załatwić.
Od czerwca 2016 r. w wydziale komunikacji został wprowadzony elektroniczny system
kolejkowy do obsługi interesantów oraz elektroniczny system płatności. W sierpniu 2018 roku została
przeprowadzona aktualizacja systemu kolejkowego. Wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do
sprawniejszej i bardziej komfortowej obsługi interesantów, pozwoliły elastyczniej zarządzać ruchem
petentów, dzięki czemu znacznie polepszyła się jakość obsługi co było szczególnie pomocne
w trudnym okresie wprowadzenia CEPIK-u 2.0.
W trakcie obsługi interesantów codziennie udzielono
przepisów.

informacji, wyjaśnień oraz interpretacji

Do wydziału wpłynęło 295 faktur, które zostały sprawdzone i opisane pod względem
formalnym i merytorycznym oraz wprowadzone do programu zaangażowania.

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu Świebodzińskiego
a)zbyto w trybie III rokowań z Zasobu Powiatu nieruchomości:
- nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej 44, oznaczoną
ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej pow. 0,7656ha za kwotę 1.255.000zł netto
+ 23% VAT 12.844,93zł (dotyczy działki nr 328/27) .
b)zbyto w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego z Zasobu Powiatu nieruchomość:
- nieruchomość niezabudowaną położoną Świebodzinie przy ul. Żaków, oznaczoną działką nr 137/5 o
pow. 0,1308 ha za kwotę 132.310zł netto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
c)przekazano w trybie darowizny na cele publiczne z Zasobu Powiatu nieruchomości gruntowe
położone w obrębie Ojerzyce, stanowiące fragmenty pasów drogowych - w celu ujednolicenia stanu
władania i gospodarowania na rzecz Gminy Szczaniec działki nr 132/3 o pow. 0,0426ha, nr 132/4 o
pow. 0,0153ha i nr 132/5 o pow. 0,2574ha o wartości rynkowej 29.544zł netto.
Łączna wartość zbytych nieruchomości wynosi 1.416.854zł netto
d) za udostępnienie z Zasobu Powiatu nieruchomości:
- z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd sprawowany przez powiatowe jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej dochody wyniosły 4.188zł,
- czynsz z kontynuacji umów dzierżawy: nieruchomości zabudowanej i gruntów powiatowych na
poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych ustalono w łącznej wysokości 32.824zł netto
oraz za bezumowne korzystanie 14zł netto.
Łącznie dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami Powiatu pkt a), b) i d) - wyniosły
1.424.336zł.
Z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
a) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ustalono łącznie
należności na kwotę 1.036.663zł,
b) z tytułu opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa ustalono łącznie opłaty na
kwotę 29.084zł,
c) sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału ¼ w nieruchomości w Rusinowie – 22.400zł,
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono należności płatne w
ratach w wysokości 25.162zł,
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e)z tytułu zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego płatne w ratach należności
wyniosły 19.187zł,
f) za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń - uzyskano kwotę 2.635zł netto,
g) dzierżawa gruntów (ogrody przydomowe) – 98zł,
h) bezumowne korzystanie z nieruchomości zabudowanej w Wolimirzycach – 4.513zł
Łącznie dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły ~ 1.139.742zł z
czego 25% (oraz 5% od 4.513zł) w kwocie 284.033zł stanowi dochód Powiatu.
Zobowiązania i należności Powiatu :
- zlecono wykonanie podziału geodezyjnego w trybie decyzyjnym działki nr 63/4 położonej w
Świebodzinie ul. Konarskiego – należność brutto 2.000zł.
Związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa :
- na zadania rządowe dotyczące nieruchomości nie rolnych została łącznie przyznana dotacja w
kwocie 109.312zł - Dz. 700 rozdz. 70005 , z której została wydana kwota 108.897zł na:
a) administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie w tym wykonanie remontu
budynku – 22.096zł,
b) administrowanie gruntem w Wilkowie po Archiwum Państwowym (podatek) – 40zł
c) administrowanie nieruchomością w Romanówku obręb Lubrza (podatek ) - 7.184zł,
d)administrowanie nieruchomością zabudowaną w Wolimirzycach – 2.337zł,
e) zlecanie operatów szacunkowych w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego – 10.820zł,
f) usługi geodezyjne – 54.930zł,
g) wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku stodoły w Rusinowie – 800zł,
h)wykonanie rozbiórki dachu na budynku gospodarczym w Lubrzy – 5.498z,
i) ogłoszenia w prasie – 148zł,
j) zieleń – pielęgnacja – 2.754zł,
k) koszty postępowań komorniczych 1.699zł,
l)szkolenia – 469zł
ł)zakup materiałów i wyposażenia - 123zł
- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa związane z wydzielaniem działek
siedliskowych i dożywotniego użytkowania do zwrotu na rzecz osób uprawnionych, które zdały
gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe wydano łącznie kwotę 4.920zł z
Dz. 010 rozdz. 01005 § 4300.
INNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU:
1. W wyniku podejmowanych wielu starań uzyskano dodatkowe środki finansowe na realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i w związku z tym zostały wykonane min. podziały
geodezyjnie działek, w których granicach przebiegają drogi publiczne różnych kategorii. Powyższe
działania pozwolą na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości (rozdzielenie dróg
kategorii powiatowej i gminnej) w obrębie Darnawa, Opalewo , Raków, Kiełcze i Podlesie.
2. Przyznana dotacja na 2018r. wynosiła 41.000zł a w wyniku ubiegania się o dodatkowe środki na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zwiększona do kwoty 109.312zł.
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3. Monitorowano zabezpieczenia nieruchomości zabudowanych przejętych na rzecz Skarbu
Państwa po Przedsiębiorstwie Wielobranżowym F.B.K. Sp. z o.o. z siedzibą w Romanówku nr 1
(obręb Lubrza).
4. Monitorowano zabezpieczenia na obiekcie kościoła pw. św. Katarzyny w Chociulach wpisanego
do rejestru zabytków pod nr 534.
5. Wykonano aktualizacje wartości nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego za dodatkowo pozyskane na ten cel środki finansowe od
Wojewody Lubuskiego co pozwoliło na zwiększenie dochodów z tego tytułu.
6. W związku z wprowadzeniem nowych zadań ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1529) dotyczących przekazania nieruchomości do
Krajowego Zasobu Nieruchomości - został wykonany pierwszy wykaz obejmujący teren poza
granicami miast oraz dokonano aktualizacji wykazów wcześniej wykonanych dla terenów miast.
7. W związku z wejściem w życie 01 stycznia 2018r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) został powołany nowy podmiot do zarządzania
wodami płynącymi i gruntami nimi pokrytymi w imieniu Skarbu Państwa – Wody Polskie.
Koniecznym stało się więc wygaszenie prawa trwałego zarządu przysługującego do tego czasu
Marszałkowi Województwa Lubuskiego. Wydanych w tym przedmiocie zostało 95 decyzji dla 231
działek stanowiących wody płynące.
8. Prowadzono nadal postępowania wyjaśniające dotyczące zobowiązań oraz mienia spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością i innych podmiotów, które utraciły byt prawny - w trybie
przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 770). Skierowano również zapytanie w tym zakresie do
wszystkich Powiatów i Gmin na terenie Polski.
Ponadto w celu wykonania obowiązku wynikającego z powołanych przepisów podejmowano na
wniosek Starostów z całego kraju czynności zmierzające do ustalenia, czy na terenie należącym do
naszej właściwości istnieje majątek należący do podmiotów niezarejestrowanych w KRS.
6. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Zagadnienia dotyczące spraw oświatowych zostały opisane w dziale „VIII. Szkoły Powiatowe”. Poniżej
przedstawiono pozostałe sprawy realizowane przez wydział.
Elementy polityki w zakresie kultury fizycznej.
1. System współzawodnictwa sportowego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
W ramach współzawodnictwa szkoły ponadgimnazjalne uczestniczyły w rozgrywkach LOM na różnych
szczeblach w różnych dyscyplinach między: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, biegi przełajowe,
itp.
Finansowanie i koordynacja rozgrywek na szczeblu powiatowym wpłynęła na uzyskanie dobrych
wyników na etapach wyższych.
W 2018r. w planie finansowym Powiatu Świebodzińskiego przewidziano sfinansowanie dojazdów
młodzieży na zawody w wysokości 6 900 zł.
Spośród szkół ponadpodstawowych Powiatu Świebodzińskiego najlepsze wyniki osiągnął Powiatowy
Zespół Szkół w Świebodzinie VII miejsce w klasyfikacji generalnej, XIII miejsce zajęło Liceum
Ogólnokształcące w Świebodzinie. Sklasyfikowano łącznie 77 miejsc. Powiat Świebodziński zajął VI
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miejsce. II miejsce w piłce ręcznej chłopców oraz III miejsce w piłce ręcznej dziewcząt i unihokeju
dziewcząt zdobył PZS w Świebodzinie. LO w Świebodzinie zajęło III miejsce w badmintonie dziewcząt.
2. Boiska sportowe
Od października 2009r. funkcjonuje kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach programu
pn. ”Moje Boisko-Orlik 2012”. W pierwszej kolejności z boisk korzystają uczniowie i młodzież
pobliskich szkół tj. PSP nr 7 i PZS w Świebodzinie zgodnie z podpisanym porozumieniem.
W godzinach popołudniowych bezpłatnie z „Orlika” korzystają dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Warto też wspomnieć, iż kompleks sportowy wybudowany w ramach programu pn. ”Moje BoiskoOrlik 2012” jest inwestycją wspólną, zarówno w kwestii budowy jak i bieżącej działalności
i funkcjonowania. Jeszcze w październiku 2009r. Powiat Świebodziński z Gminą Świebodzin podpisał
umowę dotyczącą eksploatacji i funkcjonowania kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”, w której to Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów działalności,
funkcjonowania i bieżącej eksploatacji „Orlika” w wysokości 50% kosztów. Współpraca układa się
pomyślnie. Plan finansowy ujęty w budżecie PZS w Świebodzinie na rok 2018 wynosi 57.634 zł.
Wzrost kosztów wynika z przeprowadzonego remontu nawierzchni poliuretanowej.
Ponadto corocznie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych pozyskuje dofinansowanie do
wynagrodzenia zatrudnionych na Orliku animatorów.
Powiat Świebodziński korzysta i partycypuje w kosztach funkcjonowania zespołu boisk przy PSP 2
i ZSO w Świebodzinie, których gestorem jest Gmina Świebodzin. W planie finansowym na ten cel
przewidziano 20.977 zł.
W sierpniu 2017r. oddano do użytku nowe boisko z bieżnią przy SOSW w Świebodzinie. Wartość
inwestycji zamknęła się kwotą 415 986 zł. Środki na ten cel pochodziły z Powiatu Świebodzińskiego,
Gminy Świebodzin i Ministerstwa Sportu. Wszystkie szkoły posiadają obecnie nowe boiska sportowe.
3. Budżet Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Budżet Powiatu Świebodzińskiego na rok 2018r. Dział (926) zaplanowany w Wydziale Edukacji na
kulturę fizyczną i sport zakładał 29 077 zł. (dane z 28 sierpnia 2018r.).
Do najważniejszych planowanych w danym roku zadań należały:
- bieżąca działalność i funkcjonowanie zespołu boisk przy ZSO i PSP nr 2 – zabezpieczono w planie 20
977 zł (połowa kwoty z zaplanowanej przez Gminę, w której Powiat partycypuje), budżet jest
wykonywany proporcjonalnie
- finansowanie przejazdów młodzieży na zawody sportowe, w szczególności w ramach Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży- 6 900 zł
- dofinansowanie turnieju BRD –wydatkowano 1 200 zł ( plan zrealizowany).
Polityka zdrowotna
1. Pomoc finansowa dla Gminy Zbąszynek na realizację programu polityki zdrowotnej.
Powiat Świebodziński udzielił pomocy finansowej Gminie Zbąszynek, na dofinansowanie
profilaktycznych badań USG dla dzieci w Zbąszynku „Nie nowotworom u dzieci – Rodzicu dostrzeż
objawy” w wysokości 2.000 zł.
Program zakładał przeprowadzenie przesiewowych badań USG wśród dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 6 lat w celu wczesnego wykrycia chorób onkologicznych. W czasie badania lekarz radiolog dokonał
kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców

str. 38

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

dodatkowo moszny Program realizowano na terenie Gminy Zbąszynek w dniach 13-14 marca 2018r.
W badaniu udział wzięło 156 dzieci. Kosz całkowity programu wyniósł 12.799 zł.
2. Akcje pobierania krwi.
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze organizuje cykliczne comiesięczne zbiórki krwi. Mobilny Punkt Poboru Krwi
(ambulans) stacjonuje na parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie w czwarty
wtorek każdego miesiąca. W 2018r.q ramach akcji honorowego krwiodawstwa mieszkańcy powiatu
oddali blisko 120 litrów krwi.
Polityka w zakresie kultury
1.Ochrona zabytków
Na podstawie art. 82 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXII/250/06 Rady Powiatu
Świebodzińskiego z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie,
rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu
Świebodzińskiego oraz Uchwały Nr XXXIII/259/06 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 kwietnia
2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie
i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Świebodzińskiego
oraz Uchwały Nr XXXVII/258/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego
Rada Powiatu Świebodzińskiego w ramach budżetu na 2018r. ( rozdział 92120- ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami ) Rada Powiatu przyznała środki finansowe na łączną kwotę 67 500 zł na
renowację obiektów zabytkowych tj:
 Parafia Rzymsko- Katolickiej pw. św. Anny w Jordanowie na wykonanie prac remontowych –
malowanie wnętrza kościoła parafialnego kwota 15.000 zł,
 Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP w Opalewie na wykonanie remontu
pokrycia dachowego kościoła filialnego pw. Nawiedzenia NMP w Smardzewie kwota 15.000 zł,
 Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy na wykonanie remontu dachu
i wieży kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Mostkach kwota 15.000 zł ,
 Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na remont elewacji
zewnętrznej zabytkowego Domu Parafialnego , dawnej Szkoły Parafialnej mieszczącej się przy ul.
Szpitalnej 1 w Świebodzinie kwota 15.000 zł,
 Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Bartłomieja w Ołoboku na realizację zadania związanego
z remontem ścian budynku zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Rokitnicy kwota
7.500 zł.
Powiat Świebodziński w ramach posiadanych środków wspiera obiekty zabytkowe z terenu powiatu
udzielając dotacji celowych na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym
lub nieruchomym, jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
obszarze powiatu świebodzińskiego;
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2) znajduje się na stałe na obszarze powiatu świebodzińskiego;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, kulturowe i artystyczne dla powiatu.
2. Biblioteka publiczna
Uchwałą Nr XXXIV/234/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018r. powierzono
Gminie Świebodzin zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienie z Gminą Świebodzin na realizację powyższego zadania
i przekazał środki finansowe w 2018r. w wysokości 30.000 zł. (Rozdział 92116).
Przekazana kwota została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, zakup książek
elektronicznych, zorganizowanie spotkań autorskich, konkursów dla dzieci, wydarzeń artystycznych
i prelekcji multimedialnych.
Sfera społeczna
Reorganizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W 2018r. opracowano koncepcję zmian reorganizacyjnych Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie oraz
Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zakłada ona
dostosowanie liczby miejsc dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 4 z 30 miejsc obowiązujących do
dnia 19 października 2018r. do 14 miejsc, oraz w dalszej kolejności zmianę miejsca siedziby placówki
z ul. Jeziorowej 10B w Świebodzinie na ul. Słoneczną 46 w Świebodzinie. Jednocześnie na siedzibę
Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wskazano ul.
Słoneczną 50 w Świebodzinie. Powiat Świebodziński wypowiedział umowę najmu budynku przy ul.
Jeziorowej. W 2018r. dokonano zmian w strukturze zatrudnienia Centrum Administracyjnego oraz
Domu Dziecka Nr 4 w Świebodzinie. 5 osób odeszło z pracy w tym 2 osobom wygasły umowy zawarte
na czas określony, 1 osoba odeszła na emeryturę oraz 2 za porozumieniem stron. W 2018r.
przeprowadzono remont pomieszczeń w Domach Dziecka Nr 1, 2 i 3, przeznaczonych dla
pracowników Centrum Administracyjnego. Do końca I kwartału br. zakończono remont łazienki
i kotłowni CO w budynku przy ul. Słonecznej 46 oraz przeniesiono sprzęt i meble z wynajmowanego
dotychczas budynku przy ul. Jeziorowej 10 B na ul. Słoneczną 46 w Świebodzinie. Powiat
Świebodziński 29 marca 2019r. wystąpił do Wojewody Lubuskiego o wydanie zezwolenia na
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawcze Domu Dziecka Nr 4 Świebodzinie w nowej
placówce tj. przy ul. Słonecznej 46. Koszty reorganizacji to kwota około 60.000 zł w tym koszty
pracownicze 30.918 zł, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu
budowlanego i kosztorysu inwestorskiego 5.000 zł oraz wykonanie remontu około 24.000 zł.
Pozostałe działania
1.Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie karty zgonu.
Realizując ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Starostwo Powiatowe
zleciło wykonanie usług lekarskich polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu przyczyny zgonu
oraz wystawieniu karty zgonu osobie zmarłej, która w okresie 30 dni przed dniem zgonu nie
korzystała ze świadczeń lekarskich. Wydatki na specjalistę medycyny sądowej realizującego ww.
usługi zamknęły się kwotą 4 283,38 zł.
2.Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie realizuje zadanie rządowe na podstawie rozporządzenia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie trybu podziału
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rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka. W 2018r. wypłacono
31 170 zł z tytułu posiadania Karty Polaka dla 7 osób. Świadczenia wynikały z realizacji decyzji
Wojewody Lubuskiego.
7. Inne zadania komórek organizacyjnych
Powiat Świebodziński realizuje zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej. W 2018 roku pomoc prawna udzielana była na podstawie podpisanych umów z 3
adwokatami i 2 radcami prawnymi w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych w jednym
punkcie na terenie Świebodzina - cztery razy w tygodniu, oraz w jednym punkcie na terenie
Zbąszynka – raz w tygodniu. Ponadto, Zarząd Powiatu Świebodzińskiego na posiedzeniu w dniu 24
października 2017r. podjął uchwałę nr 344/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Treść ogłoszenia
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu
Świebodzińskiego www.swiebodzin.pl oraz umieszczona na tablicach informacyjnych urzędu.
W postępowaniu konkursowym złożono 9 ofert. W 2018r. zadanie realizowało Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry. Zadanie w całości finansowane było
z budżetu państwa. W punkcie udzielono 214 nieodpłatnych porad prawnych.
1. Stowarzyszenie
Wspierania Prowadzenie
jednego
punktu 60.725,88
Aktywności Obywatelskiej „CIVIS nieodpłatnej pomocy prawnej na
SUM”
terenie powiatu świebodzińskiego w tym:
w 2018r.
rozliczona
60.593,88
zwrócono
132,00
Otrzymaną na ten cel dotację w kwocie 62 604,00 zł rozliczono w całości.
W ciągu roku udzielono łącznie 460 porad, z tego 214 w punkcie prowadzonym przez organizację
pozarządową.

VII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
1. Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej
administracji zespolonej Powiatu Świebodzińskiego realizującą zadania i działania samorządu
w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z poźn. zm.). Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Świebodzin, ul.
Studencka 8, a terenem jego działania jest Powiat Świebodziński w skład którego wchodzą dwie
gminy miejsko - wiejskie: Świebodzin i Zbąszynek oraz cztery gminy wiejskie: Lubrza, Łagów, Skąpe
oraz Szczaniec. Powiatowym Urzędem Pracy w Świebodzinie kieruje Dyrektor działający na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę Powiatu Świebodzińskiego. Przy realizacji zadań
Powiatowy Urząd Pracy współdziała i współpracuje ze Starostwem Powiatowym i jego jednostkami
organizacyjnymi, z innymi urzędami pracy, z organami administracji rządowej, z Powiatową Radą
Rynku Pracy, organami jednostek samorządu terytorialnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami
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zatrudnienia, instytucjami
partnerstwa lokalnego.

szkoleniowymi,

instytucjami

dialogu

społecznego,

instytucjami

2. Dom Pomocy Społecznej w Toporowie
Dom Pomocy Społecznej w Toporowie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie- 26 miejsc oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- 51
miejsc. Na dzień 31.12.2018 dzieci i młodzieży przebywało 20-oro oraz 57 osób dorosłych. Dom ma
charakter koedukacyjny i na 31.12.2018 r. kobiet było 13, mężczyzn 64.
W 2018 roku na dzień 1 stycznia w placówce przebywało 77 osób, w tym 50 osób na tzw. starych
zasadach (osoby przyjęte przed 1.01.2004 r.), natomiast 27 osób stanowili mieszkańcy przyjęci na
tzw. nowych zasadach. Na dzień 31 grudnia 2018r. wskaźnik ten zmienił się odpowiednio na 48 osoby
na starych zasadach i 29 osób na nowych zasadach. Miesięczny koszt utrzymania w 2018r. wynosił
3733,35 zł. Wszyscy mieszkańcy wnoszą opłatę za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę
do kosztu utrzymania dla mieszkańców przyjętych na nowych zasadach wnosi Ośrodek Pomocy
Społecznej kierujący daną osobę do naszej placówki, natomiast w przypadku osób przyjętych na
starych zasadach różnica ta jest wyrównywana poprzez dotację wojewody, jednakże kwota dotacji
wraz z odpłatnością nie pokrywała pełnych kosztów utrzymania. Przeciętne zatrudnienie wynosiło
54,175 etaty. Dom Pomocy Społecznej w Toporowie w ramach całodobowej opieki świadczy usługi w
zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze, wspomagające a w przypadku osób objętych
obowiązkiem szkolnym również edukacyjne. Powyższe usługi świadczone są zgodnie
z obowiązującym standardem. Z usług ponadstandardowych Dom zapewnia rehabilitację oraz
kontakt z psychologiem w miejscu zamieszkania.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Toporowie w 2018r. brali aktywny udział w zawodach
sportowych, imprezach integracyjnych, wycieczkach autokarowych i rowerowych, przeglądach
twórczości artystycznej min. w ramach Olimpiad Specjalnych, drużyny harcerskiej, w Olimpiadzie
Osób Niepełnosprawnych w Skwierzynie, Olimpiadzie Mieszkańców DPS Województwa Lubuskiego
w Trzebiechowie, w Przeglądzie Twórczości Artystycznej DPS Województwa Lubuskiego w Sulęcinie,
w festynach , dożynkach i innych spotkaniach. W Domu aktywnie działa grupa teatralna "JESTEŚMY",
która swoimi występami uatrakcyjnia wszelkie imprezy. Dom wspiera mieszkańców w podejmowaniu
aktywności zawodowej i tak w 2018 r. były zatrudnione 2 osoby, a 3 uczestniczyły w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Świebodzinie.
W 2018 roku wykonano następujące remonty: wymiana wykładziny w 3 pomieszczeniach, naprawa
pieca CO, remont ujęcia wody, malowanie pomieszczeń mieszkalnych, malowanie i wymiana
wykładziny w szatni mieszkańców.
3. Dom Pomocy Społecznej w Glińsku
W 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku (dalej. Dom) przebywało 100 osób, w tym 48 osób
przyjętych na tzw. starych zasadach czyli mieszkanki przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r. i 52
osoby przyjęte za tzw. nowych zasadach. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wskaźnik nie uległ zmianie.
Miesięczny koszt utrzymania w 2018 r. wynosił 3.290, 18 zł. Wszystkie mieszkanki wnoszą odpłatność
za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę do kosztów utrzymania dla mieszkanek
przyjętych na nowych zasadach wnosi gmina, która skierowała mieszkankę do domu. Natomiast
w przypadku osób przyjętych na tzw. starych zasadach otrzymujemy dotacje celowe z budżetu
państwa, jednakże kwota dotacji nie pokrywa pełnej odpłatności.
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Dom Pomocy Społecznej w Glińsku zapewnia całodobową opiekę, pomoc i wsparcie dla 100 kobiet
przewlekle psychiczne chorych. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne
plany wsparcia mieszkańca. Plan określa indywidualne potrzeby i możliwości mieszkanki, w trakcie
ciągłej opieki i terapii jest co 6 miesięcy weryfikowany.
Umieszczone w Domu mieszkanki mieszczą się w przedziale wiekowym od 30 do 92 lat. Z uwagi na
chorobę, psychiczne problemy duża część mieszkanek jest pozbawiona bądź ma ograniczoną przez
Sąd zdolność do czynności prawnych. Ustanowienie opiekunów lub kuratorów daje umocowanie do
prowadzenia spraw tych mieszkańców, którzy sami nie są w stanie kierować swoim postępowaniem.
Większość mieszkanek domu z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności posiada prawne
potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej.
Opiekę lekarską nad mieszkańcami Domu sprawuje dwóch lekarzy. Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej oraz lekarz psychiatra. Mieszkanki ze świadczeń innych lekarzy specjalistów korzystają
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w poradniach specjalistycznych. Dom zapewnił także stałą
opiekę psychologa oraz fizjoterapeuty.
W celu stworzenia jak najlepszych warunków i przyjaznej atmosfery w domu pracownicy podejmują
szereg działań uprzyjemniających mieszkankom pobyt w placówce.
W ramach terapii zajęciowej organizowane są zajęcia takie jak: arteterapia, choreoterapia, zajęcia
kulinarne, manualne, biblioterapia i filmoterapia, trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny
osobistej, terapia przyłóżkowa, zajęcia rozwijające zdolności muzyczne, trening umiejętności
praktycznych, np. trening budżetowy, gimnastyka codzienna, nordic walking, Mieszkanki uczestniczą
w wielu imprezach kulturalnych, integracyjnych, sportowych czy też tanecznych, organizowanych na
terenie domu bądź przez inne jednostki. Mieszkanki biorą udział w zabawach i spotkaniach
okolicznościowych (walentynki, grillowanie, andrzejki, mikołajki, święta, dzień babci, dzień kobiet,
karnawał). Korzystając z zaproszenia, mieszkanki co roku biorą udział w następujących imprezach
integracyjnych: pożegnanie lata w Toporowie, olimpiada sportowa w Skwierzynie, przegląd
artystyczny domów w Tursku, kolędowanie w Kostrzynie nad Odrą. W roku 2018 na terenie jednostki
zorganizowano spotkania integracyjne z mieszkańcami z zaprzyjaźnionych domów (przywitanie
wiosny, pożegnanie zimy, kulinaria). Mając na celu utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną,
przyjaciółmi we wrześniu zorganizowaliśmy imprezę plenerową, pod nazwą : „Zjazd Rodzin
i Przyjaciół Domu – Wspólne Biesiadowanie”. Ponadto mieszkanki wyjeżdżają na dwutygodniowe
turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W roku 2018, korzystając ze wsparcia firm zewnętrznych (sponsorów)
zorganizowaliśmy wycieczkę do ZOO we Wrocławiu oraz wyjazd do kina.
Poza tym od 20 października 2017 r. Dyrektor Domu zawarł z filią Ośrodka dla osób uzależnionych SP
ZOZ Nowy Dworek w Glińsku porozumienie o partnerskiej współpracy „pomoc sąsiedzka”. Intencją
stron zawierających porozumienie jest współpraca mająca na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się
zjawiska izolacji i wykluczenia, budowanie pozytywnych relacji ludzkich i międzyludzkich, a także
podniesienie jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych, chorych, które charakteryzują się
okresowym lub stałym wsparciem przez instytucje i organy udzielające pomocy społecznej
i zdrowotnej. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do wykonania w ramach porozumienia
następującego świadczenia o charakterze wolontariackim - wsparcie w formie wizyt i wspólnego
spędzania czasu wolnego pacjentów hospitalizowanych w Filii Ośrodka dla osób uzależnionych SP
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ZOZ Nowy Dworek w Glińsku z mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Spotkania
odbywają się cyklicznie 3 razy w tygodniu.
W ciągu roku 2018 pracownicy działu gospodarczego na bieżąco przeprowadzili prace remontowe
i naprawcze co w znacznym stopniu podniosło komfort życia mieszkanek.
Ogólna liczba osób zatrudnionych: w etatach: 66,25 w osobach: 68.
Na rzecz mieszkanek i potrzeb domu z zewnątrz (od sponsorów) w roku 2018 udało się pozyskać
następujące darowizny: środki finansowe w kwocie 6.030 zł oraz środki rzeczowe o wartości
34.682,04 zł.
4. Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie
W 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018r, oraz na dzień 15 stycznia 2019 roku przebywały w placówce
82 osoby w tym 9 osób przebywało na tzw. starych zasadach (osoby przyjęte przed 1.01.2004r)
natomiast 73 osoby przyjęte na tzw. nowych zasadach. Miesięczny koszt utrzymania w 2018 roku
wynosił 3227,30 zł. Wszyscy mieszkańcy wnoszą opłatę za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu.
Różnicę do kosztu utrzymania dla mieszkańców przyjętych na nowych zasadach wnosi Ośrodek
Pomocy społecznej kierujący daną osobę do placówki. Natomiast w przypadku osób przyjętych na
starych zasadach różnica ta jest wyrównywana poprzez dotację wojewody, jednakże kwota dotacji
nie pokrywa pełnej odpłatności. Przeciętna zatrudnienie wynosiło 53,27 etatów. Mieszkańcy placówki
w ramach całodobowego pobytu mają zapewnione: usługi pielęgnacyjne, całodobowe wyżywienie
dostosowane do zaleceń dietetycznych, stały kontakt z lekarzem rodzinnym, raz w tygodniu kontakt
z lekarzem psychiatrą, w razie konieczności również z lekarzami innych specjalności, kontakt
z psychologiem, opiekę socjalną (pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i osobistych). Dostępne są
także różne formy rehabilitacji w zakresie fizjoterapii, masażu leczniczego, ćwiczeń usprawniających
itp. liczne zajęcia terapeutyczne, relaksacyjne, kulturalno-oświatowe tj. muzykoterapia, ergoterapia,
biblioterapia, zajęcia manualne, malarstwo. Mieszkańcom zapewnia się organizacja czasu wolnego
poprzez liczne wycieczki, pikniki, ogniska, zabawy taneczne. Na terenie domu odbywają się cykliczne
zajęcia kulinarne gdzie mieszkańcy gotują, pieką ciasta, robią sałatki i dzielą się nimi na zajęciach
z innymi mieszkańcami. W Domu działa kółko teatralne gdzie są przygotowywane różne krótkie
występy artystyczne i przedstawiane na imprezach okolicznościowych. Każdego roku podopieczni
Domu biorą udział w Przeglądzie Form Artystycznych DPS w Sulęcinie. Dodatkowo na bieżąco
prowadzone były prace:
 w budynku A:
-remont świetlicy: szpachlowanie, malowanie, położenie płytek ceramicznych na podłodze, położenie
lamperii z tynku strukturalnego. Remont wykonany ze środków
z dotacji Prowadzenie i Rozwój
Infrastruktury w DPS - utrzymanie standardów bytowych i higieniczno-sanitarnych;
- przedpokój i pokój socjalny pracowników, w budynku A: szpachlowanie, wykonanie tynku
mozaikowego, malowanie, położenie płytek ceramicznych na podłodze
-renowacja drzwi wejściowych do budynku
 w budynku B:
- konserwacja balkonów (malowanie barierek, uszczelnianie opierzeń)
 w budynku D /administracja/:
- biuro pracowników socjalnych: szpachlowanie, malowanie, położenie paneli na podłodze, wymiana
elektryki
-renowacja drzwi wejściowych.
Oprócz wymiany instalacji elektrycznej wszelka robocizna wykonana została we własnych zakresie.
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5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W 2018 roku kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie liczyła 17 osób w tym:
kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osób, pozostali pracownicy 13 osób. Spośród
zatrudnionych w powiatowym centrum pomocy rodzinie pracowników 16 posiada wykształcenie
wyższe, 1 wykształcenie średnie.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015, poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizujących przez powiat
należy realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Realizacja powyższego zadania odbywa się w ramach realizacji Krajowego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie realizowało program korekcyjnoedukacyjny w dwóch edycjach: od 5 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i od 3 września 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. Program był również przeprowadzony na Oddziale Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Łącznie udział w spotkaniach
indywidualnych wzięło 42 mężczyzn. W zajęciach grupowych łącznie uczestniczyło 42 mężczyzn.
Program ukończyło 23 mężczyzn.
W roku 2018 wydano 45 decyzji administracyjnych z zakresu przyznawania świadczeń związanych
z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 roku 2 osoby
otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 6 osób na pomoc na zagospodarowanie i 25 osób
otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki.
W ciągu 2018 na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej było zatrudnionych 8 osób (z
tego 2 osoby zrezygnowały z pracy, 1 osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą,
jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Powiatu Świebodzińskiego funkcjonowało 76 rodzin
zastępczych (w tym: 3 zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa specjalistyczna,
3 zawodowe, 24 niezawodowe i 45 spokrewnionych), które objęły opieką i wychowaniem 112 dzieci.
Dofinansowano 751 osób niepełnosprawnych (183 - turnusy rehabilitacyjne osoby dorosłe, 71 turnusy rehabilitacyjne dzieci, 13 - likwidacja barier architektonicznych, 2 - likwidacja barier
w komunikowaniu się, 1 - likwidacja barier technicznych, 267 - zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, 25 - warsztaty terapii zajęciowej, 189 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych)
Potrzeby z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych zostały zaspokojone w całości. Bez rozpatrzenia pozostawiono 2 wnioski
w wyniku nieuzupełnienia braków formalnych, w jednym przypadku cofnięto dofinansowanie, iż
wykonanie zadania było niezgodne z umową. Dwie osoby zrezygnowały z przyznanego
dofinansowania. Jedna osoba zerwała umowę, jeden wniosek rozpatrzono negatywnie, gdyż lekarz
zaznaczył w zaświadczeniu lekarskim, iż osoba nie ma trudności w poruszaniu się , a to jest warunek
przy rozpatrywaniu wniosku.
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 11 wniosków
pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż wnioskodawcy nie uzupełnili braków formalnych, 6 osób
zrezygnowało z dofinansowania, w jednym przypadku zostało przekroczone kryterium dochodowe,
a w 6 przypadkach nastąpił zgon wnioskodawcy.
Natomiast 27 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z braku środków.

str. 45

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

Na likwidację barier technicznych złożono 4 wnioski, dofinansowanie otrzymały 2 osoby, z czego
1 osoba zrezygnowała oraz 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków.
Ponadto na 2 złożone wnioski dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie
otrzymało wszystkie osoby.
W roku 2018 ze środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie realizowało
pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i dostępie do edukacji.
W ramach programu w 2018 roku podpisano i zrealizowano 60 umów o dofinansowanie.
W roku sprawozdawczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było prowadzone poradnictwo
psychologiczne. W Centrum na umowę zlecenie zatrudniony jest psycholog. Wymiar jego czasu pracy
od 1 stycznia do 31 grudnia wynosił 59 godzin miesięcznie. W ramach pomocy specjalistycznej
psycholog PCPR przyjął 91 osoby, którym udzielił 701 porady. W 2018 roku psycholog wydał 166
oceny dotyczące funkcjonowania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach zespołów
kwalifikacyjnych, 1 opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzedzonych
4 godzinnymi badaniami psychologicznymi. Wydanych zostało 43 opinii z badań motywacji
i predyspozycji. W roku 2018 prowadzonych było 16 terapii rodzinnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie przez cały rok 2018 współpracowało
z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem
Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznikiem Praw Dziecka w zakresie przyjmowania
i przekazywania do innych instytucji z terenu powiatu świebodzińskiego plakatów i ulotek
dotyczących zjawiska przemocy. Ponadto ulotki są udostępniane osobom zainteresowanym
i lokowane w siedzibie PCPR w miejscu ogólnodostępnym.
W roku 2016 Powiat Świebodziński podpisał porozumienie z Miastem Gorzów Wielkopolski
w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wielkopolskim usług
w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego.
Prowadzona jest współpraca z Policją. Pracownik socjalny PCPR co roku podczas tygodnia pomocy
ofiarom przestępstw jest obecny na dyżurach w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie.
Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie zamieszczone są
aktualne dane dotyczące Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie wraz z nazwiskami osób do kontaktu i numerami telefonu. W związku z brakiem
całodobowego telefonu zaufania na stronie znajdują się również numer telefonu, maile i adres strony
Internetowej do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie biorą udział w spotkaniach Gminnych Zespołów
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzona jest stała współpraca
z Zespołami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie ma podpisane porozumienia
o współpracy z Gminą Zbąszynek, Gminą Szczaniec i Gminą Świebodzin. Porozumienia dotyczą
współpracy w Zespołach Interdyscyplinarnych.
Spośród najistotniejszych zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie wszystkie praktycznie
realizował lub wdraża na bieżąco. Należy jednak podkreślić, że niektóre z tych zadań realizowane są
w nieco ograniczonym zakresie i wymagają dalszego rozwijania w oparciu o rozpoznane na bieżąco
potrzeby oraz posiadane zasoby i możliwości. Podkreślić należy wszakże, że na niektóre formy
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wsparcia zapotrzebowanie nie wystąpiło lub występowało w ograniczonym zakresie. Wdrożony
Program „500 plus” poprawił sytuację bytową rodzin zastępczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w związku z pilotażowym programem
„Aktywny samorząd” finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych podejmuje działania w kierunku pomocy osobom niepełnosprawnym w formie
likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
W 2018 roku po raz siódmy przystąpiliśmy do realizacji powyższego zadania i wystąpiliśmy
o przyznanie środków finansowych na realizację programu.
6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Działaniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świebodzinie objęte są dzieci od urodzenia
nieuczęszczające do żadnej placówki oraz wszystkie dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Swoim zasięgiem poradnia obejmuje teren sześciu gmin
powiatu świebodzińskiego (Świebodzin, Łagów Lubuski, Skąpe ,Szczaniec, Zbąszynek) w tym:
•
33 przedszkola( publiczne i niepubliczne)
•
20 szkół podstawowych,
•
4 szkoły ponadgimnazjalne
•
1 placówka
Liczba dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wynosi około 11000. Stan
zatrudnienia to 15 etatów pedagogicznych oraz 1,25 etatów administracyjnych.
Główne zadania poradni to:
•
Diagnozowanie dzieci i młodzieży;
•
Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
•
Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą funkcję przedszkola,
szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych;
•
Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych.
W 2018 roku w poradni przeprowadzono 2903 diagnozy (psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne), wydano 143 orzeczenia w tym 39 do indywidualnego nauczania ora 354 opinie w tym
13 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Ponadto objęto pomocą w formie szkoleń, warsztatów,
prelekcji, udziałów zespołach wychowawczych poza terenem poradni 799 uczniów, 379 rodziców,
185 nauczycieli. W lutym 2017 roku Poradnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia działalności
specjalistycznej pozwalającej na wydawanie orzeczeń do kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm
i Zespół Aspergera. W 2018 r Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świebodzinie podjęła
starania o uzyskanie kolejnych uprawnień do organizowania i działania zespołów orzekających
wydających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dla dzieci ze słabo widzeniem i niedowidzeniem. Na mocy Uchwały nr 386/2018 Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2018 roku dyrektor PPP spełniając warunki do
prowadzenia w/w działalności wystąpił z wnioskiem do Lubuskiego Kuratora Oświaty o uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie specjalistycznej działalności orzeczniczej w w/w zakresie. Aktualnie
Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna realizuje w/w zadania. Pozwoliło to poszerzyć zakres działań
jednostki i tym samym w znaczącym stopniu uprościć i skrócić czas trwania procedury orzeczniczej
dla dzieci niepełnosprawnych z niedowidzeniem i słabo widzenie z naszego rejonu działania tj.
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(gmina Świebodzin, Lubrza, Zbąszynek, Łagów, Skąpe, Szczaniec ), którą dotychczas prowadził Zespół
Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp.
7. Domy Dziecka
1. Informacje o ilości wychowanków w obsługiwanych placówkach (stan na 31 grudnia 2018 r.):
1) Dom Dziecka Nr 1 w Świebodzinie ul. Słoneczna 48 – 16 wychowanków;
2) Dom Dziecka Nr 2 w Świebodzinie ul. Słoneczna 50 – 14 wychowanków;
3) Dom Dziecka Nr 3 w Świebodzinie ul. Słoneczna 52 – 13 wychowanków;
4) Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie ul. Jeziorowa 10 B – 14 wychowanków.
2. a) Struktura zatrudnienia w Centrum:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stanowisko
Dyrektor
Z-ca dyrektora
Wychowawcy
Pedagog
Psycholog
Pracownik socjalny
Terapeuta
Inni specjaliści
Pielęgniarka
Pozostali pracownicy ogółem, w tym:
Pracownicy obsługi
Pracownicy administracji

Ilość osób
1
1
1
1
1
9
5
4

Dodatkowe informacje
-

b) Struktura zatrudnienia w Domu Dziecka Nr 1:
Dom Dziecka Nr 1 w Świebodzinie na dzień 31.12.2018r. zatrudniał pracowników
z tego:
- wychowawcy - 6 (6 x 1 etat).
c) Struktura zatrudnienia w Domu Dziecka Nr 2:
Dom Dziecka Nr 2 w Świebodzinie na dzień 31.12.2018r. zatrudniał pracowników
z tego:
- wychowawcy - 5 (5 x 1 etat).
d) Struktura zatrudnienia w Domu Dziecka Nr 3
Dom Dziecka Nr 3 w Świebodzinie na dzień 31.12.2018r. zatrudniał pracowników
z tego:
- wychowawcy - 5 (5 x 1 etat).
e) Struktura zatrudnienia w Domu Dziecka Nr 4:
Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie na dzień 31.12.2018r. zatrudniał pracowników
z tego:
- wychowawcy - 6 (6 x 1 etat).

w liczbie 6 osób,

w liczbie 5 osób,

w liczbie 5 osób,

w liczbie 6 osób,

3. Planowane przedsięwzięcia na rok 2019.
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Zmiana siedziby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy
ul. Słonecznej 46 i przeniesienie pracowników administracji do budynków Domu Dziecka Nr 2 i 3 przy
ul. Słonecznej 50 i 52. Przeniesienie wychowanków Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Jeziorowej 10B do
budynku Centrum z chwilą dostosowania warunków mieszkaniowych i uzyskania zgody Wojewody
Lubuskiego.
4. Ustalona z organem prowadzącym stawka na 1 wychowanka na 2019 rok – 1.277,05 zł.
Dom Dziecka Nr 1 w Świebodzinie: 3.585,87 zł
Dom Dziecka Nr 2 w Świebodzinie: 3.608,56 zł
Dom Dziecka Nr 3 w Świebodzinie: 3.978,25 zł
Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie:3.648,59 zł
5. Finansowanie w 2019 roku.
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE
1. 2.
WYCHO Liczba
miejsc
w
podległych
jednostkach
WANKO /wg zezwolenia/
WIE
Liczba wychowanków (jw.) na 31 grudnia 2018
Średnioroczna liczba wychowanków w podległych
placówkach
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Liczba dzieci przebywających
(MOW;MOS;Szpital, inne)

poza

placówką 8

1
MOW
w Antonie
wie
1
MOW
w Koźminie
Wlkp
1 MOW w
Kolonii
Szczerbacki
ej
1
Zespół
Szkół
Techniczny
ch
w Zbąszynk
u
2
LO
w Zielonej
Górze
1
Zespół
Szkół
Techniczny
ch
1
Zespół
Szkół
Leśnych
w Rogozińc
u.

Planowany budżet na 2019 rok.
Budżet Centrum

Budżet Domu Dziecka Nr 1

Budżet Domu Dziecka Nr 2

Budżet Domu Dziecka Nr 3
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705.754,00
zł
(wydatki) +145,00
zł (dochody)
384.017,00
zł
(wydatki)
+3.947,00
zł
(dochody)
335.616,00
zł
(wydatki)
+3.957,00
zł
(dochody)
336.739,00
zł
(wydatki)
+3.657,00
zł
(dochody)
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Budżet Domu Dziecka Nr 4

IV.

Szacunkowa wartość pozyskanych z różnych źródeł darowizn

338.066,00
(wydatki)
+4.894,00
(dochody)
0,00

zł
zł

8. Spółka Ratownictwo Medyczne
Od 01 kwietnia 2018r. nastąpiła zmiana działania systemu ratownictwa medycznego zakładająca
realizację świadczeń medycznych w tym zakresie wyłącznie przez podmioty lecznicze w formie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych lub spółek
kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego Rada Powiatu w dniu
06 września 2018r. wyraziła zgodę na nabycie udziałów w spółce Ratownictwo Medyczne zawiązanej
przez GNS S.A.
Grupa Nowy Szpital Holding SA powołała w dniu 30 maja 2018r. spółkę Ratownictwo Medyczne sp. z
o. o. nr KRS 0000737513, której przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu ratownictwa medycznego. Powiat Świebodziński 6 listopada 2019r. na postawie umowy
sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością nabył 204 udziałów w w/w spółce,
stanowiących 51 % wszystkich udziałów po ich cenie nominalnej, tj. po 50 zł za udział, z
zastrzeżeniem prawa odkupu. Wniesiono wkład do spółki w wysokości 10 200 zł. Powiat jako
udziałowiec w spółce Ratownictwo Medyczne posiada prawo powołania do 2 członków rady
nadzorczej. Na dzień 31 grudnia 2018r. struktura udziałów spółki Ratownictwo Medyczne Sp z o.o.
wygląda następująco:
Nazwa udziałowca
ilość
Nominał
Wartość
Udział %
GNSH S.A.
142
50
7.100,00
35,50
NS Wąbrzeźno
6
50
300,00
1,50
NS Świecie
6
50
300,00
1,50
NS Olkusz
6
50
300,00
1,50
NS Wschowa
6
50
300,00
1,50
NS Kostrzyn
6
50
300,00
1,50
NS Skwierzyna
6
50
300,00
1,50
NS Nakło
6
50
300,00
1,50
NS Świebodzin
6
50
300,00
1,50
Powiat Świebodziński
204
50
10.200,00
51,00
Powiat Wąbrzeźno
6
50
300,00
1,50
Razem
20.000,00
100
Na dzień 31 grudnia 2018r. spółka osiągnęła stratę finansową w wysokości -6.010,49 zł.
Od 2019r. spółka Ratownictwo Medyczne realizuje świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa
medycznego miedzy innymi dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego.
Planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie
województwa jest zadaniem wojewody. Do 31 marca 2019r. świadczenia w zakresie ratownictwa
medycznego realizowano na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 01
kwietnia br. świadczenie realizowane jest poprzez konsorcja ratownictwa medycznego powstałe na
bazie wojewódzkich stacji pogotowia, które pośredniczą pomiędzy wojewodami jako płatnikami za
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usługi zdrowotne a zespołami ratownictwa medycznego. W województwie lubuskim od dnia 1
kwietnia 2019 r. funkcjonują łącznie 52 zespoły ratownictwa medycznego, w tym 18 specjalistycznych
zespołów ratownictwa medycznego i 34 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego. W lubuskim
Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. świadczy usługi w dotychczasowych lokalizacjach w oparciu o
wykorzystywane wcześniej zasoby kadrowe i sprzętowe na postawie umów na 8 zespołów
wyjazdowych. Umowy zawarto do 31.12.2020r.

9. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,Pałac” w Przełazach
Uchwałą Nr XLII/287/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. zawiązano spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Pałac” w Przełazach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Przedmiotem działalności spółki są zadania przypisane Powiatowi na podstawie art. 35a ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, a w
szczególności: rehabilitacja społeczna, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków
niepełnosprawności, promocja i ochrona zdrowia, wspieranie osób niepełnosprawnych. W akcie
założycielskim przedmiot działalności Spółki został rozszerzony o działalności w zakresie prowadzenia
działalności wg klasyfikacji PKD: działalność fizjoterapeutyczna, działalność obiektów służących
poprawie kondycji fizycznej, pozostałe zakwaterowanie, działalność usługowa związana z poprawą
kondycji fizycznej, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
miejsce krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niezaklasyfikowane, pomoc
społeczna z zakwaterowaniem osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. posiada wpis do
rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Od dnia 01 października 2010r. funkcję Prezesa PORW „Pałac” w przełazach pełni Pan Michał
Chromiński zgodnie z Uchwałą Nr 1/10 Rady Nadzorczej Spółki.
W chwili powołania spółki kapitał zakładowy wynosił 5.000 zł i dzielił się na 10 udziałów po 500 z k,
które w całości objął Powiat Świebodziński. Na dzień 31 grudnia 2018r. kapitał zakładowy spółki
wynosił 304.546,03 zł i dzielił się po 10 udziałów po 30.454,60 zł za każdy udział.
Na dzień 31 grudnia 2018r. spółka posiada stratę z lat ubiegłych w wysokości -67.613,55 zł,
natomiast za rok 2018 PORW „Pałac” osiągnął zysk w wysokości 5.427,55 zł.
Ośrodek posiada wpisy uprawniające do organizowania turnusów i przyjmowania osób
niepełnosprawnych na turnusy z programem usprawniająco-rekreacyjny z 24 schorzeniami
i dysfunkcjami:
1. kobiety po mastektomii,
2. z autyzmem,
3. z chorobami neurologicznymi,
4. z chorobą psychiczną,
5. z cukrzycą,
6. z dysfunkcjami narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
7. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
8. z dysfunkcją narządu słuchu,
9. z dysfunkcją narządu wzroku,
10. ze schorzeniami kręgosłupa,
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11. ze schorzeniami laryngologicznymi,
12. ze schorzeniami reumatycznymi,
13. ze schorzeniami układu krążenia,
14. ze schorzeniami układu oddechowego,
15. ze skoliozą,
16. ze stwardnieniem rozsianym,
17. z mukowiscydozą,
18. z padaczką,
19. z upośledzeniem umysłowym,
20. z wadami postawy,
21. z zaburzeniami depresyjnymi,
22. z zaburzeniami głosu i mowy,
23. z zaburzeniami nerwicowymi,
24. z zespołem Downa.
Ośrodek usytuowany jest nad brzegiem jeziora Niesłysz (pierwsza klasa czystości wody). Obiekt jest
w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami m.in
wyposażony jest w windę i podjazdy dla wózków inwalidzkich.
W Ośrodku jednorazowo na turnusie może przebywać 50 osób.

VIII. SZKOŁY POWIATOWE
Powiat Świebodziński od 1 września 2017r. do końca sierpnia 2018r. był organem prowadzącym dla
następujących publicznych szkół i placówek oświatowych:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie.
W skład Zespołu wchodzą:
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży,
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2) Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie.
W skład Zespołu wchodzą:
Czteroletnie Technikum,
kierunki: technik handlowiec, technik mechanik, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik
informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych,
Szkoła Branżowa I stopnia.
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świebodzinie.
W skład Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna, w tym oddział specjalny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
(od 1 września 2017 przekształcona w szkołę 8 letnią),
Gimnazjum Specjalne, w tym oddział specjalny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową ( od 1
września 2017r. w likwidacji, pozostały klasy III),
Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Przedszkole Specjalne.
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Oświata niepubliczna.
Obecnie na terenie Powiatu Świebodzińskiego funkcjonują następujące szkoły i placówki
niepubliczne:
- trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości
po zdaniu egzaminu maturalnego (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Didasko” w Świebodzinie,
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszynku - szkoły posiadają uprawnienia
szkoły publicznej),
- szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia
osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu, (Policealna Szkoła Zawodowa „Didasko” w Świebodzinie), – szkoła
posiada uprawnienia szkoły publicznej,
- placówki kształcenia ustawicznego (Zakład Usług Szkoleniowych „Didasko” w Świebodzinie, Ośrodek
Dokształcania Zawodowego P.W. „Atest” w Toporowie, Centrum Edukacji Kosmetycznej MK
w Zbąszynku, Instytut Doradczo-Szkoleniowy „PKB” spółka z o.o.).
- Niepubliczna Bursa „Pod Semaforem” w Zbąszynku.
We wrześniu 2017r. wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru szkół i placówek
Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie z powodu zaprzestania działalności.
Finansowanie oświaty poprzez subwencję.
Podstawowym źródłem finansowania jednostek oświatowych jest subwencja, która zależna jest od
liczby uczniów. W latach 2008-2018 kształtowała się jak poniżej.
Tabela : Subwencja w latach 2008-2018 (Powiat Świebodziński)
Wartość
subwencji
Lata
ostatecznej
2018

16 254 567

2017

16 639 810

2016

17 543 128

2015

17 584 330

2014

17 874 309

2013

18 852 647

2012

18 500 853

2011

21 166 456

2010

21 397 881

2009

20 489 411

2008

18 888 671

Zmniejszenie subwencji w latach 2008-2018 spowodowane było zmniejszeniem liczby uczniów (niż
demograficzny i migracja).
Spośród 494 absolwentów 256 podjęło naukę w Świebodzinie. 238 poza Świebodzinem, z czego 138
w liceach ogólnokształcących.
Spoza Powiatu Świebodzińskiego w PZS w Świebodzinie jest aktualnie 46 uczniów.
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Klasy I – 8 w technikum i 3 w szkole branżowej
II – 10 w technikum , 2 w szkole branżowej
III – 8 w technikum – 3 w szkole zawodowej
IV – 12 w technikum.
Ponadto w szkole uczy się 4 obywateli Ukrainy, 3 w klasach I (2 – technikum i 1 w branżowej) oraz
1 uczeń w klasie III technikum.
Spoza Powiatu Świebodzińskiego w ZSO w Świebodzinie jest aktualnie 11 uczniów, z czego 6
w klasach I, 4 w klasach II i 1 w klasie III.
Tabela : Porównanie liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
Rok szkolny
2016/2017
2017/2018
Szkoła

PZSTiZ ZSO

SOSW

Razem

PZSTiZ

ZSO

SOSW

Razem

Liczba uczniów

843

190

1 390

821

255

177

1 253

357

Źródła informacji: SIO 30 IX 2016 i 2017 bez przedszkola i wczesnego wspomagania
Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu z rokiem 2016/2017 była niższa o 137 osób.
Tabela : Subwencja ostateczna dla szkół i placówek Powiatu Świebodzińskiego na rok 2018
Szkoła lub placówka
Subwencja ostateczna w zł
PZS w Świebodzinie
6 283 788
Niepubliczne
594 375
ZSO Świebodzin
1 606 402
PPP
1 240 487
SMM
104 255
SOSW
6 425 260
Razem
16 254 567

Największa subwencja powyżej 6 mln zł jest w PZS i SOSW w Świebodzinie.
Finansowanie oświaty ze źródeł zewnętrznych.
Lubuskie Kuratorium Oświaty poinformowało Powiat Świebodziński, że na podstawie decyzji MF
z dnia 18.04.2018 zwiększono wydatki budżetowe przeznaczone na udzielanie dotacji celowej
z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2018r. wysokość
dotacji 13.700 zł (dotyczy SOSW).
Powiat Świebodziński otrzymał 32.068 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawowy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dotyczy SOSW).
Powiat Świebodziński otrzymał ponadto dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 6.253 zł. (dotyczy SOSW).
W ramach pozyskanej przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych dotacji z budżetu państwa
w 2017r. w wysokości 23.115,29 zł wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie - zakupiono sprzęt i wyposażenie do dwóch gabinetów na
kwotę 13.108,00 zł.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie - zakupiono sprzęt i wyposażenie do gabinetu na
kwotę 5.363,00 zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świebodzinie- zakupiono sprzęt i wyposażenie do
gabinetu na kwotę 4.644,29 zł.
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych wystąpił do MEN z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania kosztów związanych
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. 28.11.2017r. Powiat Świebodziński otrzymał środki
w wysokości 50.000 zł.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.
ZSO w Świebodzinie:
Tabela: Rekrutacja do klas I w LO dla młodzieży
Lp.

Liceum Ogólnokształcące

Ilość uczniów

1.
2 oddziały w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży
66
Dane na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018
PZS w Świebodzinie:
Tabela: Rekrutacja do klas I w PZS (technikum)
Lp. Czteroletnie technika
1
Technik Ekonomista
2
Technik Mechanik
3
Technik Logistyk
4
Technik Informatyk
5
Technik Hotelarstwa -14, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 36
Razem

Ilość uczniów
22
21
25
27
50
145

Dane na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018
Tabela: Rekrutacja do klas I w Branżowej Szkole I stopnia – 3 oddziały
Lp. Zawody 3 letnie
Ilość uczniów
1
Razem – 3 oddziały
90
Dane na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018
SOSW w Świebodzinie:
Tabela: Rekrutacja do klas I w SOSW
Lp.

Szkoły specjalne

1.
2.

Branżowa Specjalna I stopnia
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Ilość
oddziałów
1
1

Liczbę uczniów w oddziałach SOSW regulują odrębne przepisy. Liczebność jest mniejsza niż
w standardowych szkołach.

str. 56

Raport o stanie Powiatu Świebodzińskiego za 2018 rok

W roku szkolnym podjęto szereg działań wpływających na rekrutację. Na szczególną uwagę zasługuje
Program Dni Otwartych w PZS w Świebodzinie. Dni otwarte odbyły się 25 kwietnia 2018r. na
warsztatach szkolnych. W imprezie wzięło udział wiele świebodzińskich firm, które poprzez
prezentacje przedstawiły swoje oferty skorelowane z programem nauczania PZS. W czasie spotkania
szkoła również zaprezentowała swoją ofertę.
Struktura zatrudnienia i wykształcenia kadry pedagogicznej w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Powiat Świebodziński
Według stanu na dzień 31.03.2018r. (sprawozdanie SIO na dzień 31.03.2018r.), ogółem w szkołach
i placówkach oświatowych (łącznie z podmiotami niepublicznymi) było 214,06 etatów
pedagogicznych. Największą grupę stanowili nauczyciele dyplomowani i mianowani.
W
roku
szkolnym
2017/2018
strukturę
awansu
zawodowego
w
szkołach
i oświatowych placówkach publicznych, dla których podmiotem prowadzącym był Powiat
Świebodziński przedstawiają poniższe tabele
Tabela: Liczba etatów w szkołach w roku szkolnym 2017/2018

SOSW
ZSO
PZS
PPP
Suma końcowa
Stan na 31.03.2018r.SIO

2,00

2,00

33,06
21,74
58,71
7,00
120,51

8,86
1,00
2,88
4,00
16,74

33,12
5,16
22,30
4,50
65,08

1,00
1,00

2,00

Suma końcowa

nauczyciel
stażysta

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
dyplomowany

Skrót nazwy jednostki

Stopnie awansu
nauczyciel bez
stopnia awansu
zawodowego
zatrudniony na
podstawie art.
10 ust. 9 Karty
Nauczyciela

Suma etatów wg obowiązków

78,04
28,90
83,89
15,50
206,33

Kadra kierownicza.
Zgodnie z art.97 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe w szkołach, które liczą co
najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowiska wicedyrektora. W szkołach dla, których organem
prowadzącym jest Powiat Świebodziński tan rzeczywisty kształtuje się tak, że dyrektor bez zastępcy
funkcjonuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie, Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym
w
Świebodzinie
oraz
w
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących
w Świebodzinie. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie jest dwóch
zastępców. W Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie są również dwa stanowiska wicedyrektora.
W PZS funkcjonują ponadto inne 4 stanowiska kierownicze dotyczące szkolnictwa zawodowego.
W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzano 2 postępowania konkursowe na stanowiska dyrektora.
Na stanowisko w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie zgłosił się 1 kandydat,
dotychczasowy dyrektor Pan Zbigniew Burnos, który wygrał konkurs. Do konkursu na dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie zgłosił się także jeden kandydat,
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dotychczasowa dyrektor Pani Agnieszka Żyła, która go wygrała. W wyniku zakończonych postepowań
konkursowych Zarząd Powiatu powołał ww. osoby na stanowiska dyrektorów na kolejnych 5 lat.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w budżecie
powiatu na rok 2018 zostały zarezerwowane środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 90 744,-zł.
Z kwoty tej przeznaczono na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli kwotę 88 395,-zł
oraz kwotę 2 349,-zł. na organizację i realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli
Tabela: Podział środków na szkoły i placówki w zł w roku 2018
1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie
27 895
2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie
12 500
3.
Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych w Świebodzinie
36 000
4.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świebodzinie
12 000
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które dofinansowanie może być przyznane określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r.
Nauczyciele korzystają z takich form doskonalenia jak:
Studia magisterskie uzupełniające,
Studia licencjackie,
Studia podyplomowe,
Konferencje metodyczne,
Kursy kwalifikacyjne,
Warsztaty szkoleniowe,
Inne.
Maksymalna kwota dofinansowania za jeden semestr pobierana przez szkoły wyższe wynosi 900,-zł.
Kadra niepedagogiczna w placówkach oświatowych.
Liczba personelu zależna jest od wielkości szkół, liczby wychowanków i uczniów w poszczególnych
jednostkach oświatowych oraz od specyfiki działalności szkoły.
Poniżej przedstawiono zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych
wykazanych przez szkoły.
Tabela: Etaty administracji i obsługi
Skrót nazwy jednostki

Prac. ekonomiczno-administracyjni

Pozostali prac. obsługi

SOSW
6,75
22,5
ZSO
3
4
PZS
4
12
PPP
1,75
SSM
4
2
Suma końcowa
19,5
40,5
W ZSO w Świebodzinie usługi sprzątania są realizowane przez firmę zewnętrzną.
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W wyniku trendu demograficznego polegającego na systematycznym spadku urodzeń i zmniejszeniu
liczby dzieci i młodzieży w szkołach, w tym ponadgimnazjalnych oraz w mniejszym stopniu migracji
Powiat Świebodziński podejmuje działania mające na celu dostosowanie organizacji oświaty,
infrastruktury i potencjału kadrowego, w tym dydaktycznego do zmniejszonych potrzeb
optymalizując ponoszone wydatki. Największe zmiany kadrowe w szkołach na rok szkolny 2017/2018
oraz 2018/2019 zaszły w ZSO w Świebodzinie. Zwolnienia nauczycieli związane były z utworzeniem
tylko 3 oddziałów klas pierwszych, w kolejnych latach tj. 2017/2018 i 2018/2019 utworzono po
2 oddziały. Liczba godzin dydaktycznych i nauczycieli maleje. W związku z odprawami Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych występuje do MEN o środki na ten cel.
Aktualnie system oświatowy nie jest w stanie funkcjonować bez dopłaty do subwencji. Ważne jest
aby dopłata była jak najmniejsza. Kluczową sprawą w najbliższych latach będzie dbałość
o odpowiedni poziom nauczania, bo tylko bardzo dobre wyniki uczniów szkoły mogą być głównym
atutem przyciągającym absolwentów gimnazjów oraz ośmioletnich szkól podstawkowych
i zapobiegającym ich migracji do jednostek oświatowych w dużych ośrodkach miejskich poza Powiat
Świebodziński. Na dzień dzisiejszy wielką szansą jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Już teraz do
PZS w Świebodzinie uczęszcza prawie 50 uczniów spoza Powiatu Świebodzińskiego. Jednym
z zagrożeń jest zmniejszanie się liczby uczniów w kolejnych klasach.
Konieczne jest także zintensyfikowanie działań podejmowanych przez dyrektorów podległych
Powiatowi szkół w zakresie rekrutacji, która powinna mieć charakter permanentny, nie tylko
sezonowy. Niezbędne jest także wypracowanie przez kierowników jednostek oświatowych
najbardziej skutecznych narzędzi i sposobów wpływających na promocję i wizerunek szkoły,
a jednocześnie na efekty rekrutacji. Próby dalszej reorganizacji oświaty natrafiły na opór części
środowisk oświatowych. Chodzi o połączenie ZSO i PZS w Świebodzinie. Organ prowadzący odstąpił
od reorganizacji przyjmując alternatywną propozycję realizacji Planu rozwoju LO w Świebodzinie.
Niestety w kolejnym roku szkolnym główni twórcy Planu zrezygnowali z prac. Jedna osoba rozwiązała
umowę o pracę, druga przeszła na urlop dla poratowania zdrowia. Do liceów ogólnokształcących
poza Powiatem Świebodzińskim wyemigrowało ponad 90 uczniów. Subwencji zmalała o kwotę
w wysokości około 0,5 mln zł. Kolejną próbą była koncepcja zawarcia umowy z dyrektorem na okres
roku- realizacji Koncepcji rozwoju szkoły. Uchwałę w tej sprawie zanegował organ nadzoru.
Tabela: Liczba uczniów w szkołach podległych Powiatowi Świebodzińskiemu wraz z niepublicznymi
w okresie od 2012r. do 2018r. (dane z metryczki oświatowej przesyłanej przez Ministerstwo
Finansów).
Kategoria
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015 Rok 2016 Rok
Rok
uczniów
2017
2018
Młodzież
1993
1839
1636
1571
1455
1362
1232
Dorośli, szkoły 82
57
52
44
35
28
20
publiczne
Dorośli, szkoły 366
311
248
217
234
207
191
niepubliczne
Razem
2441
2207
1936
1832
1724
1597
1443
Liczba uczniów systematycznie spada. W stosunku do poprzedniego roku spadła o 154. Spadki
dotyczą zarówno młodzieży, dorosłych w szkołach publicznych i niepublicznych. Liczba uczniów
w klasach gimnazjalnych i podstawowych wskazuje na kilkuletnie zatrzymanie trendu spadkowego.
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Głównym problemem będzie migracja uczniów do szkół poza Świebodzinem, głównie do dużych
ośrodków miejskich.

IX. POZYSKANE DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE
1) 9.3.1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt
infrastrukturalny
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Oś 9. Infrastruktura społeczna.
Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Opis projektu:
Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół
w Świebodzinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie w odpowiedzi na
potrzeby rynku pracy wraz z poprawą warunków jakości kształcenia zawodowego.
Cele szczegółowe projektu:
 Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacja podstawy programowej,
 Dostęp do wysokiej jakości warunków kształcenia zawodowego,
 Podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników,
 Przygotowanie do wymogów rynku pracy.
Grupą docelową przedmiotowego projektu są: uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół
w Świebodzinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Świebodzinie, kadra
pedagogiczna. Ponadto do grupy tej należy zaliczyć przedsiębiorców, instytucje doradztwa
zawodowego, firmy szkoleniowe.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w pracowniach kształcenia
zawodowego w PZS w Świebodzinie wraz z zakupem niezbędnych środków trwałych oraz pomocy
dydaktycznych:
W zakresie prac w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie i wyposażenie w następujących
pracowni:
- pracownia obrabiarek, zakup tokarki sterowanej numerycznie – warsztaty szkolne;
- pracownia elektrotechniki, zakup urządzeń, aparatów i maszyn elektrycznych – warsztaty szkolne;
- pracownia gastronomiczna, zakup wyposażenia do pracowni – warsztaty szkolne; pracownia
- przedmiotów mechanicznych , zakup wyposażenia do pracowni – budynek szkoły; pracowania
- przedmiotów logistycznych, zakup wyposażenia do pracowni – budynek szkoły; pracowania
- przedmiotów hotelarskich, zakup wyposażenia do pracowni – budynek szkoły; pracowania
-przedmiotów gastronomicznych zakup wyposażenia do pracowni – budynek szkoły;
- pracowania informatyczna, zakup wyposażenia do 3 pracowni – budynek szkoły.
W zakresie prac w SOSW zostaną przeprowadzone modernizacje i wyposażenie w następujących
pracowniach kształcenia zawodowego: pracownia gastronomiczna, zakup wyposażenia i środków
trwałych, doposażenie pracowni przedmiotów hotelarskich, zakup środków trwałych i wyposażenia.
Projekt trwa do czerwca 2019 r.
Wydatki ogółem: 1 147 903,24 zł.
Wartość dofinansowania: 975 717,75 zł.
Wkład własny: 172 185,49 zł.
Poziom dofinansowania: 85%
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2) 8.4.1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś 8. Nowoczesna edukacja.
Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza
formułą ZIT
Opis projektu
Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim przez
wzrost poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie poprzez uczestnictwo w kursach,
szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych i zintegrowanego kształcenia zawodowego z rynkiem
pracy w terminie 01.07.2016 - 30.06.2022.
Działania ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych
pracowników m.in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę
zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez
współpracę z pracodawcami , instytucjami rynku pracy oraz szkołami wyższymi z regionu.
Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne wynikają
z diagnozy przeprowadzonej przez placówki oraz są zgodne ze standardem wyposażenia określonym
w wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS na lata 2014-2020
w obszarze edukacji.
Projekt jest realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, co wpływa na jego
jakość i atrakcyjność. Udział w nim pozwala na podniesienie poziomu kształcenia szczególnie
w zakresie przedmiotów zawodowych i wzbogaca ofertę edukacyjną szkolnictwa zawodowego
w powiecie świebodzińskim. Młodzież może bezpłatnie uczestniczyć w kursach i szkoleniach, które
poszerzają jej wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne, co zwiększy ich zdolność do
zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie także nauczyciele podnoszą kwalifikacje stając się wysoce
wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, co głównie przekłada się na lepsze przygotowanie uczniów do
wkroczenia na rynek pracy. Zakupiony w ramach projektu sprzęt/doposażenie pozwolą nabywać
uczniom specjalistyczne umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków
w zakładach pracy i wpływa na podniesienie wartości i atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.
Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji
projektu przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.
Wydatki ogółem: 8 252 441,56
Wartość dofinansowania: 7 696 159,96 w tym:
- płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7 014 575,32
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 681 584,64
Poziom dofinansowania: 93,26%
Wkład własny: 556 281,60
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Projekty w trakcie realizacji do 2022 r.
3) Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica-Węgrzynice".
W ramach inwestycji przewidziano:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni,
- wykonanie przebudowy istniejących zjazdów oraz skrzyżowań,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie reprofilacji i oczyszczenia istniejących rowów,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wartość inwestycji ogółem: 3 830 955,00 zł.
Poziom dofinansowania: 50 %
Projekt w trakcie realizacji do końca 2019 r.
4) Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja
2017/2018
Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów-Lubrza - Etap I (od km 0+000,00 - do
km 1+090,00) i Etap II ( od km 0+000,00 - do km 0+254,35)”
Inwestycja pn. "Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów-Lubrza - Etap I (od km 0+000,00 do km 1+090,00) i Etap II ( od km 0+000,00 - do km 0+254,35)" zlokalizowana jest na obszarze
administracyjnym Powiatu Świebodzińskiego w gminie Świebodzin, województwo lubuskie na
działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 24/3, 56, 225, 310/4, 210/1, obręb 0012 Ługów,
Świebodzin - obszar wiejski. Łączna długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi ~
1344,35m.
Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne
i bezpieczne poruszanie się pojazdów oraz pieszych. Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na
poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków
gospodarczych, a także instytucji publicznych. Droga powiatowa nr 1242F relacji Ługów-Lubrza to dla
mieszkańców tych wsi główna droga dojazdowa do najważniejszych punktów o charakterze
usługowym, społecznym i handlowym znajdujących się w mieście Świebodzin. Droga ta stanowi
dojazd mieszkańców miejscowości Ługowa i Lubrzy pojazdami osobowymi oraz rowerami do pracy,
głównie do dużych zakładów w Świebodzinie, stacji paliw z kompleksem usługowo-handlowym przy
drodze krajowej nr 92.
Ogólna kwota inwestycji: 1.197.320,00 zł
Kwota dofinansowania w wysokości 50%: 598.660,00 zł
Kwota inwestycji po przetargu: 1.251.033,00 zł
Projekt realizowany w 2018 r.
5) Projekt geodezyjny
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Projekt pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa
lubuskiego do świadczenia e-usług” realizowany jest ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2014-2020, w ramach działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.
Planowany okres realizacji zadania 2016-2019. Na rok 2020 planuje się ostateczne rozliczenie
przedsięwzięć. Projekt planowany jest do realizacji na obszarze 11 powiatów ziemskich województwa
lubuskiego. Planowana inwestycja powiązana jest z celem strategicznym nr 2.3 – rozwój
społeczeństwa informacyjnego zawartym w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
Głównym celem projektu jest kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków
oraz opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) w celu wymiany tych danych
pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem
teleinformatycznego, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).
Kwota na modernizację powiatu świebodzińskiego wynosi 3 088 462,76 zł.
Wkład własny powiatu wyniesie 462.221,20 zł
Udział w projekcie w poszczególnych latach będzie przedstawiła się następująco:
- w 2019 r. – 298.304,06,
- w 2020 r. – 163.917,14.
6) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Operacja: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”
ZADANIE: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szaniec Etap I od km
0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F”
Projekt ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi objętej wnioskiem na odcinku 800 m
oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańców
Szczańca i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej tj. Urzędu
Gminy w Szczańcu, Szczanieckiego Ośrodka Kultury, oraz w dalszym ciągu Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum nr 1.
Wartość zadania: 2.619.900,00 zł.
Dofinansowanie 50%
Kwota dofinansowania: 1.309.950,00 zł.
Projekt realizowany do kwietnia 2018 r.
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X. DROGI POWIATOWE
Zestawienie dróg powiatowych przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Nr
drogi

Nazwa drogi

Długość początek drogi w zarządzie (pkt 0)
[m] w
obszarze
zarządu

drogi zamiejskie
1.

1157F

KROSNO ODRZ.-BYTNICA-WĘGRZYNICE

3090

2.

1158F

7062

3.

1166F

BYTNICA - GRABIN- PODŁA GÓRA –
PRZETOCZNICA
BUDACHÓW-DOBROSUŁÓW-TOPORÓW

4.

1197F

KOSIECZYN-NOWA WIEŚ

2160

5.

1201F

GR.POW.-SMARDZEWO-DO DR.WOJ.303

3497

6.

1202F

12836

7.

1204F

8.

1205F

9.

1206F

10.

1209F

WITYŃ-OJERZYCE-JEZIORY-RAKÓWBUKÓW
SMARDZEWO-KARCZYN-ŁĘGOWOKRĘŻOŁY
POMORSKO-BRZEZIE-PAŁCK-NIEKARZYNKĘPSKO
ŁOCHOWO-KIJE-GRADOWOPRZETOCZNICA
ROSIN-RAKÓW-SZCZANIEC

11.

1210F

12.

11314

14610

granica powiatów:
zielonogórski/świebodziński
granica powiatów:
zielonogórski/świebodziński
granica powiatów:
zielonogórski/świebodziński
Rosin

1211F

LUTOL MOKRY - DĄBRÓWKA WLKP. - 15388
SZCZANIEC - OJERZYCE
SMARDZEWO-SZCZANIEC-MYSZĘCIN
11535

granica powiatów:
nowotomyski/świebodziński
Smardzewo

13.

1212F

ZBĄSZYNEK-BOLEŃ-ROGOZINIEC

Zbąszynek

14.

1213F

15.

1215F

granica powiatów:
międzyrzecki/świebodziński
Dąbrówka Wlkp.

16.

1216F

GR.POW.-ROGOZINIEC-DĄBRÓWKA
8322
WLKP.-ZBĄSZYŃ
DĄBRÓWKA
WLKP.-ZBĄSZYNEK- 2682
KOSIECZYN
OPALEWO-KOŹMINEK-KRĘCKO
5745

17.

1217F

JORDANOWO-WILENKO-SZCZANIEC

11910

Jordanowo

18.

1218F

JORDANOWO-GLIŃSK-RZECZYCA

8825

Jordanowo

19.

1219F

LUBRZA-RUSINÓW-GLIŃSK

8150

Lubrza

20.

1220F

JORDANOWO-LUBRZA

7665

Jordanowo

21.

1221F

14195

Jordanowo

22.

1222F

JORDANOWO-STAROPOLE-SIENIAWAGR.WOJ.
SKĄPE-DARNAWA-ROSIN

8755

Skąpe

23.

1223F

RADOSZYN-ŁĄKIE-OŁOBOK-NIESULICE-

17290

Radoszyn
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3250

Granica powiatów:
krosnieński/świebodziński
granica powiatów:
krosnieński/świebodziński
granica powiatów:
krosnieński/świebodziński
granica powiatów:
nowotomyski/świebodziński
granica powiatów:
zielonogórski/świebodziński
droga krajowa nr 92 (Wityń)

9833
4933

12955

Opalewo
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MOSTKI
24.

1224F

RADOSZYN-DARNAWA-NIEKARZYN

5555

Radoszyn

25.

1225F

SKĄPE - TOPORÓW

24177

Skąpe

26.

1226F

27.

1227F

PODŁA GÓRA-ZAWISZE-WĘGRZYNICE- 11187
KALINOWO
SYCOWICE-PODŁA GÓRA-SKĄPE
7683

28.

1228F

ŚWIEBODZIN-OŁOBOK-ROKITNICA

9845

granica powiatów:
krosnieński/świebodziński
Świebodzin

29.

1229F

12460

Skąpe

30.

1230F

SKĄPE-ŁĄKIE-CHOCIULERUDGERZOWICE
RUDGERZOWICE-LUBINICKO

3470

31.

1231F

WILKOWO-BORÓW-OŁOBOK

6110

droga gminna Świebodzin - Sulechów
(dawna dr.kr.nr 3)
Wilkowo

32.

1232F

RADOSZYN-RUDGERZOWICE

4175

Radoszyn

33.

1233F

11780

Kłodnica

34.

1234F

KŁODNICA-KOSOBUDZ-NIEDŹWIEDŹPRZEŁAZY
DĘBRZNICA-DRZEWCE-KOSOBUDKI

1712

35.

1235F

POŹRZADŁO-ŁAGÓW-JEMIOŁÓW

8870

granica powiatów:
sulęciński/świebodziński
Poźrzadło

36.

1236F

GRONÓW-ŁAGÓW-SIENIAWA-GR.WOJ.

12845

Gronów

37.

1237F

BUCZE-ZELECHÓW-ŁAGÓW

7565

Bucze

38.

1238F

BUCZE-ZAGÓRZE-NIEDŹWIEDŹ

6815

droga krajowa nr 92

39.

1239F

LUBRZA - BUCZE

7010

Lubrza

40.

1240F

SIENIAWA-ZELECHÓW

5200

Sieniawa

41.

1241F

TRZĘSAWA-ZAGAJE-TRZĘSAWA

6100

dr.pow.nr 1242F (Lubrza-Staropole)

42.

1242F

PIESKI - ZARZYŃ - LUBRZA - ŚWIEBODZIN

15840

43.

1243F

WILKOWO-ŁUGÓW

2665

granica powiatów:
sulęciński/świebodziński
Wilkowo

44.

1244F

LUBRZA-NOWA WIOSKA-MOSTKI

6050

Lubrza

45.

1245F

MOSTKI-TYCZYNO-WILKOWO

5890

Mostki

46.

1262F

ST.KOLEJOWA DRZEWCE-KOSOBUDKI

2195

47.

1268F

BORYSZYN-WYSOKA

1120

granica powiatów:
sulęciński/świebodziński
Boryszyn

48.

1339F

TRZCIEL - ZBĄSZYŃ

651

Podła Góra

granica powiatów:
nowotomyski/świebodziński

drogi miejskie
49.

4009F

1 Maja

69

ul. 1 Maja deptak

50.

4016F

30 stycznia

151,2

ul. Wałowa

51.

4018F

Generała Świerczewskiego

3913

ul. Żymierskiego

52.

1228F

Gen. Sikorskiego

653

ul. Sobieskiego (przejazd kolejowy)
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53.

4002F

Głogowska

211,5

ul. Piłsudskiego

54.

4003F

Grottgera

296,5

ul. Piłsudskiego

55.

4301F

Kasprowicza - Zbąszynek

232

Plac Wolności

56.

1004F

Kawaleryjska

187

Plac Wolności

57.

4004F

Kolejowa

365

ul. Sulechowska (wiadukt kolejowy)

58.

4004F

Kolejowa - dół

154

ul. Matejki

59.

4004F

Kolejowa - zjazd z wiaduktu

125

ul. Sulechowska (wiadukt kolejowy)

60.

4005F

Konarskiego

805

ul. Sikorskiego

61.

1212F

Kosieczyńska - Zbąszynek

852

Plac Dworcowy

62.

4006F

Łąki Zamkowe

682

ul. Młyńska

63.

1242F

Łęgowska

875

ul. Gen. Świerczewskiego

64.

4007F

Łukowa

250

ul. Konarskiego

65.

4008F

Łużycka

1325

66.

4010F

Matejki

295

obwodnica
płd.
Świebodzina
(dr.woj.nr 276)
Plac Dworcowy (wiadukt kolejowy)

67.

4011F

Młyńska

1334

droga krajowa nr 92

68.

1212F

Okrężna - Zbąszynek

550,9

ul. Kosieczyńska

69.

4012F

Parkowa

101,9

ul. Kilińskiego

70.

4013F

Piłsudskiego

470

ul. Łużycka

71.

4001F

Plac Browarniany

77,3

ul. Parkowa

72.

1228F

Plac Wolności

352

ul. Piłsudskiego

73.

4305F

Plac Wolności - Zbąszynek

134

ul. Warszawska

74.

4014F

Poznańska

1405

ul. Piłsudskiego

75.

1228F

Sobieskiego

2168

granica miasta

76.

4017F

Sulechowska

1256,6

77.

4015F

Szpitalna

349

obwodnica
płd.
(dr.woj.nr 276)
Plac Browarniany

78.

4019F

Wałowa

594,3

ul. Głogowska

79.

4303F

Warszawska - Zbąszynek

153,4

ul. Wojska Polskiego

80.

4020F

Wojska Polskiego

768

droga krajowa nr 92

81.

4304F

Wojska Polskiego Zbąszynek

1033

Plac Dworcowy

82.

4021F

Zamkowa

195

ul. Łąki Zamkowe

83.

4022F

Żymierskiego

445

ul. 1 Maja

Świebodzina

415800,6
Zadania wykonane na drogach powiatowych w 2018r.:
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1. Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych za pomocą masy „na zimno” –
wbudowano 90 ton masy na kwotę: 50.036,40zł
2. Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych za pomocą masy „na gorąco” –
wbudowano 148 ton masy na kwotę: 63.714,00zł
3. Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych łącznie powierzchnia koszenia:132ha na
kwotę: 98.825,14zł
4. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą ciśnieniową w technologii grysów
i emulsji, 790 ton wbudowanej masy na kwotę: 392.630,00zł
5. Remont chodników o długości: 1,2km na kwotę: 585.567,82zł
6. Budowa chodników o długości: 2,54km na kwotę: 765.614,83zł
7. Profilowanie i wałowanie dróg gruntowych o długości: 21,7km na kwotę: 48.043,80zł
8. Budowa ścieżek rowerowych o długości 2,8km na kwotę: 1.143.045,00zł
9. Remonty nawierzchni bitumicznych – nowa warstwa ścieralna dł. 1,8km na kwotę:
1.538.741,00zł
Realizacja uchwał z zakresu zarządzania drogami powiatowymi - 2018 rok
Lp. Numer uchwały
Data podjęcia
70.
XXXIV/236/2018
30.01.2018r.

71.
XXXIV/237/2018
30.01.2018r.

72.
XXXIV/241/2018
30.01.2018r.
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Treść uchwały (w sprawie)

Realizacja

w
sprawie
powierzenia
Gminie Zbąszynek realizacji
zadania
pn.:
„Remont
nawierzchni
drogi
powiatowej nr 1210F w
zakresie utwardzenia w m.
Dąbrówka Wlkp.”
w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do wspólnej
realizacji
z
Gminą
Świebodzin, Gminą Szczaniec
i Gminą Zbąszynek projektu
pn.
„Budowa
Ścieżki
rowerowej
na
odcinku
Świebodzin – Szczaniec” w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
LUBUSKIE 2020
w
sprawie
powierzenia
Gminie Szczaniec wykonania
zadania pn. „Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 1211F na
odcinku
Myszęcin
–
Szczaniec, gmina Szczaniec”

Zmiana uchwały – ze względu na zmianę wartości
zadania

Uchwała niezrealizowana

Uchwała wykonana – Gmina Szczaniec wybudowała
ścieżkę rowerową wzdłuż drogi powiatowej: dł.2,2km,
szer.2,0m, nawierzchnia z kostki betonowej. Zadanie w
całości sfinansowane przez Gminę Szczaniec, koszt
689.950 zł.
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73.
XXXV/244/2018
28.02.2018r.

w sprawie przekazania do
realizacji zadania inwestycji
drogowej w miejscowości
Ołobok

74.
XXXV/245/2018
28.02.2018r.

w
sprawie
powierzenia
Gminie Lubrza
realizacji
zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1242F
oraz 1221F w m. Staropole”

75.
XXXVI/247/2018
27.03.2018r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Gminie
Świebodzin na wykonanie
dokumentacji projektowo –
kosztorysowej zadania pn.:
„Przebudowa
schodów
terenowych
przy
ul.
Sobieskiego, na części działki
nr 99 i 107/5 w obrębie III
Świebodzina”
w
sprawie
powierzenia
Gminie Lubrza
realizacji
zadania
pn.:
„Budowa
chodnika
wzdłuż
drogi
powiatowej nr 1242F i 1244F
w m. Lubrza”
w
sprawie
powierzenia
Gminie Skąpe
realizacji
zadań dotyczących budowy
ścieżki rowerowej w m.
Kalinowo
oraz
budowy
odcinka rowerowej ścieżki
turystycznej w m. Ołobok

76.
XXXVI/255/2018
27.03.2018r.

77.
XXXVI/256/2018
27.03.2018r.

78.
XXXVIII/265/2018 w
sprawie
powierzenia
29.05.2018r.
Gminie Łagów
realizacji
zadania pn.: „Przebudowa
chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 1225F w
miejscowości Toporów”
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Uchwała wykonana – zadanie obejmowało modernizację
fragmentów chodników
w pasie drogi powiatowej w m. Ołobok, o łącznej dł. ok.
460m, szer. 0d 1,5m do 4,6m.
Rolę inwestora pełniła Gmina Skąpe, koszty pokrył
Powiat Świebodziński – 108.672 zł
oraz Gmina Skąpe – 148.053 zł
Uchwała wykonana – Gmina Lubrza wybudowała
chodniki wzdłuż dróg powiatowych
w m. Staropole o łącznej dł. 1,8km, szer. 1,25m – 2,0m i
nawierzchni z kostki
betonowej. Koszt zadania – 438.720 zł, w tym udział
Powiatu – 150.000 zł.
Uchwała wykonana – na zlecenie Gminy Świebodzin
wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową, na co Powiat przekazał 1.000
zł.

Uchwała wykonana – podpisano porozumienie
pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Świebodzińskim.
Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak ofert
ze strony potencjalnych wykonawców. Realizacja
nastąpi w 2019r.
Uchwała wykonana – Gmina Skąpe wybudowała ścieżki
rowerowe wzdłuż dróg powiatowych w m. Kalinowo: dł.
0,3km, szer. 2,0m, nawierzchnia z kostki betonowej
Oraz w m. Ołobok: dł. 0,3km, szer. 2,0m, nawierzchnia z
kostki betonowej.
Łączny koszt zadań - 453.095 zł pokryła Gmina,
pozyskując część środków
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Uchwała wykonana – Gmina Łagów, pełniąc rolę
inwestora zrealizowała przebudowę kolejnego odcinka
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Toporów o dł.
ok. 400m.
Na realizację zadania Powiat i Gmina przeznaczyły po
20.000 zł.
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79.
XXXVIII/266/2018 w sprawie pozbawienia drogi
29.05.2018r.
nr 1204F relacji Smardzewo –
Karczyn – Łęgowo – Krężoły,
na
odcinku
Smardzewo
(skrzyżowanie z DW nr 303) –
granica
powiatu
świebodzińskiego, kategorii
drogi powiatowej
80.
XXXIX/279/2018
w
sprawie
powierzenia
22.06.2018r.
Gminie Szczaniec realizacji
zadania
pn.:
„Budowa
chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1211F w
miejscowości Opalewo”
81.
XXXIX/280/2018
w
sprawie
powierzenia
22.06.2018r.
Gminie Łagów
realizacji
zadania
pn.:
„Remont
nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 1237F w m.
Żelechów”
82.
XL/283/2018
w sprawie zmiany uchwały
06.09.2018r.
dotyczącej
powierzenia
Gminie Zbąszynek realizacji
zadania
pn.:
„Remont
nawierzchni
drogi
powiatowej nr 1210F w
zakresie utwardzenia w m.
Dąbrówka Wlkp.”
83.
XLI/291/2018
w
sprawie
powierzenia
20.09.2018r.
Gminie Łagów
realizacji
zadania dotyczącego budowy
chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 1236F w m.
Sieniawa Osiedle Górnicze
84.
XLI/292/2018
w
sprawie
powierzenia
20.09.2018r.
Gminie Skąpe
realizacji
zadania
dotyczącego
przebudowy chodnika w
pasie drogi powiatowej nr
1226F w m. Węgrzynice w
zakresie budowy chodnika –
etap I
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Uchwała wykonana – od 1 stycznia 2019r. odcinek drogi
na terenie powiatu świebodzińskiego jest drogą gminną,
stanowiącą własność Gminy Szczaniec

W trakcie realizacji

Uchwała wykonana – w ramach zawartego z Gminą
Łagów porozumienia wykonano remont nawierzchni
bitumicznej drogi powiatowej w m. Żelechów o dł.791m.
Koszt – 175.000 zł, z czego 100.000 zł stanowi wkład
Powiatu.
Uchwała wykonana – dokonano remontu nawierzchni
drogi w m. Dąbrówka Wlkp.
(ul. Dworcowa), polegającego na utwardzeniu
betonowymi płytami drogowymi
na odcinku ok. 490m. Wartość robót – 287.708 zł.
Powiat i Gmina Zbąszynek pokryły koszty
po 50%.
W trakcie realizacji – Gmina wybudowała chodnik
wzdłuż drogi powiatowej
w m. Sieniawa Osiedle Górnicze: dł. 0,1km, szer.2,0m,
nawierzchnia
z kostki betonowej. Koszt – 72.608 zł – w całości pokryła
Gmina.
W trakcie realizacji
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XI. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W 2018 ROKU
1.) Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Obowiązek sporządzania raportów z wykonania programu ochrony środowiska przez zarząd powiatu,
a następnie przedstawienia ich radzie powiatu w cyklu dwuletnim wynika z art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
Obowiązek sprawozdawczy jest następstwem realizacji przez Powiat Świebodziński zapisów
zawartych w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, który zobowiązuje Zarząd Powiatu Świebodzińskiego do
opracowania Programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach
i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. W związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101) politykę ekologiczną państwa,
zgodnie z którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony
środowiska, która m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. polityka ochrony środowiska jest
prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których
mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1307).
Ostatni raport był podsumowaniem dwóch poprzednich lat realizacji Programu ochrony środowiska
i dotyczy okresu od stycznia 2016 do grudnia 2017 r. W związku z tym, w Raporcie znalazły się
podsumowanie działań zawartych w dwóch dokumentach: „Programie ochrony środowiska dla
Powiatu Świebodzińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.” przyjętego Uchwałą Rady
Powiatu Świebodzińskiego Nr XIII/194/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. (zwanym starym POŚ) oraz
w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do
roku 2024”, który przyjęty został przez Radę Powiatu Świebodzińskiego Uchwałą NR XXXII/199/2017
z dnia 9 listopada 2017r. (zwanym nowym POŚ).
Zgodnie z w/w przepisami kolejny Raport z wykonania programu ochrony środowiska opracowany
zostanie za lata 2018-2019 r. i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Świebodzińskiego w I półroczu
2020r.
Raport będzie miał charakter informacyjny i podsumowujący w zakresie przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji przez Powiat Świebodziński oraz inne jednostki organizacyjne,
wykonujące na terenie powiatu zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym
gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód, ochroną powietrza, ochroną powierzchni ziemi
i gospodarką odpadami, ochroną przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, ochroną
przed poważnymi awariami, ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną, zgodnie z kompetencjami
określonymi w różnych aktach prawnych. Informacje zawarte w Raporcie odnosić się będą do
przedsięwzięć zapisanych w tabelach z harmonogramem, zawierających listę przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w latach 2012-2019 (stary POŚ) oraz 2017-2024 (nowy POŚ) dla
osiągnięcia przyjętych w Programie celów i priorytetów ekologicznych.
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2) Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie
Świebodzińskim z 2018 roku.
W Powiecie Świebodzińskim na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 1 109 osób, w tym 254
osoby z prawem do zasiłku, natomiast 629 osób to osoby zamieszkałe na wsi. Stopa bezrobocia dla
Powiatu Świebodzińskiego na 31.12.2018 r. wynosiła 4,3%.
Formy aktywizacji zawodowej oferowane przez Urząd w 2018 r. to staże, szkolenia, prace
interwencyjne, roboty publiczne prace społecznie użyteczne, bon na zasiedlenie, dofinansowanie
wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia, dofinansowanie podejmowania
działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia.
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji to 535 osób, efektywność działań to 77,2%.
Szczegółowe informacje na temat realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Świebodzińskim w 2018 roku została przedstawiona w
oddzielnym dokumencie.


Projekt POWER był skierowany do osób młodych w wieku 18 - 29 lat pozostających bez pracy
zarejestrowanych w PUP w Świebodzinie
W ramach projektu zaktywizowanych zostało 125 osób bezrobotnych.
 Projekt RPO – Lubuskie 2020 pn. „Czas na start" skierowany był do osób powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie jako bezrobotne
W ramach projektu zaktywizowanych zostało 105 osób bezrobotnych.
 „Program z Rezerwy Ministra”. Programem aktywizacji zawodowej bezrobotnych objęte zostały
osoby z terenów wiejskich.
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zrealizował program aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych zamieszkujących na wsi ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Celem programu była aktywizacja osób bezrobotnych
zamieszkujących wieś zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie.
W ramach projektu zaktywizowanych zostało 17 osób bezrobotnych.
Aktywizacja zarejestrowanych bezrobotnych oraz efektywność w 2018 r.
Liczba osób,
Liczba osób
które
Liczba osób,
uczestniczących w zakończyły
Efektywność
Lp. Wyszczególnienie
które zostały
danej
formie udział w danej
(%)
zatrudnione
aktywizacji
formie
aktywizacji
1.

Staż

206

177

146

82,5

2.

Szkolenia

32

30

16

53,3

3.

Prace interwencyjne

0

0

0

0

4.

Roboty publiczne

36

36

21

58,3
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5.

Prace
społecznie
37
użyteczne

34

3

8,8

6.

Bon na zasiedlenie

29

27

27

100

29

20

18

90,0

45

23

22

95,7

14

22

21

95,5

107

105

92

87,6

535

474

366

77,2

7.

8.

9.

10.

Dofinansowanie
wynagrodzenia
skierowanych
bezrobotnych
powyżej 50 r.ż.
Dofinansowanie
podejmowania
działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia i
doposażenia
stanowiska pracy
Refundacja
wynagrodzeń osób
do 30 r.ż.
RAZEM

Źródło: opracowanie własne PUP Świebodzin
W 2018 r. efektywność zaktywizowanych osób bezrobotnych porównywalnie do 2017 r. wzrosła o 3
%.
Liczba umów, które są kontynuowane w 2019 r. a nie zostały zakończone w 2018r.
-Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 r.ż.- 19
umów
- Podjęcie pracy w ramach refundacji wynagrodzenia dla osób do 30 r.ż. -82 umowy
- Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy- 34
umowy
- Podjęcie działalności gospodarczej- 69 umów.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2017 – 2018

Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

Staż

336

203

32

37

38

30

Prace
użyteczne
Szkolenia

społecznie

Wzrost
„+”

Spadek
,,-"
-133
-5
-8

Źródło: opracowanie własne PUP Świebodzin
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Działania pośrednictwa pracy ograniczające bezrobocie w latach 2017-2018

Wyszczególnienie

Rok 2017

Wzrost

Spadek

,,+”

,,-"

Rok 2018

Liczba wolnych miejsc pracy i
aktywizacji zawodowej

3 525

3 900

Ogółem podjęcia pracy

1 689

1 189

-503

1 416

987

-429

273

199

-74

 prace interwencyjne

4

0

-4

 roboty publiczne

48

33

-15

 podjęcie
działalności
gospodarczej

69

45

-24

38

23

-15

 podjęcie pracy w ramach
dofinansowania
osób
powyżej 50 r. ż.

23

12

-11

 podjęcie pracy w ramach
refundacji wynagrodzeń
do 30 r. ż.

91

42

-49

 bon na zasiedlenie

17

29

+12

+375

w tym prace:
1) niesubsydiowane
2) subsydiowane
z tego:

 podjęcie
pracy
(tworzenie miejsc pracy)
w ramach refundacji

Źródło: opracowanie własne PUP Świebodzin
3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
W ciągu 2018 na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej było zatrudnionych 8 osób.
W ramach pracy koordynatorów byli przyjmowani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostało złożonych w tym zakresie 5 wniosków o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej. Ponadto koordynatorzy przeprowadzali rozmowy mające na celu przekazanie informacji
o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla osób mających dzieci umieszczone
w rodzinach. W roku 2018 zostało ukończone szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę
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zastępczą, które rozpoczęto w grudniu 2017 r. Rodziny zastępcze z terenu powiatu świebodzińskiego
są objęte pomocą i wsparciem psychologa. W 2018 roku poradnictwem i terapią zostało objętych 91
osób i zostało udzielonych 701 porad rodzinom. Z pomocy psychologicznej skorzystało także 7 rodzin
spoza kręgu rodzicielstwa zastępczego. Psycholog przeprowadziła także 16 terapii rodzinnych.
4) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
Rodzinie w Powiecie Świebodzińskim
W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie realizowało program korekcyjnoedukacyjny w dwóch edycjach: od 5 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i od 3 września 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. Program był również przeprowadzony na Oddziale Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Łącznie udział w spotkaniach
indywidualnych wzięło 42 mężczyzn. W zajęciach grupowych łącznie uczestniczyło 42 mężczyzn.
Program ukończyło 23 mężczyzn.
5) Powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany na lata 2016-2020
- program jest w trakcie realizacji;
- na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie są udostępnione plakaty oraz
ulotki na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie;
- na stronie internetowej zamieszczone są informacje o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla osób zgłaszających się z problemami i
zagrożeniami przemocą w rodzinie;
- został napisany Program Osłonowy pod nazwą „Rodzina wolna od przemocy”
6) Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim na lata 2015-2018
Opieka nad dziećmi do lat 5 – powstanie nowych niepublicznych form opieki nad dziećmi
dotowanych z gmin takich jak Prywatny Żłobek, Domek Niani, Klub Maluszka, Motylek, Niepubliczne
Przedszkole Bajkowe, od 01.05.2019 utworzenie klubów dziecięcych dla dzieci w wieku 1-3 lata, 42
miejsca, realizacja w ramach środków EFS na lata 2014-2020. Opieka nad dziećmi do lat 5 – rozwój
Przedszkola Specjalnego z 3 oddziałami dla dzieci niepełnosprawnych, utworzenie w SOSW
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych od 0 do 7 lat. Nowe
usługi na rzecz osób niepełnosprawnych – realizacja usług opiekuńczych w środowisku w ramach
projektu „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych”, od 01.06.2019 r. – nowy projekt współfinansowany z EFS działanie 7.5 objęcie
wsparciem, usługami społecznymi 25 osób, usługami asystenckimi 21 osób Rozwój aktywności
społecznej seniorów i weteranów – OPS Świebodzin – Realizacja Programów „Taxi Senior”,
„Majsterkowicz dla Seniora”, „Świebodzińska Karta Seniora”, „Koperta życia”. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi w ramach aktywizacji seniorów – warsztaty. Realizacja projektów
socjalnych na rzecz seniorów z Gminy Świebodzin. OPS Zbąszynek – Dzienny Dom Senior-Wigor
w Zbąszynku, od 01.04.2019 r. utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób, projekt wnuczęta w dobrych
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rękach – objęcie wsparciem 21 osób z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej Rozwój i wsparcie
istniejących podmiotów społecznych i powstawanie nowych realizujących usługi – utworzenie
Spółdzielni socjalnej „To my” przez Fundację „Pomoc i Nadzieja”
7) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świebodzińskiego na
lata 2011-2025
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości
doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Na terenie powiatu świebodzińskiego w 2018 r. funkcjonowały 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze
(każda po 14 miejsc). Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Powiatu Świebodzińskiego
funkcjonowało 76 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, 1
zawodowa specjalistyczna, 3 zawodowe, 24 niezawodowe i 45 spokrewnionych), które objęły opieką
i wychowaniem 112 dzieci. Na terenie powiatu świebodzińskiego funkcjonowały 3 Domy Pomocy
Społecznej:
1) Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie na 82 miejsca, przeznaczony dla osób przewlekle

psychicznie chorych.
2) Dom Pomocy Społecznej w Glińsku na 100 miejsc, przeznaczony dla osób przewlekle

psychicznie chorych (kobiet).
3) Dom Pomocy Społecznej w Toporowie na 77 miejsc, przeznaczony dla osób dorosłych oraz

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie realizowało program korekcyjnoedukacyjny w dwóch edycjach: od 5 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i od 3 września 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. Program był również przeprowadzony na Oddziale Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu. Łącznie udział w spotkaniach
indywidualnych wzięło 42 mężczyzn. W zajęciach grupowych łącznie uczestniczyło 42 mężczyzn.
Program ukończyło 23 mężczyzn. Od października 1999 r. działa na terenie Powiatu Świebodzińskiego
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.. W roku sprawozdawczym przyznano
dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w kwocie 1 138 345,00 zł.
Dodatkowo z programu „Aktywny Samorząd” wydatkowano 133 629,00 zł. W roku 2018 Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie realizowało zadania powiatu przy wysokim
zaangażowaniu kadry.
8) Program Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2025
Na terenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonowały cztery placówki opiekuńczo –
wychowawcze typu socjalizacyjnego (4 placówki każda dla 14 osób) oraz Centrum Administracyjne do
Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świebodzinie. Na podstawie postanowień sądu
do placówki opiekuńczo – wychowawczej skierowano w 2018 roku 8 dzieci, tj. o 1 osobę więcej niż
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w roku 2017. Od 1 lutego 2018 roku średni miesięczny koszt utrzymania w Domach Dziecka
w Świebodzinie wynosi:
1) Dom Dziecka Nr 1 w Świebodzinie – 3 259,71 zł
2) Dom Dziecka Nr 2 w Świebodzinie – 3 726,25 zł
3) Dom Dziecka Nr 3 w Świebodzinie – 3 835,84 zł
4) Dom Dziecka Nr 4 w Świebodzinie – 3 402,99 zł
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Powiatu Świebodzińskiego funkcjonowało 76 rodzin
zastępczych (w tym: 3 zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa specjalistyczna,
3 zawodowe, 24 niezawodowe i 45 spokrewnionych), które objęły opieką i wychowaniem 112 dzieci.
W roku 2018 placówki opiekuńczo-wychowawcze opuściło 26 osób, z czego 2 osoby powróciły do
domu rodzinnego, 1 osoba trafiła do rodziny zastępczej, 9 osób usamodzielniło się, a 14 osób zostało
przeniesionych pomiędzy placówkami. W roku 2018 łącznie wydatkowano na rodziny zastępcze
2 033 801,62 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym wypłacono dodatki wychowawcze w łącznej
wysokości 540 288,00 zł („500 plus”).
9) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2025
Dofinansowano 751 osób niepełnosprawnych (183 - turnusy rehabilitacyjne osoby dorosłe, 71 turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, 13 - likwidacji barier architektonicznych, 2 - likwidacje barier w
komunikowaniu się, 1 - likwidacja barier technicznych, 267 - zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, 25 osób uczestniczyło w warsztatach terapii
zajęciowej, 189 osób skorzystało z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych). W roku 2018 ze środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świebodzinie realizowało pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu
społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. W ramach programu w 2018 roku podpisano
i realizowano 60 umów o dofinansowanie na kwotę 133 629,00 zł.
10) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018r.
Uchwałą Nr
XXXIII/225/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. przyjęła Program współpracy Powiatu
Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
ustalając tym samym formy współpracy z podmiotami oraz rodzaje priorytetowych zadań publicznych
realizowanych z udziałem stowarzyszeń. Program współpracy to dokument regulujący zasady
współdziałania samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.
Koszt realizacji programu, zgodnie z art.5a ust.4 pkt.8 cytowanej wyżej ustawy, został oszacowany na
poziomie:
 125 000,00 złotych i były to środki własne samorządu powiatowego przeznaczone na
realizację
priorytetowych
zadań
publicznych
zlecanych
w ramach otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy.
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Otwarte konkursy ofert

Priorytetowe zadania publiczne finansowane ze środków własnych samorządu powiatowego
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego 23 stycznia 2018r. uchwalił treść ogłoszenia otwartego
konkursu ofert oraz regulamin konkursu (Uchwała Nr 373/2018 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z
dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2018r.). Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu
Świebodzińskiego www.swiebodzin.pl oraz umieszczona na tablicach informacyjnych urzędu.
W postępowaniu konkursowym złożono 38 ofert. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przyznał dotacje
na realizację 28 zadań publicznych, z tego:
 podpisano 26 umów powierzenia bądź wsparcia realizacji zadania publicznego;
 jedno stowarzyszenie z uwagi na przyznanie zbyt niskiej kwoty zrezygnowało
z realizacji zadania;
 jeden klub sportowy nie zaktualizował kosztorysu zadania więc nie podpisano umowy.
Natomiast 1 ofertę odrzucono z procedury konkursowej ze względu na błędy formalne
(ofertę złożono po terminie), a na realizację 9 zadań nie przyznano dotacji.
Zgodnie z podpisanymi umowami zlecono realizację zadań publicznych na łączną kwotę
83.805,00 zł i były to działania:

1)
Lp.
1.

2.

3.

w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji
Związek Sybiraków Koło nr 3
Udział w obchodach
1.000,00
w Świebodzinie
rocznicowych, państwowych i
organizacyjnych w tym także
w tym:
w 100 rocznicy odzyskania
- rozliczona
700,00
niepodległości
- zwrócono
300,00
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
Kształtowanie świadomości
2.400,00
Związek Drużyn w Zbąszynku
narodowej wśród
mieszkańców Powiatu
w tym:
Świebodzińskiego, w
- rozliczona 2.400,00
szczególności działań
- do zwrotu
związanych z obchodami 100
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz
podtrzymywanie dziedzictwa
kulturowego narodu
Stowarzyszenie Śpiewacze
Pielęgnowanie i
2.000,00
„ADORAMUS” w Świebodzinie
upowszechnianie
czterogłosowego śpiewu
chóralnego. Zapewnienie
materialnych warunków dla
w tym:
merytorycznego i
- rozliczona
526,00
artystycznego przygotowania
- zwrócono
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4.

5.

6.

Stowarzyszenie Rodzin
Świebodzińskich „ARS FAMILIA” w
Świebodzinie

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Łagowski Dom Artysty

występów chóru
VIII Międzynarodowy Festiwal
Musica Misericordia
„NIEPODLEGŁA 2018”
odbywający się we wszystkich
kościołach Świebodzina

Tydzień Patriotyczny –
inscenizacja upamiętniająca
Marcina Normana żołnierza
Powstania Wielkopolskiego
oraz patrona Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej z
Międzyrzecza gen. Dowbor
Muśnickiego
Elementy historii w fotografii i
malarstwie / poszukiwania i
odkrycia

1.474,00
6.000,00
w tym:
- rozliczona 6.000,00
- zwrócono
-

4.000,00
w tym:
- rozliczona 4.000,00
- zwrócono
-

1.000,00
w tym:
- rozliczona 1.000,00
- zwrócono
-

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

16.400,00
w tym:
- rozliczona
14.626,00
- zwrócono
1.774,00

Biorące udział w konkursie organizacje ubiegały się o dotację w łącznej kwocie 31.800,00zł.
Stowarzyszenia przy finansowym wsparciu ze strony Powiatu zrealizowały zadania o ogólnej wartości
31.812,87zł. Uczestniczyło w nich 4 334 osób.

2)
Lp.

w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nazwa organizacji
Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie Pomoc Medyczna „AUXILIUM MEDICI”
w Warszawie

2.

Fundacja dla Etyki w Biznesie BONA
LABOR
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Edukacja dzieci, młodzieży i
dorosłych
w zakresie udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej
Grupa terapeutyczna dla
osób współuzależnionych

Kwota przyznanej
dotacji
3.000,00
w tym:
- rozliczona 3.000,00
- zwrócono
5.000,00
w tym:
- rozliczona 5.000,00
- zwrócono
-
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3.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie JOKER

„Remedium – projekt
wsparcia terapeutycznego” –
pomoc terapeutyczna

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

4.000,00
w tym:
- rozliczona 4.000,00
- zwrócono
12.000,00
w tym:
- rozliczona
12.000,00
- zwrócono
-

Stowarzyszenia przy finansowych wsparciu Powiatu zrealizowały zadania o wartości ponad
13.000,00zł. Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Pomoc Medyczna AUXILIUM MEDICI
zabezpieczali imprezy plenerowe. Natomiast z profesjonalnego
wsparcia terapeutycznego
oferowanego przez Fundację dla Etyki w Biznesie BONA LABOR i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
JOKER skorzystało 18 osób.

3)
Lp.

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Nazwa organizacji
Nazwa zadania

1.

Świebodzińskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Prowadzenie Punktu
Informacyjnego dla Osób
Niepełnosprawnych

2.

Stowarzyszenie Osób Niewidomych i
Słabowidzących z Powiatu
Świebodzińskiego

3.

Stowarzyszenie „Świebodziński
Parasol Nadziei”

Profilaktyka i pomoc osobom
niewidomym i
słabowidzącym z Powiatu
Świebodzińskiego
Warsztaty „Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców”

4.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Lubuski Oddział Rejonowy

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Spotkanie edukacyjno–
integracyjne „Dzień Walki z
Cukrzycą”

Kwota przyznanej
dotacji
15.000,00
w tym:
- rozliczona 15.000,00
- zwrócono
4.000,00
w tym:
- rozliczona 4.000,00
- do zwrotu
3.205,00
w tym:
- rozliczona 3.205,00
- do zwrotu
1.500,00
w tym:
- rozliczona 1.500,00
- do zwrotu
23.705,00
w tym:
- rozliczona 23.705,00
- zwrócono
-

Przy udziale środków własnych jak również przy finansowym wsparciu ze strony Powiatu
zrealizowano zadania o ogólnej wartości 27.805,12zł.
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4)
Lp.
1.

w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Oddział Powiatowy

Działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
i porządku publicznego

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA

Kwota przyznanej
dotacji
3.000,00
w tym:
- rozliczona 2.159,49
- zwrócono
840,51
3.000,00
w tym:
- rozliczona
- zwrócono

2.159,49
840,51

W zadaniu brało udział 145 w tym bezpośredni uczestnicy i zaproszeni goście.

5)

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w
Świebodzinie

Ogólnopolski Cykl Turniejów
Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2018

2.

Stowarzyszenie Sportowe
„Zjednoczeni” Lubrza

3.

Stowarzyszenie Sportowe
„Zjednoczeni” Lubrza

Propagowanie wśród dzieci,
młodzieży oraz osób
dorosłych aktywnych form
kultury fizycznej
XII Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Orlików LUBRZA
CUP

4.

Zakładowy Ludowy Klub Sportowy
„MEDYK”

5.

6.

Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” z
Dąbrówki Wlkp.

Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW”
Rzeczyca
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Turniej Piłki Nożnej
„ORLIKÓW” i „ŻAKÓW” o
Puchar Starosty
Świebodzińskiego
Powiatowy Mikołajkowy
Turniej Piłkarski

Turniej sportowy dla dzieci i
młodzieży zorganizowany z
okazji Dnia Dziecka

Kwota przyznanej
dotacji
2.200,00
w tym:
- rozliczona 2.200,00
- zwrócono
1.000,00
w tym:
- rozliczona 1.000,00
- zwrócono
1.500,00
w tym:
- rozliczona 1.489,88
- zwrócono
10,12
2.250,00
w tym:
- rozliczona 2.250,00
- zwrócono
1.000,00
w tym:
- rozliczona 1.000,00
- zwrócono
2.000,00
w tym:
- rozliczona 2.000,00
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- zwrócono
7.

Towarzystwo Sportowe „ZEW”
w Świebodzinie

Prowadzenie
kompleksowego szkolenia
dziecięcych i młodzieżowych
drużyn T.S. ZEW Świebodzin

8.

Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek

Udział w ogólnopolskich
turniejach piłki siatkowej

9.

Klub Sportowy BŁĘKITNI Ołobok

Piłkarskie zajęcia dla dzieci w
miejscowości Ołobok

10.

Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” z
Dąbrówki Wlkp.

Obchody Jubileuszu 95-lecia
LKS SOKÓŁ Dąbrówka Wlkp.

11.

Klub Kolarski DIVERSEY TEAM

Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz współzawodnictwo
sportowe w kolarstwie

12.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego
VICTORIA Szczaniec

Zorganizowanie turnieju w
piłkę nożną dzieci w wieku 811 lat z terenu Powiatu
Świebodzińskiego

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

6.000,00

w tym:
- rozliczona
6.000,00
- zwrócono
5.000,00
w tym:
- rozliczona 5.000,00
- zwrócono
2.250,00
w tym:
- rozliczona 2.250,00
- zwrócono
2.000,00

w tym:
- rozliczona 2.000,00
- zwrócono
2.000,00
w tym:
- rozliczona 2.000,00
- zwrócono
1.500,00
w tym:
- rozliczona 1.500,00
- zwrócono
28.700,00
w tym:
- rozliczona
28.689,88
- zwrócono
10,12

Biorące udział w konkursie organizacje ubiegały się o dotację w łącznej kwocie 152.950,00zł.
Podpisano dwanaście umów powierzenia bądź wsparcia realizacji zadań publicznych na łączną kwotę
28.700,00zł. Stowarzyszenia przy finansowym wsparciu ze strony Powiatu zrealizowały zadania o
ogólnej wartości 52.772,77zł. Natomiast udział brało w nich ponad 1.100 uczestników.
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Małe granty
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na wniosek 3 organizacji pozarządowych przyznano dotacje z pominięciem otwartego
konkursu ofert w łącznej wysokości 7.170,04zł.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Świebodzińskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Prowadzenie Punktu
Informacyjnego dla Osób
Niepełnosprawnych

2.

3.

Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa Lubuskiego

Świebodziński Związek Kresowian
Organizacja Pożytku Publicznego

Bezpieczeństwo publiczne na
wodach Powiatu
Świebodzińskiego

Wyjazd na premierę filmu
pn. KRESY – organizator
Gazeta Lubuska

Kwota przyznanej
dotacji
5.000,04
w tym:
- rozliczona 5.000,04
- zwrócono
1.800,00
w tym:
- rozliczona 1.800,00
- zwrócono
370,00
w tym:
- rozliczona
370,00
- zwrócono

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ

7.170,04

w tym:
- rozliczona
- zwrócono

7.170,04
-

Zgodnie z podpisanymi umowami w 2018r. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zlecił dla organizacji
pozarządowych realizację zadań publicznych na łączną kwotę 90.975,04 złotych, z czego:
 w ramach otwartych konkursów ofert
 83.805,00 złotych to środki własne samorządu powiatowego,
 małe granty (art.19a) – 7.170,04 złotych.
Zleceniobiorcy natomiast wykorzystali dotacje w wysokości 88.350,41 złotych.

XII. PODSUMOWANIE

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj.
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31
maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
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i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust.
3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu Świebodzińskiego nie skorzystała
z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne
wytyczne wskazane w ustawie.
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