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Raport o stanie 
Powiatu Słubickiego

I. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 511, zwanej daiej 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 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 Słubickiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku 
z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie 
i wg wzoru opracowanego przez ekspertów Związku Powiatów Polskich.

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa Powiat Słubicki
Siedziba władz Starostwo Powiatowe w Słubicach ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
Okres, którego dotyczy 
raport 1 stycznia-31 grudnia 2018 r.

Liczba mieszkańców 
wg stanu na dzień 
30.06. 2018 r.
(tj. wg ostatnich 
dostępnych danych GUS)

47 068

Krótki opis sytuacji 
. demograficznej

Z ogólnej liczby mieszkańców Powiatu Słubickiego 51,0% stanowią kobiety, 
a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. 
Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego 
wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu 
słubickiego w 2050 roku wynosi 41 205, z czego 20 347 to kobiety, a 20 858 
mężczyźni. Powiat Słubicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 14. 
Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,30 na 1000 mieszkańców powiatu 
słubickiego. W 2017 roku urodziło się 463 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek 
i 54,2% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 
urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej 
dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demogra
ficznej dla całego kraju. W 2016 roku 35,1% zgonów w powiecie Słubickim 
spowodowanych było chorobami układu krążenia, 28,9% chorobami nowotworo
wymi, a 7,1% zgonów chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu 
słubickiego przypada 9,52 zgonów. W 2017 roku zarejestrowano 630 zameldowań 
w ruchu wewnętrznym oraz 661 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 
wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego -31. W tym samym roku 39 osób 
zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 50 wymeldowań za granicę - 
daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11. W wieku produkcyjnym jest 
63,7% mieszkańców powiatu słubickiego, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, 
a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Powierzchnia 999 km2
Czy w porównaniu 
do roku poprzedzającego 
rok sprawozdawczy 
doszło do zmiany granic 
powiatu. Jeżeli tak, 
wskazać zakres zmian.

Nie

Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejsko-wiejskie: Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice
- gminy wiejskie: Górzyca
- miasta: Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice

Strona 1 z 40



Podstawowe dane 
finansowe w układzie 
porównawczym na koniec 
2017 r. i 2018 r.

Wyszczególnienie Wykonanie 
31.12,2017 r.

Wykonanie 
31.12.2018 r.

Dynamika
wykonania

(4:2)
1 2 4 6

Dochody ogółem, 
w tym: 43.270.365,92 49.834.856,38 15,17

Subwencja ogólna 15.714.491,00 16.034.385,00 2,03
Dotacje celowe 9.508.764,93 11.394.866,43 19,83
Środki europejskie 2.780.275,10 3.399.349,64 22,27
Udział w podatku PIT i CIT 9.129.889,56 10.635.904,33 16,49
Pozostałe dochody 
własne 6.136.945,33 8.370.350,98 36,39

Wyszczególnienie Wykonanie 
31.12.2017 r.

Wykonanie 
31.12.2018 r.

Dynamika
w%

1 2 3 4
Wydatki ogółem 44.046.741,72 50.308.667,07 14,22

i. Wydatki bieżące 42,994.154,84 46.689.333,44 8,59

Wydatki
na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane

25.806.596,72 26.727.902,76 3,57

Wydatki związane z reali
zacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych

10.508.385,02 12.863.786,73 22,41

Wydatki na dotacje 
na zadania bieżące 862.954,11 997.647,05 15,61

Wydatki na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych 2,325.571,98 2.229.015,73 -4,15

Wydatki bieżące 
na programy finansowane 
z pomocy zagranicznej, 
w tym ze środków UE

2.724.122,85 3.092.032,94 13,50

Wydatki na obsługę długu 
publicznego 766.524,16 778.948,23 1,62

II. Wydatki majątkowe 1.052.586,88 3.619.333,63 243,85

Wydatki inwestycyjne 
i zakupy inwestycyjne 1.052.586,88 3.619.333,63 243,85

w tym:
wydatki majątkowe 
na programy finansowane 
z pomocy zagranicznej, 
w tym ze środków UE

130.626,00 491.172,15 276,01

Ili. Wykonanie uchwał Rady Powiatu -  uchwały podjęte w 2018 r.

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu

1. Uchwała Nr XLVII/226/18 z dnia 2018-01-18 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2018-2026

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową 
Powiatu Słubickiego na iata 2018-2026 i w roku 
2018 realizowano założone w niej inwestycje 
i przedsięwzięcia. W trakcie roku w dokumencie 
wprowadzano niezbędne zmiany wynikające 
z bieżących potrzeb.

2. Uchwała Nr XLVII/227/18 z dnia 2018-01-18 w sprawie 
uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 
2018

Uchwalono budżet Powiatu Słubickiego na rok 
2018, w którym w ciągu roku wprowadzano 
niezbędne zmiany wynikające z bieżącego 
funkcjonowania powiatu. Szczegółowe dane 
o realizacji budżetu zawiera sprawozdanie 
z wykonania budżetu przedstawione Radzie 
Powiatu w terminie określonym w ustawie 
o finansach publicznych, tj. do 31.03.2019 r.
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3. Uchwała Nr XLVII/228/19 z dnia 2018-01-18 w sprawie 
wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wikp, odpowiedzi na skargę i ustanowienia 
pełnomocnika

Wniesiono do WSA w Gorzowie Wlkp. odpo
wiedź na skargę (w sprawie dot. wygaśnięcia 
mandatu radnego) i ustanowiono pełnomocnika, 
który reprezentował Powiat w postępowaniu.

4. Uchwała Nr XLVlii/229/18 z dnia 2018-02-27 w sprawie 
rozpatrzenia skargi

Skargę uznano za bezzasadną, o sposobie 
załatwienia skargi powiadomiono skarżącego.

5. Uchwała Nr XLVIII/23G z dnia 2018-02-27 w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020

Przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020 i w ciągu 2018 
realizowano określone w nim zadania.

6. Uchwała Nr XLVNi/231/18 z dnia 2018-02-27 w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Słubickiego

Rada wyraziła zgodę na obciążenie hipoteką 
nieruchomości powiatu jako zabezpieczenia kre
dytu inwestycyjnego zaciągniętego przez powiat.

Uchwała Nr XLVll!/232/18 z dnia 2018-02-27 w sprawie 
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubuskiego

Wniesiono do WSA w Gorzowie Wlkp. skargę 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubus
kiego (w sprawie dot. wygaśnięcia mandatu 
radnego) i powierzono Staroście ustanowienie 
pełnomocnika.

8. Uchwała Nr XLVI11/233/18 z dnia 2018-02-27 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 
2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

9. Uchwała Nr XLVl11/234/18 z dnia 2018-02-27 w sprawie 
zmian w uchwale Nr XLVi!/226/18 Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Powiatu Słubickiego na !ata 2018 - 2020

Dokonano bieżących zmian w Wieloletniej Pro
gnozie Powiatu Słubickiego na lata 2018-2020 
dot. realizacji projektu „Aktywna integracja".

10. Uchwała Nr XLIX/235/18 z dnia 2018-04-05 w sprawie 
oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
za 2017 rok

Pozytywnie oceniono działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2017 rok.

11. Uchwała Nr XLIX/236/18 z dnia 2018-04-05 w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 
roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonano podziału środków PFRON na posz
czególne zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, w trakcie 2018 roku wydat
kowano środki m.in. na dofinansowanie kosztów 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Żabicach oraz dofinansowania udzielane 
osobom niepełnosprawnym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie w Słubicach.

12. Uchwała Nr XLIX/237/18 z dnia 2018-04-05 zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej 
przy Radzie Powiatu Słubickiego

Dostosowano skład osobowy Rady Oświatowej 
do aktualnie funkcjonujących szkół i placówek, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Słubicki.

13. Uchwała Nr XLIX/238/18 z dnia 2018-04-05 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 
2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

14. Uchwała Nr L/239/18 z dnia 2018-04-24 w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych 
przez Powiat Słubicki

Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub. 
Zgodnie z uchwałą w październiku 2018 r. 
przyznano nagrody nauczycielom z okazji 
Święta Edukacji Narodowej.

15. Uchwała Nr L/240/18 z dnia 2018-04-24 w sprawie przyjęcia 
rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 
2017 dla Powiatu Słubickiego

Przyjęto rekomendację dla oceny zasobów 
pomocy społecznej za rok 2017, która 
była podstawą planowania budżetu powiatu 
w zakresie tych zadań na kolejny rok,

16. Uchwała Nr L/241/18 z dnia 2018-04-24 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

17. Uchwała Nr L/242/18 z dnia 2018-04-24 w sprawie zmian 
w uchwale NrXLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 
18 stycznia 2018 r. [w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2018-2020

Dokonano bieżących zmian w Wieloletniej Pro
gnozie Powiatu Słubickiego na lata 2018-2020 
dot. m.in. realizacji projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim'1,

18. Uchwała Nr LI/243/18 z dnia 2018-05-29 w sprawie 
powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego 
do spraw zmiany Statutu Powiatu

Komisja opracowała i przedłożyła Radzie 
Powiatu nową treść Statutu wynikającą z noweli
zacji u.s.p. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie 
w dniu 28 września 2018 r.

19. Uchwała Nr Li/244/18 z dnia 2018-05-29 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

20. Uchwała Nr Lil/246/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.
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21. Uchwała Nr LH/246/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubic
kiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Słubickiego w roku 2017

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu w roku 2017. Rozpatrzenie 
sprawozdania jest obowiązkiem organu stano
wiącego wynikającym z ustawy 0 finansach 
publicznych.

22. Uchwała Nr LII/247/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2017

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu 
Słubickiego za rok 2017, jest to niezbędny 
wymóg wynikający z u.s.p. pozwalający 
na dalsze funkcjonowanie Zarządu.

23. Uchwała Nr LN/248/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie oceny 
stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubic
kiego za 2017 rok

Rada pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego powiatu za 2017 rok.

24. Uchwała Nr Lłi/249/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie dotacji 
dla szkół niepublicznych 0 uprawnieniach szkół publicznych 
oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 
powiatu słubickiego

Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub. 
W ramach realizacji jej zapisów od września 
2018 r. wypłacano dotację na uczniów 
Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu 
w Słubicach, tj. szkole niepublicznej 0 upraw
nieniach szkoły publicznej, wpisanej do ewi
dencji szkół i placówek niepublicznych, 
prowadzonych na terenie powiatu.

25. Uchwała Nr LI 1/250/18 z dnia 2018-06-25 w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Słubicki

Rada dostosowała tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i dorad
ców zawodowych, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Słubicki, do wymiaru godzin wynikającego 
z nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela.

26. Uchwała Nr LII/251 /18 z dnia 2018-06-25 w sprawie 
„Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Słubicki”

Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub. 
Program realizowano poprzez refundację kosz
tów zakupu biletów na dojazdy do szkoły 
dla uczniów klas pierwszych w wysokości 50% 
wartości zakupionego imiennego biletu 
miesięcznego za każdy miesiąc od września 
2018 r.

27. Uchwała Nr LII1/252/18 z dnia 2018-09-28 w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego

Uchwalono nową treść Statutu Powiatu 
Słubickiego określającego tryb pracy organów 
powiatu w obecnej kadencji. Konieczność 
wprowadzenia jzmian wynikła z nowelizacji u.s.p.

28. Uchwała Nr Lii 1/253/18 z dnia 2018-09-28 0 zmianie 
uchwały Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r, w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 
roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wprowadzono- zmiany w podziale środków 
-PFRON w'związku ze zmianą wysokości algo
rytmu przekazywania tych środków samorządom 
powiatowym i wojewódzkim.

29. Uchwała Nr Li 11/254/18 z dnia 2018-09-28 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 
z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2019

Ustalono wysokość opłat i kosztów związanych 
z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 
2019. Uchwała była podstawą przeprowadzenia 
postępowania 0 udzielenie zamówienia publicz
nego oraz zlecenia wykonywania tych zadań 
podmiotowi zewnętrznemu.

30. Uchwała Nr Llil/255/18 z dnia 2018-09-28 zmieniająca 
uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych 
0 uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepu
blicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego

Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub. Dosto
sowano zapisy uchwały zgodnie ze wskazaniami 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

31. Uchwała Nr LI 11/256/18 z dnia 2018-09-28 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

32. Uchwała Nr LI 11/257/18 z dnia 2018-09-28 w sprawie zmian 
w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026

Dokonano bieżących zmian w Wieloletniej Pro
gnozie Powiatu Słubickiego na lata 2018-2020 
wynikających ze zmian dot. realizowanych 
przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe przed- 
się wzięcia („Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, 
„Opiekuńcze skrzydła powiatu”).
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33. Uchwała Nr LiV/258/18 z dnia 2018-10-16 w sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 
rok

Uchwalony Program był realizowany w ciągu 
2018 roku, w ramach programu m.in. zlecano 
realizację zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym.

34. Uchwała Nr LIW259/18 z dnia 2018-10-16 w sprawie zmiany 
Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

Dokonano zmian w Regulaminie Społecznej 
Straży Rybackiej, dot. m.in. działania patroli 
oraz doprecyzowania kwestii związanych 
z powoływaniem i odwoływaniem strażników.

35. Uchwała Nr LIV/260/18 z dnia 2018-10-16 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

36. Uchwała Nr 1/1/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie stwierdzenia 
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego

Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Słubickiego, który w obecnej kadencji 
organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, 
zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 
Powiatu oraz u.s.p.

37. Uchwała Nr 1/2/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie stwierdzenia 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Słubickiego

Dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Ra
dy Powiatu Słubickiego, którzy wraz z Prze
wodniczącym tworzą Prezydium Rady i wyko
nują zadania określone w Statucie Powiatu 
oraz u.s.p.

38. Uchwała Nr 1/3/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie stwierdzenia 
wyboru Starosty Słubickiego

Dokonano wyboru Starosty Słubickiego, który 
w obecnej kadencji reprezentuje powiat na zew
nątrz, przewodniczy organowi wykonawczemu, 
jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem 
służbowym pracowników Starostwa i kierow
ników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji 
i straży.

39. Uchwała Nr 1/4/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie stwierdzenia 
wyboru Wicestarosty Słubickiego

Dokonano wyboru Wicestarosty Słubickiego, 
który w obecnej kadencji wchodzi w skład 
organu wykonawczego powiatu i realizuje 
zadania określone w Statucie Powiatu oraz 
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.

40. Uchwała Nr 1/5/18 z dnia 2018-11-23 w sprawie stwierdzenia 
wyboru Członków Zarządu Powiatu Słubickiego

Dokonano wyboru 2 członków Zarządu Powiatu 
Słubickiego sprawujących swoją funkcję spo
łecznie, którzy w obecnej kadencji wraz 
ze Starostą i Wicestarostą wchodzą w skład 
organu wykonawczego powiatu.

41. Uchwała Nr 11/6/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie ustalenia 
liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących 
swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie 
wyboru lub społecznie

Uchwała była podstawą dokonania wyboru 
członków Zarządu - określając, który z nich pełni 
funkcję społecznie, a który w ramach stosunku 
pracy.

42. Uchwała Nr 11/7/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie 
stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego

Dokonano wyboru członka Zarządu Powiatu 
Słubickiego sprawującego funkcję społecznie, 
który w obecnej kadencji wraz ze Starostą 
i Wicestarostą wchodzi w skład organu wyko
nawczego powiatu. Dostosowano skład Zarządu 
do zapisów określonych w Statucie Powiatu.

43. Uchwała Nr 11/8/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Słubickiego

Uchwała stanowi podstawę do naliczania 
i wypłaty wynagrodzenia Staroście Słubickiemu.

44. Uchwała Nr ! 1/9/18 z dnia 2018-12-12 zmieniająca uchwałę 
Nr XXV/111/05 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych Powiatu Słubickiego

Wyznaczono Wiceprzewodniczącego Rady Po
wiatu do wykonywania wobec Przewodniczące- 
cego czynności związanych z podróżami 
służbowymi.

45. Uchwała Nr 11/10/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie określenia 
składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady 
Powiatu Słubickiego

Komisja Budżetowo - Gospodarcza Rady Powia
tu Słubickiego funkcjonowała w powołanym 
składzie w obecnej kadencji do 20 grudnia 
2018 r., od tego dnia skład zmniejszył się 
o 1 osobę w związku z rezygnacją Starosty.

46. Uchwała Nr 11/11/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie określenia 
składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu 
Słubickiego

Komisja Sfery Społecznej Rady Powiatu 
Słubickiego funkcjonuje w powołanym składzie 
w obecnej kadencji.
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47. Uchwała Nr 11/12/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słubickiego 
funkcjonuje w powołanym składzie w obecnej 
kadencji.

48. Uchwała Nr 11/13/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie powołania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słubickiego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Powiatu Słubickiego funkcjonuje w powołanym 
składzie w obecnej kadencji.

49. Uchwała Nr 11/14/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

50. Uchwała Nr 11/15/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie zmian 
w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026

Dokonano bieżących zmian w Wieloletniej Pro
gnozie Powiatu Słubickiego na lata 2018-2020 
w związku ze zmianami dot. realizowanych 
przedsięwzięć.

51. Uchwała Nr łl/16/18 z dnia 2018-12-12 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu słubickiego w 2019 roku

Ustalony rozkład godzin pracy aptek ogólno
dostępnych na terenie powiatu słubickiego 
w 2019 roku ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub., 
przekazano aptekom oraz rozpowszechniano 
m.in. poprzez publikację na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

52. Uchwała Nr 111/17/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2019 
rok

Uchwalony plan pracy, zawierający terminy 
i tematykę sesji, jest podstawą funkcjonowania 
Rady Powiatu Słubickiego w 2019 roku.

53. Uchwała Nr 111/18/18 z dnia 2018-12-20 zmieniająca uchwałę 
Nr 11/10/18 w sprawie określenia składu osobowego Komisji 
Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego

Dokonano zmian w składzie osobowym 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu 
w związku z rezygnacją złożoną przez Starostę.

54. Uchwała Nr 111/19/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Dokonano niezbędnych zmian w budżecie wyni
kających z bieżącego funkcjonowania powiatu.

55. Uchwała Nr 111/20/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie zmian 
w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026

Dokonano bieżących zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego 
na lata 2018-2026 dostosowując wydatki 
do aktualnego budżetu i wprowadzając zmiany 
wynikające z realizowanych przedsięwzięć.

56. Uchwała Nr 111/21/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2019-2016

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową 
Powiatu Słubickiego na tata 2019-2026, wg 
której będą realizowane założone w niej 
inwestycje i przedsięwzięcia.

57. Uchwała Ńr 111/22/18 z dnia 2018-12-20 w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2019 rok

uchwalono budżet Powiatu Słubickiego na 2019 
rok, wg którego realizowane są obecnie wydatki 
i dochody.

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r., 
ale obejmujące swym zakresem 2018 r.

Lp. Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot

Informacja o wykonaniu

1. Nr XXXVI/161/17 z dnia 
17.02.2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego

Uchwała określiła:
1) plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych 

przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych 
ś specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych 
przez inne organy, na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.;

2) plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzo
nych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodsta
wowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, 
prowadzonych przez inne organy, na okres od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasad
niczych szkół zawodowych;

3) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, prowadzonych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obsza
rze powiatu, prowadzonych przez inne organy, od 01.09.2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych 
szkół zawodowych.

Od 01.09.2017 r. systematycznie wprowadzano zmiany wynikające
z Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe oraz ww.
uchwały.
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2. Nr XXXV1I/166/17 z dnia 
28.02.2017 r. w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Rolniczych 
w Słubicach oraz utworzenia 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
ł Ustawicznego w Słubicach

Z dniem 31.08.2017 r. rozwiązano Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych 
w Słubicach i na jego bazie utworzono 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. W skład Centrum weszły 
szkoły: Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Słubicach 
(która z dniem 01.09.2017 r. stała się Branżową Szkołą I stopnia nr 1). 
Należności, zobowiązania, dokumentację, mienie i pracowników Zespołu 
Szkół przejęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

3. Nr XXXVI!/167/17 z dnia 
28.02.2017 r. w sprawie 
utworzenia Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim

Z dniem 01.09.2017 r. utworzono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Ośnie Lubuskim wraz z ośmioklasową Szkołą Podstawową Specjalną 
z oddziałami od klasy IV do VIII i internatem. Ośrodkowi nadano akt 
założycielski i wyposażono go w mienie znajdujące się w użytkowaniu 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub., który zostanie rozwiązany 
z dniem 31.08.2019 r. Likwidacji ulegną szkoły ponadgimnazjalne, 
tj.4-!etnie technikum i 2-letnia szkoła policealna.

4. Nr XXXVI!/169/17 z dnia 
28.02.2017 r. w sprawie 
utworzenia jednostki 
organizacyjnej powiatu

Utworzono Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego, które przejęło 
z dniem 01.05.2017 r. pełną obsługę finansowo -  księgową oraz inne 
zadania dot. większości jednostek organizacyjnych powiatu, w tym szkół 
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Słubicki.

5. Nr XXXVIM/171 /17 z dnia 
29.03.2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą - Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci 
szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych, na okres 
od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Uchwałę podano do publicznej wiadomości i na stronie BIP powiatu. 
Uchwała pozwoliła na stopniową, wynikającą z ustawy -  Prawo oświatowe, 
realizację zadań związanych z reformą ustroju szkolnego.

6. Nr XL/181/17 z dnia 30.05.2017 r. 
w sprawie włączenia 
Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 
do Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Ośnie Lubuskim

Włączono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 
do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. Wynikało to 
z konieczności wypełnienia zobowiązania dotyczącego możliwości 
ukończenia szkoły przez uczniów technikum ww. Zespołu, które będzie 
funkcjonować jeszcze do 31 sierpnia 2019 roku.

7.

Nr XLV/216/17 z dnia
28.11.2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania dodatków i innych
elementów wynagrodzenia
nauczycieli

Dokonano zmiany zapisów regulaminu dot. nauczycieli i wychowawców 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach w zakresie 
dodatkowego wynagrodzenia zasadniczego.

V. Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały o kierunkach działania Zarządu Powiatu 
(tj. dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu 
Słubickiego)

Dokumentem programowym wyznaczającym kierunki działania powiatu jest Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2014-2022 przyjęta uchwałą 
Nr VI i/32/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wg misji określonej w tym 
dokumencie celem Powiatu Słubickiego jest zadbanie o zrównoważony rozwój regionu, wysoką 
jakość życia mieszkańców, a także stworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego 
i współpracy transgranicznej. Celem nadrzędnym jest zadbanie o jak najlepsze wykształcenie, 
bezpieczeństwo, zdrowie, rozrywkę mieszkańców oraz zapewnienie stabilnej gospodarki 
przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, aby w konsekwencji powiat stał się 
docelowo ważnym miejscem na mapie Polski, który świadomie wykorzystuje w pełni potencjał 
swojego przygranicznego położenia, szlaku transportowego z Niemcami, zasobów, atutów 
społecznych, przyrodniczych i gospodarczych.
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Założono w szczególności następujące cele strategiczne:

> Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, w tym remont i budowa dróg na terenie powiatu, 
remont i budowa infrastruktury drogowej (w tym oświetlenia, chodników, ścieżek pieszo- 
rowerowych, parkingów, przystanków).

> Podniesienie poziomu edukacji i kształcenie ustawiczne, w tym rozwój placówek edukacyjnych 
w zakresie poprawy infrastruktury oraz ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne i nowoczesne 
technologie, poprawa wyposażenia pracowni zawodowych zgodnie ze standardami, rozwój 
infrastruktury sportowej, poszerzenie oferty szkolnictwa dostosowanego do potrzeb rynku 
pracy, rozwój działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, rozwój szkolnictwa zawodowego, 
poszerzenie oferty praktyk i staży dla uczniów szkół z powiatu.

> Rozwój potencjału turystyki i rekreacji na terenie powiatu, w tym wspieranie utworzenia 
zintegrowanej informacji turystycznej i budowania spójnej marki powiatu, rozwój i upowszech
nianie tradycji oraz produktów regionalnych, organizacja cyklicznych imprez promujących 
powiat, poprawa oznakowania miejsc atrakcyjnych turystycznie, utworzenie portalu informacji 
turystycznej dla powiatu, utworzenie miejsc integracji dla seniorów.

> Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego, w tym dostosowanie 
infrastruktury budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowia, przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia społecznego, organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form 
pomocy społeczne, promowanie rodzicielstwa zastępczego, rozwój systemu edukacji 
umożliwiający w  pełni kształcenie dzieci z niepelno sprawnościami, wsparcie, integracja 
i aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych oraz umożliwienie im pełnego 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

> Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu, w tym wspieranie 
mobilności zawodowej społeczności lokalnej, wspieranie ponadregionalnej i międzynarodowej 
współpracy gospodarczej, wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

> Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie rozwoju inicjatyw 
obywatelskich, m.in. współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym, 
usprawnianie procesów zarządzania w administracji publicznej, wdrożenie nowoczesnych 
e-usług publicznych i upowszechnienie elektronicznej obsługi ludności, rozwój współpracy 
międzynarodowej oraz zrzeszania z innymi samorządami w kraju i zagranicą.

Kierunki działania powiatu w konkretnych dziedzinach określają też inne uchwalone przez Radę
Powiatu programy i strategie, w szczególności:

-  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 (uchwała 
Nr XL.ll/233/14 z dnia 25 lutego 2014 r.),

-  Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2016-2018 (uchwała Nr XVIll/76/15 z dnia 9 grudnia 2015 r.),

-  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2016-2020 (uchwała Nr XXI/79/16 z dnia 23 lutego 2016 r.),

-  Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024 (uchwała Nr XXXIV/150/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.),

-  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (uchwała Nr XLIV/207/17 
z dnia 24 października 2017 r.),

-  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 (uchwała Nr XLVI11/230/18 
z dnia 27 lutego 2018 r.).

Informacje szczegółowe o realizacji powyższych strategii i programów zawarte są w części VII
raportu.
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VI. Budżet obywatelski

Rada Powiatu Słubickiego do dnia opracowania niniejszego raportu nie podjęła uchwały, o której 
mowa w art. 3d ust. 6 u.s.p. Nowelizacja ww. ustawy w zakresie budżetu obywatelskiego 
obowiązuje od obecnej kadencji samorządu powiatowego, przepis będzie miał więc po raz 
pierwszy zastosowanie do projektu budżetu na 2020 rok. Zarząd Powiatu opracuje i przedłoży 
Radzie stosowny projekt uchwały w terminie umożliwiającym mieszkańcom powiatu 
współdecydowanie o części wydatków budżetu.

VII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii 
dotyczących tych zadań.

Nazwa zadania Edukacja publiczna.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Realizacja zadań w powyższym zakresie wynika częściowo ze Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego, przyjętej przez Radę Powiatu 
na podstawie uchwały Nr Vll/32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i Diagnozy stanu 
i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim, opracowanej 
na zlecenie powiatu w 2016 r. przez podmiot zewnętrzny.
Założeniem pierwszego z dokumentów jest głównie rozwój szkolnictwa 
zawodowego i poprawa infrastruktury jednostek oświatowych.

W oparciu o Strategię Rady Powiatu Słubickiego w dniu 29 marca 2017 r. 
podjęła uchwałę Nr XXXVI11/171 /17 w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzo
nego na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. 
Uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XXXVI/161/17 w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego. W pianie sieci szkół uwzględniono szkoły mające siedzibę 
na obszarze powiatu, prowadzone przez Powiat oraz inne organy. Założono: 
iż Gimnazjum specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Słubicach zostanie włączone do Szkoły Podstawowej 
Specjalnej na następujących warunkach; gimnazjum zakończy działalność 
z dniem 31 08.2017 r,, szkoła podstawowa specjalna rozpocznie działalność 
z dniem 01.09.2017 r., kształcenie w klasie I szkoły podstawowej specjalnej 
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Ponadto założono, iż Publiczne 
Gimnazjum dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych 
w Słubicach przekształci się w Publiczną Szkołę Podstawową dla Dorosłych
0 strukturze organizacyjnej obejmującej klasy VII-VIII, która rozpocznie 
działalność z dniem 01,09.2017 r.; przy czym kształcenie w klasie VII 
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
W roku 2018 realizowano, założenia wynikające z ww. uchwały: przekształcono 
dotychczasową 6-letnią szkołę podstawową specjalną w szkołę 8-klasową, 
gimnazjum specjalne zakończyło działalność z dniem 31.08.2017 r., a szkoła 
podstawowa specjalna rozpoczęła działalność z dniem 01.09. 2017 r. 
Kształcenie w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczęło się w roku 
szkolnym 2017/2018. Przekształcono gimnazjum dla Dorosłych w Szkołę 
Podstawową dla Dorosłych ze strukturą organizacyjną klas VII-VIM. Dokonano 
naboru i rozpoczęła działalność: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym oraz Branżowa Szkoła
1 stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach.

Diagnoza stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim jako 
podstawowe założenia wskazuje:
-  udział uczniów w szkoleniach, kursach, praktykach/stażach, które wpłyną 

na podniesienie ich wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych;

-  udział nauczycieli zawodu w formach doskonalenia zawodowego, 
praktykach/stażach (z wyjątkiem ZSE, SOSW);

-  doposażenia bazy kształcenia zawodowego szkół odzwierciedlające 
naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów:

-  rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodaw
cami, otoczeniem społeczno - gospodarczym, uczelniami wyższymi.
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Założenia te Powiat Słubicki zrealizował w 2018 r. poprzez udział w projektach 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim’" oraz „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim".

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Starostwo Powiatowe
powiatowe jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Słubicki

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Powiat Słubicki jest organem prowadzącym dla następujących szkół i piacówek 
oświatowych: Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Słubicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach, Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim (który został poddany procedurze 
rozwiązania z dniem 31.08.2019 r., ale nadal na jego bazie działać będzie 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz ze Szkołą Podstawową Specjalną 
o strukturze organizacyjnej od klasy IV do VIII. Utworzony z dniem 
01.09.2017 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim dokonał 
w roku szkolnym naboru 21 wychowanków do klas od V do VIII. W wyniku 
doskonalenia zawodowego przygotowano do pracy w Ośrodku nauczycieli 
w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Ogółem w jednostkach oświatowych 
zatrudnionych jest ponad 140 nauczycieli, a kształci się ogółem 993 uczniów 
(dane ze spisu SIO na 30 września 2018 r.). W miarę posiadanych środków 
w jednostkach realizowane są remonty i modernizacje. Realizowano procedurę 
awansu zawodowego nauczycieli. W ramach realizacji zadań powiat kieruje 
dzieci i uczniów do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Realizuje także 
dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

Zarząd Powiatu Słubickiego we wrześniu 2016 r. przyjął do realizacji 
opracowaną „Diagnozę stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie 
Słubickim". W oparciu o założenia tego dokumentu Powiat złożył wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i po jego akceptacji, 
w dniu 22 grudnia 2016 r. podpisał umowę i przystąpił do projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim", w ramach 
Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -  projekty 
realizowane poza formułą ZiT z Regionalnego Programu Operacyjnego - 
Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz 
Społeczny. Powiat otrzymał 7 107 984,53 zł, przy wkładzie własnym 
513 701,67 zł. Realizacja projektu przypada w latach 2016-2022. Zaplanowane 
działania w sposób istotny wzmocnią kształcenie zawodowe w powiecie. 
Uczniowie realizowali kursy, staże, praktyki i uzyskali certyfikaty. W ramach 
realizacji projektu na bazie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
które działa od 01.09.2017 r. Dokonano zakupu sprzętu na wyposażenie 
klasopracowni do nauki zawodu. Nauczyciele odbyli praktyki i staże 
u pracodawców, a chętni (wskazani we wniosku) rozpoczęli studia podyplo
mowe w zakresie doradztwa zawodowego. Zorganizowano 2 konferencje 
w zakresie doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego.
W projekcie uczestniczą następujące jednostki: Zespół Szkół Technicznych 
w Słubicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim (do 31.08.2019 r. - 
do czasu rozwiązania Zespołu), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
w Słubicach, Starostwo Powiatowe w Słubicach.

Zarząd Powiatu Słubickiego w dniu 08.06.2016 r. złożył do Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek o dofinansowanie projektu 
pod nazwą „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego 
w powiecie słubickim" i w dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę o dofinan
sowanie projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  
Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna1' Działanie 9.3 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej" Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej -  projekty realizowane poza formułą ZIT.
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Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 862 847,40 zł przy wkładzie własnym 
163 758,54 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz modernizację istniejącego budynku w jednej z jednostek na potrzeby 
pracowni i warsztatów szkolnych.
W projekcie uczestniczyły następujące jednostki: Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, Starostwo Powiatowe w Słubicach 
Dzięki projektom wzbogacono bazę dydaktyczną i praktyczną do nauki wielu 
zawodów, a uczniowie otrzymali możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych. Zwiększono paletę kształcenia w zawodach, wzbogacając 
powiatowy rynek pracy o nowe dotychczas deficytowe zawody.

W 2018 r. wszczęto działania zmierzające do budowy hali sportowej 
przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach i uzyskano na ten cel od Woje
wództwa Lubuskiego dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 1 min zł. 
I etap inwestycji rozpoczęto w styczniu 2019 r.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Modernizacja istniejącego budynku hali warsztatowej w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach na potrzeby pracowni i warsztatów 
szkolnych dla zawodu technik architektury krajobrazu.

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Zapisy dotyczące realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, 
znajdują się w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 
2018, przyjętym przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLIV/207/17 z dnia 
24 października 2017 r,, jak również w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Powiatu na lata 2014-2022, przyjętej uchwałą Rady Powiatu Nr VIf/32/15 z dnia 
28 kwietnia 2015 r., gdzie w celach strategicznych wskazano na potrzebę 
rozwoju bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, między innymi poprzez 
podjęcie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania 
placówek świadczących usługi zdrowotne i skierowane do mieszkańców 
powiatu programy profilaktyczne skoncentrowane na zmniejszaniu 
zachorowalności na choroby cywilizacyjne, jak również wdrażanie programów 
edukacyjnych i akcji promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa
jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki 
Szpital Powiatowy w Słubicach

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Realizacja zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia w roku 2018 
(oprócz działań prowadzonych przez powiatowy szpital, który jest głównym 
realizatorem zadań z zakresu ochrony zdrowia w powiecie słubickim - „Celem 
działania NZOZ Szpital im. prof. Z, Religi w Słubicach Sp. z o. o., jest 
zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie profilaktyki, 
kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz promowania zachowań 
prozdrowotnych”.), opierała się także na wspieraniu i ich współorganizacji 
wspólnie z organizacjami pozarządowymi, co opisano w punkcie dotyczącym 
współpracy z tymi organizacjami. Ponadto w celu zabezpieczenia potrzeb 
mieszkańców powiatu związanych z dostępnością do świadczeń realizowanych 
przez apteki, Rada Powiatu po zasięgnięciu koniecznych opinii (poszczególne 
gminy oraz okręgowa izba aptekarska) podjęła uchwałę dotyczącą rozkładu 
godzin aptek ogólno-dostępnych na terenie powiatu słubickiego w roku 2018. 
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki realizują 
zadania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez działania promocyjno 
-  edukacyjne i profilaktyczne (gazetki tematyczne, zajęcia sportowe, konkursy, 
pogadanki).

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania Pomoc społeczna.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

W dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu Słubickiego przyjęła uchwałą 
Nr XLM/232/14 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Słubickiego na lata 2014-2020, określającą wizję rozwoju powiatu słubickiego 
w zakresie polityki społecznej w perspektywie 7 lat, która brzmi: Powiat Siubicki 
odpowiednim miejscem do życia i rozwoju rodziny, sprzyjającym aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w oparciu o zintegrowany system pomocy.

Odnosząc się do wskaźników określonych w Strategii dla poszczególnych 
kierunków działań, można ocenić, że następujące wskaźniki realizacji działań 
zostały osiągnięte:
Kierunek działania: Zwiększenie dostępności do oświaty, w tym do form 
i kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
> kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” 
-  wzrosła liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie poradnictwa 
zawodowego,
Kierunek działania: Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego, usług 
i świadczeń na rzecz seniorów, 

y  utworzenie pierwszego w powiecie Dziennego Domu „Senior +".
Kierunek działania: Wspieranie działalności organizacji seniorskich 
oraz pracujących na rzecz osób starszych.

> powołanie Powiatowej Rady Seniorów,
> organizowanie przedsięwzięć w ramach obchodów Tygodnia Seniora, 

Kierunek działania: Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym 
rodzinną pieczę zastępczą, w tym organizacja działań integrujących 
środowisko rodzin zastępczych.

> kontynuacja realizacji projektu „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinan
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od 1 września 2016 r. 
do 31 grudnia 2018 r. realizowało projekt pn. „Aktywna integracja realizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działania 7.2 Programy 
aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 1.231.075,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 
1.046.414,09 zł.

Przez cały okres realizacji projektu wsparciem objętych zostało 117 osób, 
w tym osoby z niepełnosprawnością, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież 
przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” 
w Cybince oraz pełnoletni wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od sierpnia 
do października 2018 roku realizowało projekt pn. „Transgraniczna wymiana 
seniorów powiatów Słubickiego i Odra Szprewa” współfinansowany z Funduszu 
Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA VlADRINA z Programu 
Współpracy INTERRG V A Brandenburgia -  Polska 2014-2020 w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Projekt skierowany był do seniorów z powiatów Słubickiego oraz Odra- 
Szprewa. Celami ww. projektu było m. in. zintegrowanie, wspólne poznanie 
seniorów z obu stron Odry oraz przedstawienie zadań obu powiatów 
w zakresie pracy na rzecz seniorów. W projekcie wzięło udział łącznie 219 
osób, z czego ze strony polskiej 194 osoby, a ze strony niemieckiej 25 osób. 
Wydatki ogółem w ramach projektu to 8.035,69 EUR, z czego kwota środków 
dofinansowania to 6.830,34 EUR i udział w własny w kwocie 1.205,35 EUR.
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Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Utworzenie Dziennego Domu Senior*- w Słubicach

W ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior*” na lata 2015 -  
2020 Edycja 2018 -  Moduł I -  Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu 
„Senior*7Klubu „Senior*"1) Powiat Słubicki utworzył Dzienny Dom .Senior +”, 
który został zlokalizowany w Słubicach przy ul. Mickiewicza 6.

Koszt całkowity utworzenia Domu to 453.595,45 zł, z czego:
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior*" 

na lata 2015-2020 Edycja 2018 to 296.126,75 zł (239.899,00 zł roboty 
budowlane + 56.227,75 zł koszty wyposażenia);

- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych - 36,000,00 zł;

- środki własne powiatu - 121.468,70 zł.
Liczba uczestników Dziennego Domu Senior* - 22 osoby.
Seniorom w ramach Dziennego Domu „Senior*" w Powiecie Słubickim został 
zapewniony minimalny standard placówki określony w Programie, tj. w postaci: 
sali spotkań, jadalni; aneksu kuchennego (połączonego z salą spotkań, 
jadalnią); sali ćwiczeń; szatni; łazienki oraz pokoju zabiegowo - 
pielęgniarskiego. Powiat Słubicki zgodnie z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy 
społecznej (Program Wieloletni Senior* na lata 2015-2020 zakłada taką 
możliwość), zlecił prowadzenie Dziennego Domu „Senior*” organizacji 
pozarządowej i przeznaczył na realizację ww. zadania środki w wysokości 
198.000,00 zł.

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Czy dła zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia /program.
Jeżeli tak, wskazać nazwę 
/datę/tryb przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 został 
przyjęty przez Radę Powiatu Słubickiego uchwałą Nr XLVIII/230/18 z dnia 
27 lutego 2018 r. Celem głównym programu jest: Zapewnienie kompleksowego 
wsparcia dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży pozbawionych opieki 
ze strony rodziny naturalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach podejmowało w 2018 roku 
zadania wyznaczone do realizacji w ww. Programie, dążąc do spełnienia celu 
głównego oraz celów szczegółowych m.in. promowano idę rodzicielstwa 
zastępczego,, dążono do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez 
udział pracowników PCPR w różnorodnych szkoleniach.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w2018 r.

W 2018 roku pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach znajdowało się łącznie 76 rodzin zastępczych, w których 
przebywało 100 dzieci. W trakcie roku 5 dzieci powróciło z rodzin zastępczych 
do rodziców biologicznych, natomiast 15 osób pełnoletnich usamodzielniło się 
i opuściło rodziny zastępcze.

W 2018 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej 
na terenie powiatu słubickiego, tj. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince, zostało umieszczonych 2 dzieci pochodzących 
z terenu powiatu słubickiego. Natomiast 4 dzieci zostało umieszczonych 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu. W ciągu 
2018 roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince 
przebywało łącznie 24 wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2018 roku przystąpiło 
do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2018 -  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, z którego pozyskano dotację w wysokości 18.600,00 zł.
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W roku 2018 w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywna integracja 
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” tut. 
Centrum promowało rodzicielstwo zastępcze podczas realizacji działań 
środowiskowych, tj. m.in. podczas pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz podczas Zabawy Mikołajkowej. Relacje z ww. działań 
promowane były w lokalnej prasie, telewizji HTS Słubice, na stronie 
internetowej tut. Centrum oraz Starostwa Powiatowego w Słubicach oraz 
na Facebooku.

W 2018 roku było prowadzone poradnictwo i terapia psychologiczna 
dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. Psycholog pracujący z rodzinami 
zastępczymi i umieszczonymi w nich dziećmi łącznie odbył 120 spotkań -  
konsultacji. Spotkania te miały miejsce w siedzibie PCPR, jak i miejscu 
zamieszkania rodzin zastępczych.

W 2018 roku odbyło się 47 posiedzeń w sprawie oceny sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas pracy Zespołu m.in. 
omawiano aktualną sytuację poszczególnych dzieci, ustalano zasadność 
dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, opracowywano bądź 
modyfikowano piany pomocy dziecku, monitorowano procedurę adopcyjną 
dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W 2018 roku dokonano 200 ocen 
sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Na tej podstawie 
Zespół sporządził 200 opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej i przekazał je do Sądu właściwego dla miejsca 
zamieszkania dziecka.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Polityka prorodzinna.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XX!/79/16 z dnia 23 lutego 
2016 r. przyjęto Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Głównym założeniem niniejszego Programu jest podejmowanie działań 
profilaktycznych mających na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz rozszerzenie oferty pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą domową i zwiększenie skuteczności działań podejmowanych wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu interwencji kryzysowej 
na terenie Powiatu Słubickiego opiera się na działalności Punktu Interwencji 
Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Punkt ten 
zapewnia doraźną pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (tj. przemoc 
w rodzinie, uzależnienie, próby samobójcze, rozwód itp.) poprzez udzielanie 
specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego, 
bez zapewnienia schronienia. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której 
poza ww. formami pomocy potrzebne jest udzielenie schronienia w całodobowej 
placówce, założeniem jest, aby takie osoby kierowane były do Specja
listycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie 
Wielkopolskim.
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W 2018 roku z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej skorzystało 23 rodzin 
z całego powiatu. Działania podejmowane w ramach Punktu w 2018 roku to 
przede wszystkim: wizyty w środowisku (25 wizyt), porady udzielane 
przez pracownika socjalnego w siedzibie Centrum (25 porad), sporządzenie 
wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną (w 3 przypadkach), udzielenie 
specjalistycznej pomocy psychologicznej (12 porad) itp.

W 2018 roku w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców 
przemocy w rodzinie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach uczestniczyło łącznie 10 osób (9 mężczyzn i 1 kobieta), 
z czego 5 osób (4 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyło ww. program.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

W dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu Słubickiego uchwałą Nr XLII/233/14 
przyjęła do realizacji Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2014-2020.
Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 
przede wszystkim poprzez zminimalizowanie skutków niepełnosprawności 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja ujętych 
w programie działań ma za zadanie umożliwienie niepełnosprawnym pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XLIX/236/18 z dnia 
5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spo-łecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 
roku, na które przeznacza się środki finansowe PFRON, zmienionej uchwałą 
Nr LIII/253/18 z dnia 28 września 2018 r., z ogólnej kwoty środków, 
tj. 1 026 813,00 zł, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
przeznaczono kwotę 663 840,00 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 
362 973,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach.

- realizacia zadań z zakresu rehabilitacji soołecznei

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych

W 2018 roku 146 osób ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami. 
Przyznano dofinansowanie dla 73 osób na kwotę 76 827,00 zł, wszystkie osoby 
skorzystały z przydzielonego dofinansowania.

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze

W 2018 roku wpłynęło 211 wniosków od osób fizycznych na łączną kwotę 
527 389,00 zł. Z dofinansowania skorzystały jednak 163 osoby niepełno
sprawne na łączną kwotę 222 850,00 zł.
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- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełno
sprawnych

W 2018 roku wpłynęło 31 wniosków na łączną kwotę 164 913,00 zł. Ostatecznie 
z dofinansowania skorzystało 13 osób na łączną kwotę 47 099,00 zł.

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
W 2018 roku wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 37 105,00 zł. 
Dofinansowanie przyznano wszystkim ubiegającym się osobom w kwocie 
16 197,00 zł.

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zaieciowei w Żabicach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach działa w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. Z zajęć oferowanych przez Warsztat korzysta 
40 uczestników. Warsztat jest jednostką prowadzoną przez Gminę Górzyca, 
a koszty jego działalności są współfinansowane w 90% ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10% 
ze środków samorządu terytorialnego (Powiatu Słubickiego).
Środki finansowe przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Żabicach w 2018 roku wyniosły 737.600,00 zł:
- 663.840,00 zł -  stanowiły środki PFRON,
- 73.760,00 zł -  stanowiły środki samorządu powiatowego.

- realizacja oiiotażoweao proaramu „AKTYWNY SAMORZĄD"
Powiat Słubicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizuje 
corocznie program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem 
głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2018 roku w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny samo-rząd” wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę 
109 715,68 zł. Wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON dla 27 wnios
ków na łączną kwotę 83 636 zł.

- realizacia „Proaramu wyrównywania różnic miedzy reaionami III"
wsoółfinansowaneao ze środków PFRON 

W 2018 roku Powiat Słubicki przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami Ili", w ramach którego dofinansowanie ze środków 
PFRON do zakupu autobusu 18-miejscowego (17 + kierowca) przystosowa
nego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 1 miejsce 
dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, otrzymała Gmina Górzyca (Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Żabicach) - kwota dofinansowania wynosi 111 960,01 zł, wartość 
zakupu autobusu: 176.850,00 zł.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Transport zbiorowy, drogi publiczne i komunikacja.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji

1. Zadania w zakresie dróg publicznych są określone w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2014-2022, przyjętej 
uchwałą Nr VI1/32/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
oraz Rocznym harmonogramie Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 
dotyczącym utrzymania i remontów dróg powiatowych.

2. Dla zadania w zakresie transportu zbiorowego nie opracowano 
polityki/strategii/programu. Zadanie realizowane jest podstawie ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j. t. - Dz. U. z 2019 r., 
poz. 58 ze zm.)
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zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

3. Dla zadania w zakresie komunikacji nie opracowano polityki/ 
strategii/programu. Zadania w zakresie ewidencji pojazdów i rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów realizowane są 
w oparciu 0 ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym 
(j. t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.), zadania w zakresie ewidencji 
kierowców i rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców realizowane są w oparciu 0 ustawę z dnia 19 stycznia 2013 r. 
0 kierujących pojazdami (j. t. - Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.), a zadania 
w zakresie rejestru przedsiębiorców posiadających wydane zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, osób oraz licencje 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym 
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą i licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy - są realizowane na podstawie ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. 0 transporcie drogowym (j. t, - Dz. U. z 2019 r., 
poz. 58 ze zm.).

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach (drogi publiczne)

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa (transport zbiorowy i komunikacja)

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r,

1. Drogi publiczne
W trakcie 2018 r. wykonywano bieżące roboty remontowe i utrzymaniowe 
na drogach powiatowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, 
wykaszanie i oczyszczanie pasa drogowego, wycinka drzew i krzaków 
w pasie drogowym, malowanie oznakowania poziomego, udrażnianie 
kanalizacji burzowej, ustawianie znaków drogowych). W zakresie spraw dot. 
dróg powiatowych w 2018.r. wydano;
-162 decyzje (dot. m.in. zjazdów z dróg, zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego i dokumentacji związanej z gospodarką drogową),
-5 4  postanowienia (dot. m.in. ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, warunków zabudowy),
-126 uzgodnień (dot. m.in. zezwoleń na lokalizację urządzeń obcych 

lub obiektów budowlanych, projektów czasowej zmiany organizacji ruchu 
drogowego),

-95  opinii i stanowisk (dot. mJn, dokumentacji związanej z gospodarką 
drogową).

2. Transport zbiorowy
W 2018 roku transport zbiorowy na terenie powiatu realizowany był 
przez jednego przewoźnika na 17 powiatowych liniach regularnych. Łączny 
roczny przebieg na ww. liniach wyniósł 204 407 km, a łączna liczba 
przewiezionych pasażerów wyniosła 97 606 osób.

3. Komunikacja
1) Ewidencja pojazdów - w 2018 roku zarejestrowano 5 326 pojazdów, 

a skreślono z ewidencji 2 106 pojazdów; na dzień 31.12.2018 r. liczba 
pojazdów w ewidencji wynosiła 48 567 pojazdów,

2) Ewidencja kierowców - w 2018 r. wydano 1 508 dokumentów prawa jazdy, 
zatrzymano 177 dokumentów, zwrócono 115 dokumentów, cofnięto 51, 
a przywrócono 47 uprawnień do kierowania pojazdami, przyjęto z innych 
organów 82 akt kierowców, a przekazano do innych organów 111 akt 
kierowców.

3) Rejestry przedsiębiorców posiadających wydane uprawnienia przewozowe 
oraz uprawnienia w zakresie pośrednictwa - w roku 2018 dokonano 
6 wpisów dotyczących wykonywania pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 
6 wpisów uprawniających do wykonywania transportu drogowego rzeczy 
oraz 2 wpisy w zakresie wykonywania transportu drogowego osób. 
Na dzień 31.12.2018 r. w powiecie 40 przewoźników posiada wydane 
uprawnienia w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy, 
11 przewoźników posiada wydane uprawnienia w zakresie krajowego 
transportu drogowego osób, a 57 przedsiębiorców wykonuje pośrednictwo 
przy przewozie rzeczy.
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4) Rejestry przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki 
szkolenia kierowców - w roku 2018 dokonano 1 wpisu w rejestrze stacji 
kontroli pojazdów, na dzień 31.12.2018 r. na terenie powiatu 
funkcjonowało 12 stacji; nie dokonano żadnego wpisu w rejestrze 
ośrodków szkolenia kierowców, na dzień 31.12.2018 r. na terenie powiatu 
funkcjonowało 8 ośrodków.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F Smogóry - Boczów od skrzyżo
wania z drogą wojewódzką nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 
1370 mb w km od 2 + 430 do km 3 + 80G; wartość -  1.150.178,04 zł.

2. Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F 0 długości 
16,085 km, relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin, 
do granicy powiatu od km 7 + 980 do km 9 + 400, wartość -  1.268.170,32 zł.

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu 0 takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu na lata 2014-2022, przyjętej 
uchwałą Rady Powiatu Nr VII/32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., znajdują się 
zapisy dotyczące zagospodarowania walorów turystycznych powiatu, 
do których zaliczyć należy zabytki.
Ponadto Rada Powiatu na podstawie uchwały Nr XLIił/235/09 z dnia 22 grudnia 
2009 r. z późn. zm. określiła zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu 
na prace konserwatorskie, restaura tors kie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

W ramach projektu „Rozwój e- u sług w powiecie słubickim" powstała aplikacja 
„e-przewodnik po powiecie słubickim". Jednym z jej założeń było umieszczenie 
przy ważniejszych zabytkach powiatu słubickiego tabliczek informacyjnych 
z kodami GR. Po zeskanowaniu kodu użytkownik przechodzi do audio- 
przewodnika, dostępnego w trzech wersjach językowych.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu 0 takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Zapisy dotyczące rozwoju turystyki oraz kultury fizycznej znajdują się 
odpowiednio w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu na lata 2014-2022, 
przyjętej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/32/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
oraz programie współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjętym uchwałą 
Nr XLIV/207/17 z dnia 24 października 2017 r. W pierwszym dokumencie 
zakłada się między innymi działania mające na celu zagospodarowanie 
bogactwa walorów turystycznych powiatu. W programie współpracy założono 
natomiast realizację zadań powiatu poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w2018 r.

Zadania realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi opisano w punkcie dotyczącym tej kwestii.
Inne działania powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
- Realizacja przez powiat Słubicki oraz powiat Odra - Szprewa w Niemczech, 

projektu „Stworzenie fundamentów dla transgranicznego wprowadzenia 
na rynek atrakcji turystycznych w niemiecko - polskim regionie przygra
nicznym". Celem projektu było m.in. wsparcie turystyki transgranicznej, 
spotkania, wymiana doświadczeń i stworzenie sieci polskich i niemieckich 
podmiotów turystycznych, a także skatalogowanie atrakcji turystycznych 
po obu stronach Odry. Podsumowanie projektu odbyło się 28 lutego 2018 r. 
w Neuzelie (Niemcy).

- Uruchomienie aplikacji „e-Przewodnik po powiecie słubickim” - mobilnego 
przewodnika po powiecie słubickim, do pobrania na urządzenia mobilne 
dla mieszkańców powiatu słubickiego oraz turystów pragnących poszerzyć 
wiedzę na temat powiatu. W aplikacji mieszkańcy oraz turyści odwiedzający 
powiat znajdą informacje o ciekawych miejscach, szlakach, instytucjach, 
miejscach kultu i pamięci. Wszystko to opatrzone jest dokładną lokalizacją 
oraz podane w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim -  również 
w formie dźwiękowej. Czytelny interfejs pozwala zgłębić wiadomości na temat 
znajdujących się w okolicy atrakcji turystycznych, zabytków oraz samego 
powiatu. Aplikacja pozwoli lepiej zaplanować dzień w powiecie słubickim, 
sprawdzić, gdzie miło spędzić czas, gdzie udać się na spacer i jakie atrakcje 
czekają w danej okolicy. Wykaz najciekawszych zabytków i miejsc pozwoli 
zaplanować podróż i aktywnie spędzić np. rodzinny weekend. Za pomocą 
znajdującej się w aplikacji mapy pozna się lokalizację i adresy 
najważniejszych powiatowych instytucji, a dotarcie do nich ułatwi nawigacja. 
Przy zabytkach znajduje się tabliczka z kodem QR -  który po zeskanowaniu 
pozwala przejść do audioprzewodnika. Aplikacja zapewnia również dostęp 
do nowych informacji istotnych dla regionu. W zakładce „Aktualności” 
dostępne są bieżące informacje z powiatu, zaś w „Wydarzeniach" -  
zapowiedzi najbliższych imprez, przedsięwzięć itp., opatrzone kalendarzem. 
W aplikacji jest sekcja turystyczna, w której zaznaczone są najciekawsze 
szlaki w powiecie, atrakcje przyrodnicze, miejsca pamięci oraz miejsca 
historyczno-edukacyjne, jak np. Muzeum Bociana Białego, most w Kłopocie 
czy Mury Obronne w Ośnie Lubuskim. Można też skorzystać z „lektora", który 
przeczyta d!a nas informacje dotyczące konkretnej atrakcji turystycznej. 
Aplikacja jest czytelna, przejrzysta i posiada estetyczną szatę graficzną.

- W ramach transgranicznego projektu „Transgraniczna wymiana seniorów 
Powiatu Słubickiego i Odra - Szprewa” , na statku Zefir, stojącym na przystani 
we Frankfurcie nad Odrą; dwukrotnie odbyły się warsztaty kulinarne 
dla seniorów z Polski i Niemiec. Warsztaty poprowadzili znani regionaliści: 
Grażyna Dereń oraz Jan Skałecki, którzy promowali produkty regionalne 
oraz uczyli ich przygotowywania.

Powiat słubicki wraz z powiatem Odra - Szprewa realizuje także 
transgraniczny projekt: „Pogłębienie współpracy administracji partnerskich 
powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg’’, w ramach którego 
po polskiej stronie zostanie wyremontowana droga powiatowa z Nowych 
Biskupic do Rzepina (1254F), a w ramach modernizacji na odcinku Gajec - 
Rzepin powstanie ścieżka rowerowa.

- W ramach transgranicznego projektu „Transgraniczna wymiana seniorów 
Powiatu Słubickiego i Odra - Szprewa” w Nowym Młynie odbyło się spotkanie 
integracyjne seniorów z Polski i Niemiec, połączone ze zwiedzaniem ścieżki 
edukacyjnej „Bobrowy Szlak” oraz wspólnym grzybobraniem.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie opracowywano polityki/strategii/programu.

Powiat należy do Związku Powiatów Lubuskich, którego celem jest:
1} tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, pozyskiwanie 

danych ewidencji budynków i lokali;
2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej 

mapy zasadniczej;
3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra

ficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym 
podmiotom.
ZPL w 2018 r. pozyskał środki unijne na realizację projektu „Informatyzacja 

i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa 
lubuskiego do świadczenia e-usług".
Stan na koniec roku -  przygotowywano dokumentacje przetargowe.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Geodezji i Katastru Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

1. Wydane decyzje i postanowienia, w tym:
a)11 decyzji z zakresu klasyfikacji gruntów rolnych,
b) 1 decyzja dotycząca wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

2. W zakresie ewidencji gruntów, budynków i lokali wykonano:
a)wprowadzono 2412 zmian danych ewidencyjnych, w tym:

- 979 na wniosek na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
-168 na wniosek inne,
-104 na podstawie decyzji administracyjnych,
-1161 na podstawie aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i zawiadomień 

z ksiąg wieczystych.
b) wpłynęło 1103 aktów notarialnych
c) wpłynęło 2876 zawiadomień z ksiąg wieczystych
d)wydano 18 zaświadczeń o zapisach ewidencji,
e)wydano 12 zgód na wykreślenie ostrzeżeń o scaleniu
f) dla 12 nieruchomości sporządzono wykazy synchronizacyjne,
g)wykazano 98 transakcji nieruchomości w Rejestrze Cen,
h) udostępniono dowody zmian egib na 16 wniosków biegłych 

rzeczoznawców.
i) obsłużono 74 wniosków komorników o udostępnienie informacji o posiada

niu nieruchomości,
j) wystawiono 161 dokumentów obliczenia opłaty.

3. W ramach obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wykonano:
a) przyjęto 1269 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym dotyczących 

asortymentów:
- 261 opracowania prawne,
- 717 pomiary inwentaryzacyjne,
- 451 mapa do celów projektowych,
- 8 inny zakres prac,

b) 1215 Zgłoszeń prac geodezyjnych (95,7% wszystkich) wpłynęło i zostało 
obsłużonych za pośrednictwem geoportalu słubickiego

c)wpłynęło 1282 zawiadomień o zakończeniu pracy geodezyjnej,
d) sporządzono 1282 protokołów weryfikacji operatów technicznych, w tym:

- 225 operatów dotyczących opracowań prawnych (w tym 88, tj. 39% 
protokołów negatywnych),

- 1047 operatów z pozostałych asortymentów (w tym 229, tj. 22% 
protokołów negatywnych),

e)1147 operatów geodezyjnych przyjęto do zasobu,
f) wystawiono 3184 dokumentów obliczenia opłaty.
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4. W ramach koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu:

a) rozpatrzono 66 wniosków,
b)przeprowadzono 27 narad koordynacyjnych.
c) wydano 66 opinii w formie protokołu,
d)wystawiono 66 dokumentów obliczenia opłaty,

5. W ramach udostępniania materiałów zasobu na zamówienia stron:
a) wpłynęło 1331 wniosków P o udostępnienie materiałów podgik,
b) wpłynęło 1849 wniosków EGIB o wydanie wypisów i wyrysów z egib,
c) 22 wnioski zostały załatwione automatycznie poprzez geoportal
d) wystawiono 1751 dokumentów obliczenia opłaty.

6. Z tytułu udostępniania materiałów zasobu osiągnięta dochody w wysokości 
424 315,83 zł, w tym:

a) 216 575,18 zł - wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 
i budynków,

b) 195 792,05 zł - udostępnianie zasobu przez PODGiK,
c) 11 948,60 zł - koordynacja sieci uzbrojenia terenu 
Łącznie wystawiono 5968 dokumentów dot. naliczenia opłaty.

7. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
W trakcie roku wydatkowano kwotę w wysokości 305.696,08 zł, pozyskaną 
ze źródeł:

a) 289 863,90 zł - dotacja na zadania rządowe
b) 5 832.18 zł - środki własne powiatu

Kwoty te nie obejmują wydatków na płace i kosztów lokalowych.
8. Obsługa kadrowa wykonywanych zadań. Zadania wykonywało 11 osób, 

w tym:
a) Geodeta Powiatowy -1 osoba,
b) ewidencja gruntów i budynków - 3 osoby
c) obsługa zasobu - 5 osób
d) udostępnianie materiału zasobu - 2 osoby

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Ważniejsze wydatki/inwestycje:
a) 162.902,40 zł - informatyzacja operatów geodezyjnych z lat 90-tych,
b) 22.140,00 zł - modernizacja mapy zasadniczej dla obszaru powiatu,
c) 2.250,00 zł - informatyzacja operatów z pomiaru m. Cybinka,
d) 92<968,00 zł - zakup sprzętu komputerowego, serwis i naprawa 

istniejącego sprzętu,
e) 9.602,00 zł - koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dia zadania nie opracowywano poiityki/strategii/programu.

Założenia w zakresie sprzedaży nieruchomości zawarte zostały w uchwale 
budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. W planie dochodów z tego tytułu 
przyjęto na 2018 r. kwotę 5.081.700,00 zł. Plan wykonano w 78,82%, 
tj. w kwocie 4.005 480,75 zł.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
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ważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

W ramach gospodarki nieruchomościami realizowano następujące szczegółowe
zadania:
1) Na bieżąco ewidencjonowano zasób nieruchomości zgodnie z katastrem 

nieruchomości oraz prowadzono elektroniczną ewidencję nieruchomości 
w programach MIENIE i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE -  wprowadzono 
w ciągu roku 330 pozycji.

2) Zabezpieczono przed uszkodzeniem lub zniszczeniem dwie nieruchomości 
położone w Rąpicach oraz nieruchomość w Słubicach - byłą siedzibę Sądu 
Rejonowego, w której usunięto siedliska gołębi i przeprowadzono 
dezynsekcję (koszt. 27 tys. zł).

3) Przygotowano procedury i przeprowadzono postępowania, w wyniku których 
nabyto nieodpłatnie 4 działki pod drogi powiatowe (Nowy Lubusz, Pławidło, 
Stańsk), przekazano 10 działek leśnych Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka, zbyto nieodpłatnie prawo 
użytkowania wieczystego gruntu pod drogą na rzecz Gminy Cybinka 
oraz na drodze sądowej stwierdzono nabycie nieruchomości przez 
zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej.

4) Przygotowano procedury i przeprowadzono 6 postępowań zmierzających 
do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, w wyniku czego zbyto 
nieruchomości: w Słubicach (dz. 580/2) i w Cybince (dz. 4/13).

5) Przygotowywano informacje, sprawozdania i analizy dotyczące gospoda
rowania nieruchomościami, w szczególności roczne sprawozdanie 
do Wojewody Lubuskiego z gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa i kwartalne rozliczenia wykonanych czynności, półroczne i roczne 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie do Krajowego Zasobu 
Nieruchomości, a także informację dla Rady Powiatu o zbytych i nabytych 
przez powiat nieruchomościach.

6) Przygotowywano dokumentację niezbędną do oddania nieruchomości 
w najem dzierżawę, użyczenie, a także obciążania ograniczonymi prawami 
rzeczowymi -  zawarto 4 umowy dot. nieruchomości Skarbu Państwa.

7) Naliczano należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, z tego 
tytułu wystawiono 213 faktur.

8) Sporządzono 4 deklaracje dot. podatku od nieruchomości położonych 
w poszczególnych gminach powiatu.

9) Przygotowano dane niezbędne do przeprowadzenia 9 postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w sprawach dot. nieruchomości.

10) Naliczono 575 opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 
nieruchomości.

11) Przeprowadzono 20 postępowań w sprawie oddawania nieruchomości 
w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości.

12) Zlecono wykonanie 31 prac geodezyjnych i 7 wycen nieruchomości.
13) Wydano 4 zgody na wykreślenie hipoteki lub ciężaru realnego i obciążono 

hipoteką 4 nieruchomości Powiatu w celu zabezpieczenia spłaty 
wierzytelności.

14) Wydano 1 decyzję i wykonano 8 opracowań w sprawach dot. przyznawania 
na własność działek gruntu przyznanego w dożywotnie użytkowanie.

15) Powiat złożył 7 wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości 
Skarbu Państwa.

16) W zakresie spraw dot. ochrony gruntów rolnych i wyłączania tych gruntów 
z produkcji przeprowadzono 8 postępowań dot. rekultywacji, 191 
postępowań dot. przeznaczenia gruntów na cele nierolne oraz 52 postępo
wania dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

17) W zakresie spraw dot. komunalizacji nieruchomości przeprowadzono 
4 postępowania o unieważnienie decyzji w części. Ponadto złożono 
do Wojewody Lubuskiego wykaz nieruchomości wytypowanych do komu
nalizacji, procedura jest obecnie w toku.

18) Przeprowadzono 2 postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na zakła
danie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń 
technicznych.
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Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nazwa zadania Administracja architektoniczno - budowlana.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie opracowywano polityki/strategii/programu.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Zadanie polegało na wykonywanie czynności administracyjnych wynikających 
z ustawy - Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Liczbę spraw załatwionych 
w roku 2018 w rozbiciu na poszczególne czynności w porównaniu do lat 
ubiegłych, w tym wyniki postępowań w trybie odwoławczym, obrazuje poniższa 
tabela. W roku 2018 złożono łącznie 16 odwołań od decyzji, co stanowi 2% 
ogółu wydanych decyzji z liczby 800. Trzy decyzje zostały uchylone przez organ 
wyższego stopnia, z czego jedna dotyczyła wydanego pozwolenia na budowę, 
które było rozstrzygnięte wcześniejszą decyzją pozytywną, a dwie - decyzji 
sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. Zarejestrowanych zostało 982 
spraw dotyczących pozwoleń na budowę, liczba zgłoszeń robót budowlanych - 
512, liczba wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali - 199. Przygoto
wywano tematy na posiedzenie Zarządu Powiatu Słubickiego, w tym 
do uzgodnienia 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ponadto sporządzono 7 wniosków do właściwego ministra 
w sprawie upoważnienia Starosty Słubickiego do udzielania zgody 
na odstępstwo od obowiązujących przepisów.

ZESTAWIENIE DECYZJi -  ROK 2018

Lp. Nazwa decyzji
Liczba

wydanych
decyzji

Średni czas od przyjęcia 
wniosku do czasu 
wydania decyzji 
administracyjnej 

(w dniach)

1. Decyzja przeniesienia pozwolenia 
na budowę na rzecz nowego podmiotu 35 7.00

2. Decyzja uchylenia 5 5,12
3. Decyzja wygaśnięcia 4 17,17
4. Decyzja sprzeciwu 86 34.29
5. Decyzje inne 11 33.50
Razem 131 22,14
Decyzje wydane w terminie do 60 dni
1. Decyzja pozwolenia na budowę 541 22.86
2. Decyzja zmiany pozwolenia na budowę 69 41,61
3. Decyzja pozwolenia na rozbiórkę 30 39,40
4. Decyzja odmowy 13 59.50
5. Decyzja umorzenia 16 31,25
Razem 669 26,45

ODWOŁANIA OD DECYZJI -  ROK 2018
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Lp. Rodzaj
decyzji Liczba

Rozstrzygnięcie Wojewody Rozstrzygnięcie WSA

Utrzymane Uchylone 
lub umorzone Uchylone Utrzymane 

w mocy
1. Decyzje 

pozwolenia 
na budowę

6 5 1 4

2. Decyzje
odmowy

5 5 • ■ 4

3. Decyzje 
sprzeciwu 
do zgłosze
nia budowy

5 3 3

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Gospodarka wodna.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.
Realizacja zadań z obszaru gospodarki wodnej została wskazana w Programie 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiat nie realizował zadań w zakresie gospodarki wodnej.

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

nie dotyczy

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

nie dotyczy

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) organ wykonawczy 
powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządził powiatowy 
program ochrony środowiska. Program został uchwalony na podstawie uchwały 
Nr XXX1V/150/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego 
na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
Podstawowe obszary działania:

1. Ochrona klimatu i jakość powietrza
2. Gospodarka wodno-ściekowa
3. Gospodarowanie wodami
4. Zagrożenie hałasem
5. Pola elektromagnetyczne
6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
7. Zagrożenie poważnymi awariami
8. Zasoby przyrodnicze
9. Gleby
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10. Zasoby geologiczne
11. Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców

Zadania realizowane w ramach programu mają w większości charakter ciągły. 
Z wykonania programu ochrony środowiska zostanie sporządzony zgodnie 
z ww. ustawą raport obejmujący okres 2017-2018 i przedstawiony Radzie 
Powiatu Słubickiego.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Komórki organizacyjne Starostwa: Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, 
Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji i Dróg 
jednostki organizacyjne powiatu

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

W 2018 r. zadania realizowane przez powiat dotyczyły przede wszystkim:
1) ochrony powietrza, w tym:
- termomodernizacja budynków, w tym budynków użyteczności 

publicznej, szkół,
- kontrola na stacjach diagnostycznych na terenie powiatu 

(kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów),
- wymiana oświetlenia na mniej energochłonne,
- poprawa czystości jezdni i ich otoczenia -  obniżenie emisji pyłu unoszonego 

z powierzchni jezdni w czasie ruchu pojazdów poprzez czyszczenie 
powierzchni jezdni w okresach bezdeszczowych oraz po okresie zimowym 
w ciągach ulic głównych,

2) zagrożenie hałasem:
- poprawa stanu technicznego dróg,
- kontrola zakładów na terenie powiatu pod względem przestrzegania przepisów 
w zakresie przekroczeń hałasu oraz egzekucja obowiązku wykonania 
i przedkładania okresowych pomiarów hałasu w środowisku -
- wprowadzanie nasadzeń ochronnych,
3) pola elektromagnetyczne:
- weryfikacja składanych zgłoszeń instalacji wytwarzających promieniowanie 
elektromagnetyczne,
4) gospodarka odpadami:
- kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania 
i przetwarzania odpadów,
5) edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców:
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach objętych 
obowiązkiem udostępniania jako informacje o środowisku i jego ochronie.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Termomodernizacja w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego 
budynku dydaktyczno - warsztatowego, przy ul. Niepodległości w Słubicach 
oraz zadania związane z przebudową drogi powiatowej nr 1257 Smogóry - 
Boczów, przebudową i remontem ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.

Realizacja zadań z obszaru gospodarki leśnej została wskazana w Programie 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą 
na lata 2121-2024 w obszarze pt. „Zasoby przyrodnicze", zadanie pn. 
„Zwiększanie powierzchni leśnych”.
Za realizację ww. zadania odpowiedzialni są właściciele nieruchomości 
oraz nadleśnictwa. Starosta w 2018 r. wydał decyzję o przekwalifikowaniu 
gruntu rolnego na leśny o powierzchni 2,72 ha.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa
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Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Starosta sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.). W ramach realizacji tego 
zadania Starosta Słubicki w 2018 r. zlecił przeprowadzenie inwentaryzacji stanu 
lasów na powierzchni 99,19 ha oraz wydał decyzje ustalające zadania 
z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów niepaństwowych,
Starosta na podstawie art. 7 ust. 5 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1476 z późn. zm.) 
wydaje karty wędkarskie oraz rejestruje sprzęt pływający służący do połowu 
ryb. W ramach realizacji wyżej wymienionych zadań w 2018 r. z upoważnienia 
Starosty Słubickiego wydano 267 kart wędkarskich i dokonano 49 rejestracji 
sprzętu do połowu ryb.

Inwestycje realizowane 
w obszarze; którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Realizacja zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli w roku 2018 odbywała się na podstawie Powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2016-2018, uchwalonego przez Radę Powiatu 
Słubickiego w dniu 9 grudnia 2015 r. (Uchwała Nr XVII!/76/15).
Program ten stanowił kontynuację dotychczasowych działań Powiatu 
Słubickiego, mających wpływ na poprawę porządku publicznego i stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 
w tym zakresie.
Przedsięwzięcia z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
przewidziane do przeprowadzenia w roku 2018 zostały zrealizowane.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

W celu realizacji zadań Starosty Słubickiego, wynikających z przepisów art. 38a 
u.s.p., dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w Powiecie Słubickim została 
utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą:
~ starosta - jako przewodniczący Komisji,
-  dwóch radnych - delegowanych przez Radę Powiatu,
-  trzy osoby powołane przez starostę - spośród osób wyróżniających się 

wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji,
-  dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji,
-  w pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego 

prokuratora okręgowego,
-  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - powołany do udziału 

w pracach Komisji przez starostę.
Obsługę Komisji zapewnia Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa.

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Podczas sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 5 kwietnia 2018 r. radni 
zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego 
Policji oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu za 2017 rok.
W roku 2018 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 4 posiedzenia: 18 
stycznia, 22 marca, 21 czerwca i 20 grudnia.
Komisja w czasie swoich posiedzeń realizowała zadania określone w Powiato
wym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego, dokonywała ocen działania powiatowych 
służb, inspekcji i straży, stawiała wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
na terenie powiatu i sukcesywnie je realizowała.
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W celu popularyzacji problematyki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeń
stwa, ochrony ludności i obrony cywilnej w dniu 6 marca 2018 r. 
pod patronatem Starosty Słubickiego odbył się po raz kolejny Konkurs 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słubickiego.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie {jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać czy w 
innym dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru i 
wskazać stan realizacji na 
koniec 2018 r.

1. Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 u.s.p. uchwałą 
Nr 166/02 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 24 stycznia 2002 r., 
utworzono Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy umiejscowiony 
w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 79. W roku 2006 uchwałą Nr 370/06 Zarządu 
Powiatu Słubickiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 166/02 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 24 stycznia 2002 r. 
w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego 
w Słubicach, na potrzeby magazynu przeznaczono pomieszczenie nr 7 
budynku garażowego Starostwa, położonego przy ul. Piłsudskiego 20. 
Pomiesz-czenie to, wykorzystywane na potrzeby Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego, spełnia tę rolę również obecnie.
-  Stan rezerw magazynowych sprzętu przeciwpowodziowego Powiatu 

Słubickiego ujęty jest w Tabeli nr 10 na str. 43-44 załącznika pn. „Ocena 
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu słubickiego" 
do uchwały Nr XLi11/202/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 
26 września 2017 r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego.

-  Obsługą i konserwacją sprzętu zajmują się pracownicy Biura Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa. We wrześniu 2018 r. wykonano przegląd 
i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się 
w Magazynie. Łączny koszt ze środków własnych powiatu -1100 zł brutto.

-  W roku 2018 r. nie realizowano zakupów w celu doposażenia w materiały 
i sprzęt Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. W świetle 
obowiązującego prawa brak normatywów wyposażenia magazynów 
przeciwpowodziowych.

2. Obowiązującym dokumentem dotyczącym bezpośrednio ochrony przeciw
powodziowej jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu 
Słubickiego” opracowany na podstawie art. 34 ust. 1a u.s.p. Ostatnio 
aktualizowany w 2018 r. W przypadku wprowadzania do planu nowych, 
istotnych treści, zostaje on ujednolicony. Plan ten określa zasady 
kompleksowego zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodzią. 
Plan jest materiałem pomocniczym dla Starosty Słubickiego i Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas działań w przypadku 
wystąpienia zagrożenia powodzią i powodzi wymagającej koordynacji akcji 
ratowniczej i zaangażowania w nią sił i środków ze szczebla powiatu oraz sił 
i środków wparcia. Plan ten skorelowany jest z „Planem ewakuacji 
(przyjęcia) ludności na szczeblu powiatu słubickiego I i II stopnia" oraz 
z „Powiatowym planem zarządzania kryzysowego”.

3. W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 
tj. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska opracowany został „Powiatowy plan zarządzania 
kryzysowego powiatu słubickiego”, uzgodniony z kierownikami jednostek 
organizacyjnych, powiatowymi inspekcjami, strażami i służbami w zakresie 
ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji 
przedsięwzięć określonych w niniejszym planie, a następnie zatwierdzony 
przez Wojewodę Lubuskiego w 2017 r.
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Do przedsięwzięć tych należy m.in.: wskazanie zadań i obowiązków 
uczestników zarządzania kryzysowego, w tym w zakresie monitorowania 
zagrożeń, uruchamiania sił i środków, uczestniczących w realizacji 
planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej oraz procedury 
reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach 
kryzysowych, jak również organizację współdziałania. Niniejszy Pian 
podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie jest dłuższy niż 
dwa lata.
-  Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego realizował Starosta jako 

Przewodniczący Zarządu Powiatu przy pomocy Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, powołanego zarządzeniem Nr 18/17 Starosty 
Słubickiego z dnia 30 marca 2017 r., określającym skład, organizację, 
siedzibę i tryb pracy Zespołu.

-  W skład Zespołu wchodzą kierownicy powiatowych służb, inspekcji, 
straży, Najwyższe Kierownictwo, naczelnicy wydziałów Starostwa 
Powiatowego oraz inne osoby zaproszone przez Starostę.

-  Obsługę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizują 
pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa.

4. W ramach przygotowania się członków Zespołu do realizacji zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego corocznie opracowywany jest „Plan 
pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego" na dany rok 
kalendarzowy. W 2018 r. w celu przygotowania się członków Zespołu 
do wykonywania zadań w ramach planowych posiedzeń przeprowadzono:

-16.10.2018 r. grę decyzyjną nt. „Określenie przedsięwzięć mających na celu 
przygotowanie wydzielonych sił i środków szczebla powiatowego, gminnego 
do udziału w akcji ratowniczej w sytuacji rozszczelnienia gazociągu, 
wybuchu gazu i pożaru w miejscowości”.

-17.10.2018 r. przeprowadzono przez przedstawicieli EWE Międzyrzecz 
szkolenie z infrastruktury gazowej, a następnie ćwiczenie praktyczne 
w zakresie akcji ratowniczej po wybuchu gazu i pożaru w miejscowości 
oraz na terenie leśnym. Ćwiczenie przeprowadzone zostało na terenie 
miejscowości Sienno, gmina Ośno Lubuskie. W ćwiczeniu udział wzięły 
wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, OSP 
z terenu Powiatu Słubickiego i Sulęcińskiego, Komendy Powiatowej Policji 
w Słubicach, Nadleśnictwa Ośno Lubuskie i Biura Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Ćwiczenie zrealizowano ze środków 
budżetowych podmiotów biorących udział w ćwiczeniu.

-19.01.2018 r. w ramach posiedzenia Zespołu jego członkowie 
oraz przedstawiciele gmin jako zaproszeni goście zapoznali się z harmo
nogramem prac w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona przeciw
powodziowa miasta Słubice.", który omówił reprezentant wykonawcy 
Energopol S.A. Szczecin Dyrektor Sławomir RamskL Na tę okoliczność 
doprecyzowano procedury reagowania po wystąpieniu zagrożenia 
powodziowego. Omówiono organizację działań zabezpieczających 
w sytuacji wezbrania rzeki Odry oraz organizację ewakuacji i przyjęcia 
ludności/zwierząt z terenów zagrożonych powodzią.

-  7.02.2018 r. odbyto robocze spotkanie transgraniczne poświęcone 
reagowaniu i organizacji wymiany informacji po wystąpieniu afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) na terenie powiatu.

-10.09.2018 r. odbyto nieplanowe posiedzenie dotyczące przygotowania się 
do udziału powiatowych służb, inspekcji i straży w wojewódzkim ćwiczeniu 
symulacyjnym w zakresie zwalczania ASF na terenie powiatu, w terminie 
1-5 października 2018 r.

-4.12.2018 r. na posiedzeniu Zespołu oraz z zaproszonymi gośćmi z urzędów 
gmin i ośrodków pomocy społecznej omówiono „Przygotowanie do okresu 
zimowego 2018/2019 samorządów, służb, inspekcji i straży - wnioski, możliwości, 
propozycje do działań na podstawie sytuacji z zimy 2017/2018 r. i innych 
doświadczeń”.

5. Zarządzeniem Nr 11/18 Starosty Słubickiego z dnia 31 stycznia 2018 r. 
ustalono zadania w dziedzinie zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu 
Słubickiego w 2018 r. określone w „Rocznym planie działania Starosty 
Słubickiego w zakresie zarządzania kryzysowego w 2018 r.'1_____________
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Realizatorami zadań były powiatowe służby, inspekcje, straże oraz jednostki 
organizacyjne powiatu.

-  Na podstawie powyższego planu, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
m.in. w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu, dyrektorzy szkół 
w okresie wrzesień -  listopad dokonali praktycznego sprawdzenia 
organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków szkół zgodnie z § 17 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

6. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej opracowany został 
„Plan ratowniczy Powiatu Słubickiego”, uzgodniony z Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wikp. i zatwier
dzony przez Starostę Słubickiego. Ww. Plan zawiera wykaz zadań 
realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące 
wspomagać organizację działań ratowniczych. Obejmują one walkę 
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, 
chemiczne, ekologiczne i medyczne.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa Powiatu Słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w 2018 roku została przedstawiona Radzie Powiatu Słubickiego na sesji 
w dniu 28 maja 2018 r.

8. W zakresie Wczesnego Systemu Ostrzegania ludności powiatu o zagro
żeniach (w szczególności dotyczyły warunków pogodowych i hydro
meteorologicznych) pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego realizujący 
jednocześnie zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
opublikowali w 2018 r. 30 ostrzeżeń zbiorczo (dla wielu powiatów i 18 
ostrzeżeń dla powiatu słubickiego) na stronie internetowej powiatu, 
przekazali je pocztą elektroniczną do urzędów gmin, powiatowych służb, 
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, poprzez 
wiadomości sms kierownikom ww, jednostek i dodatkowo dla ludności 
posiadającej aplikację „Blisko” na telefon, e-mail.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

komórki organizacyjne Starostwa
(zgodnie z § 17 pkt 14 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 539/18 Zarządu Powiatu 
Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. z późn. zm., do podstawowych 
wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy m. in. udział w planowaniu 
i realizacji zadań zarządzania kryzysowego).

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r,

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej 
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska przewidziane do przeprowadzenia w roku 2018 zostały 
zrealizowane.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie {jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu słubickiego 
na lata 2014-2020”, przyjęta uchwałą Nr XLII/232/14 Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia 25 lutego 2014 r.

ZAŁOŻENIA:
W dokumencie przyjęto, że celem strategicznym jest przeciwdziałanie 
bezrobociu, natomiast za cele szczegółowe uznano rozwój sektora ekonomii 
społecznej i wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku 
pracy, między innymi poprzez poprawę warunków na rynku pracy, działania 
motywujące do powrotu do aktywności zawodowej i pomoc osobom 
bezrobotnym dążeniach zmierzających do podjęcia zatrudnienia poprzez usługi 
i instrumenty rynku pracy.

STAN REALIZACJI:
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zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

1. ROZWÓJ SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach przy współudziale Centrum 
Integracji Społecznej w Rzepinie w ramach ustawy o zatrudnieniu socjalnym
i działań w zakresie ekonomii społecznej kontynuował realizację porozumienia 
w zakresie refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych 
dla uczestników Centrum. Działanie ukierunkowane jest wobec osób, które 
podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoja sytuację życiową 
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej 
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
Porozumienie zostało zawarte na 20 osób na okres od dnia 07.01,2016 r. 
do dnia 26.11.2020 r. W ramach porozumienia w analizowanym roku 
aktywizacją została objęta grupa 19 osób bezrobotnych. Na wypłatę świadczeń 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne przeznaczono ogółem kwotę 
102.139,79 zł (3,9 % więcej niż w roku 2017).
2.WSPIERANIE OSÓB BEZROBOTNYCH W ZWIĘKSZANIU SZANS NA RYNKU 

PRACY
2.1. POPRAWA WARUNKÓW NA RYNKU PRACY
W powiecie słubickim stopa bezrobocia na koniec 2018 r. osiągnęła poziom 
2,5 %, zmniejszając się o 0,6 pkt proc. w stosunku do końca roku 2017 (powiat 
slubicki na koniec roku zajmował pierwsze miejsce w skali województwa 
lubuskiego pod względem najniższej wysokości stopy bezrobocia). Na koniec 
2017 r. bezrobocie w powiecie słubickim kształtowało się na poziomie 511 
osób, natomiast na koniec 2018 r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy 
figurowało 413 osób bezrobotnych, co oznacza spadek liczby bezrobotnych
o 98 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2018 na realizację programów 
rynku pracy oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy posiadał środki w kwocie 
2.887,3 tys. zł, z czego wykorzystał 2.669,6 tys. zł, czyli 92,5 % planu finan
sowego. W ramach posiadanych środków objął wsparciem w subsydiowanych 
programach łącznie 363 osoby, w tym 115 osób aktywnych zawodowo i 248 
osób bezrobotnych. Udział w programach zakończyło ogółem 389 osób, w tym 
109 aktywnych zawodowo oraz 280 osób bezrobotnych, z czego 246 osób 
po zakończeniu udziału w programie nie powróciło do ewidencji osób 
bezrobotnych i była nadal aktywna zawodowo, czyli osiągnięto efektywność 
zatrudnieniową na poziomie 87,9 %. W 2018 r. ze środków KFS na dofinan
sowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy lub pracowników wydatkowano 
kwotę 138.635,80 z l  W działaniach finansowanych ze środków KFS 
uczestniczyło 115 osób aktywne zawodowo, tj. pracownicy oraz 9 praco
dawców. Łącznie w roku 2018 zakończyło udział w kształceniu ustawicznych 
109 osób.
2.2.DZIAŁANIA MOTYWUJĄCE DO POWRROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek 
aktywizacyjny, jeżeli w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 
zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę bądź z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną 
pracę zarobkową i w 2018 r. wpłynęły 44 wnioski o przyznanie i wypłatę 
dodatku aktywizacyjnego (10 % więcej niż w roku 2017), z na wypłatę dodatków 
aktywizacyjnych w roku 2018 wydano kwotę 37.721,00 zł (15 % mniej 
niż w roku 2017). W roku 2018 poradnictwem zawodowym objęto łącznie 307 
osób. Z usług poradnictwa indywidualnego skorzystało 231 osób (1 % więcej 
niż rok wcześniej), dla których udzielono 179 indywidualnych porad 
zawodowych i 86 indywidualnych informacji zawodowych (wartości tych 
nie naieży sumować, gdyż często ten sam klient korzystał z porady zawodowej 
jak i informacji). W 2018 roku zorganizowano także 16 spotkań w ramach 
poradnictwa grupowego, w których uczestniczyło 111 osób bezrobotnych 
(27,6 % więcej osób niż w roku 2017). W ramach poradnictwa zawodowego 
zorganizowano również 10 grupowych spotkań informacyjnych, w których 
uczestniczyło 67 osób bezrobotnych.
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2.3.POMOC BEZROBOTNYM W DĄŻENIACH DO PODJĘCIA ZATRUDNIENA 
POPRZEZ USŁUGI 1 INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

W 2018 r. osobom bezrobotnym wystawiono ogółem 1.174 skierowania 
na wolne stanowiska. 908 osób otrzymało skierowania do pracy (150 osób 
otrzymało zatrudnienie), 202 osoby otrzymało skierowanie na staż (84 osoby 
rozpoczęły staż), 64 osoby otrzymały skierowania na prace społecznie 
użyteczne (31 osób rozpoczęło prace społecznie użyteczne). W 2018 r. ogółem 
na organizację szkoleń indywidualnych wydatkowano kwotę 9.727,00 zł 
i umożliwiono udział w szkoleniu indywidualnym jednej osobie bezrobotnej. 
W analizowanym okresie w stażach uczestniczyło łącznie 97 uczestników. 
W wyniku podjętych działań zatrudnienie na okres co najmniej 30 dni w trakcie 
i po odbyciu stażu w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w zadaniu 
podjęło ogółem 64 osoby bezrobotne, czyli 84;2 % ogółu kończących udział. 
Ogółem na organizację stażu wydatkowano w 2018 r. kwotę 445.592,19 zł. 
W ramach wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy utworzono 21 stanowisk 
pracy, na których zatrudniono 21 osób w 2018 roku, a 29 osób zatrudnionych 
zostało w ramach uzupełnienia wolnych miejsc pracy (także w ramach 
zawartych umów w latach poprzednich). Łącznie aktywizacją objęto 50 osób. 
Na realizację ww. instrumentu w 201 Sr, łącznie wykorzystano kwotę 
358.192,78. 53 osobom bezrobotnym udzielono dofinansowania w formie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej 
wysokości 888.050,00 zł. Na realizację prac interwencyjnych wydatkowano 
środki w łącznej kwocie 43.259,32 zł, co umożliwiło rozpoczęcie zatrudnienia 
przez 11 osób. Na organizację robót publicznych wydatkowano 45.654,25 zł, 
w efekcie czego zatrudniono łącznie 10 osób bezrobotnych na 10 stanowiskach 
pracy. Na realizację zawartych porozumień na organizację prac społecznie 
użytecznych wydatkowano ogółem kwotę 36 938,00. Prace społecznie 
użyteczne rozpoczęło ogółem 31 osób, z czego 21 osób zakończyło udział 
zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zatrudnienie w trakcie i po zakończeniu prac 
na okres, co najmniej 30 dni w terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału 
w formie pomocy pracę podjęły ogółem 4 osoby). W roku 2018 roku udział 
w działaniu o nazwie refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 
12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku 
życia zakończyło 50 osób, w tym 50 osób, tj. 100%, przez okres, co najmniej 
30 dni, bezpośrednio w okresie 3 miesięcy po wymaganym ustawowo terminie, 
pozostawało w zatrudnieniu (wydatkowano kwotę 657 582.03 zł). Na realizację 
bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wykorzystano 
kwotę 15,700,00 zł -  co umożliwiło 2 osobom bezrobotnym podjęcie 
zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
W ramach działań urzędu podejmowano działania z zakresu tzw. wsparcia 
towarzyszącego -  dzięki czemu refundację poniesionych kosztów przejazdu 
otrzymało łącznie 19 osób, które cyklicznie w trakcie trwania działań 
aktywizacyjnych składały wnioski o przyznanie tego wsparcia. Na omawianą 
formę wsparcia towarzyszącego wydatkowano ogółem kwotę 6959,67 zł.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach; Referat Usług Rynku Pracy 
Współpracy z Klientem, Referat Realizacji Programów Rynku

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

1. Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PUP 
w Słubicach za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych 
działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych 
w województwie lubuskim.

2. Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PUP 
w Słubicach za wykorzystanie środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w roku 2018.

3. Dyplom Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Słubicach 
w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie 
wysokich standardów usług rynku pracy w 10-lecie istnienia Publicznych 
Służb Zatrudnienia.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania Ochrony praw konsumenta.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie opracowywano polityki/strategii/programu.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie ochrony konsumentów zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 
u.s.p. Powołana do życia instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest 
najbardziej optymalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem stwarzającym możliwość 
niesienia pomocy konsumentom. Te zadania publiczne dotyczące ochrony 
konsumentów są zawarte także w art. 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
Zadania rzecznika konsumentów oraz formę ich realizacji określają przede 
wszystkim przepisy art. 39 - 40 i 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Do ustawowych 
zadań i uprawnień rzecznika należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów,
3) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich 

zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów 
konsumentów,

5) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz wykony
wanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (samodzielne stanowisko - komórka 
organizacyjna Starostwa).

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Słubicach w 2018 roku 
podobnie jak w latach poprzednich sprowadzały się do udzielania 
konsumentom pomocy prawnej w formie wystąpień do przedsiębiorców, 
poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. W ciągu 
roku wpłynęło ogółem 116 zgłoszeń, w tym 38 spraw na piśmie, co do których 
podejmowano dalsze działania, a także 78 zgłoszeń po poradę ustną lub 
telefoniczną. Większość spraw zgłaszanych przez konsumentów dotyczyła 
lokalnego rynku handlu i usług. Zapytania dotyczyły przede wszystkim regulacji 
prawnych i praw konsumenckich, reklamacji towarów z tytułu niezgodności 
z umową oraz możliwości odstąpienia od umowy, w szczególności 
w przypadku umów zawieranych na odległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa. 
Jak wynika z przeprowadzonych rozmów, konsumentów interesowały kwestie 
przysługujących im uprawnień, również zwracali się oni z prośbą o interwencję 
w konkretnej sprawie. Zdarzały się przypadki braku wiedzy na temat 
kompetencji i możliwości działania Rzecznika. W opinii niektórych rozstrzyga on 
spory oraz może nakazać przedsiębiorcy odpowiednie zdaniem konsumenta 
działanie lub ukarać za niewłaściwe załatwienie reklamacji. W sytuacjach, 
gdy przedsiębiorcy zwracali się z zapytaniem dotyczącym praw konsumenta, 
udzielano wyjaśnień i udostępniano przepisy prawne dotyczące postępowania 
w sprawach reklamacji towarów. Analizując porady udzielone w 2018 roku 
naieży stwierdzić częstą praktykę sprzedawców odsyłania konsumentów 
do producenta lub serwisanta w ramach uprawnień wynikających z gwarancji 
z całkowitym pominięciem uprawnień konsumenta i obowiązków sprzedawcy 
wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz zmianie Kodeksu cywilnego, tj. możliwości składania reklamacji z tytułu 
rękojmi.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeże!i tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018

Dla zadania nie opracowywano polityki/strategii/programu.
Regulacje związane z prowadzeniem przez powiaty nieodpłatnych punktów 
pomocy prawnej wprowadziła ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 294).
Zadanie to jest zadaniem zleconym powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

W powiecie słubickim znajdują się dwa punkty, w których udziela się 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokalizacja punktów została ustalona 
w taki sposób, aby jak największa liczba mieszkańców miała do nich dostęp. 
W 2018 r. punkty były zlokalizowane w dwóch miejscowościach o największej 
liczbie ludności, tj. w Słubicach - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
i w Rzepinie - w Miejskim Domu Kultury. Punkty zostały odpowiednio 
oznaczone (tablice informacyjne) i wyposażone (komputer, meble, program 
do obsługi prawnej). Pomieszczenia, w których są udzielane porady, posiadają 
także dostęp do sieci internetowej. Pomocy prawnej udzielali adwokaci 
i radcowie prawni wyznaczeni przez okręgową radą adwokacką i radę 
okręgowej izby radców prawnych, na podstawie porozumienia trójstronnego 
zawartego przez powiat z tymi radami, jak i na podstawie umów zawartych 
przez powiat bezpośrednio z wyznaczonymi wcześniej przez ww. organy 
prawnikami. Umowy takie są zawierane corocznie. Ustawa przewiduje 
powierzenie przez powiat połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
(w przypadku powiatu słubickiego jednego punktu) organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organizację tę wyłania się 
corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. - Dz. U. z 2016 r, poz. 1817). W roku 2018 w wyniku konkursu 
do prowadzenia punktu zlokalizowanego w Rzepinie wyłoniono organizację 
pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CMS 
SUM z Zielonej Góry. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 
wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość dotacji jest 
ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869) dotyczących prac 
nad projektem ustawy budżetowej. Dotacja na finansowanie zadania w roku 
2018 w kwocie 125 208 zł była przeznaczona w 97% na wynagrodzenia z tytułu 
umów, a w 3% - na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie {jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r, 
Jeźeti nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu 0 takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu.

Zadanie realizowane jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w części dot. utrzymania 

obiektów (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134)
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - w części 

dot. opłat za korzystanie ze środowiska (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 799)

Założeniem przy realizacji zadania jest utrzymanie obiektów w należytym 
stanie technicznym i zapewnienie, przy dochowaniu należytej staranności, 
bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników 
zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka 
lub sił natury.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Starostwo Powiatowe 
jednostki organizacyjne powiatu

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

W trakcie 2018 r. wykonywano w obiektach powiatowych wymagane przepisami 
prawa czynności, w szczególności:
-  naliczano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska,
-przeprowadzano roczne przeglądy mające na celu sprawdzenie stanu tech

nicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych),

-przeprowadzano 5-letnie przeglądy okresowe polegające na sprawdzeniu 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego 
estetyki i otoczenia, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 
i aparatów,

-  prowadzono książki obiektów budowlanych,
-  podejmowano działania w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych 

wydawanych przez różne organy, m.in. w zakresie ppoż.

Realizując zalecenia pokontrolne wydane dla obiektów Starostwa przez Komen
danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach opracowano 
dokumentację projektowo - kosztorysową dot. zabezpieczeń przeciwpożaro
wych w budynku przy ul. Piłsudskiego 20 oraz wymieniono 2 istniejące hydranty 
wewnętrzne w budynku przy ul. Piłsudskiego 19.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Obronność.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu 0 takim charakterze

Dla jednego z zadań obronnych opracowany został Program szkolenia 
obronnego w powiecie słubickim na lata 2017-2019 Program opracowano 
8 marca 2017 r. Program został zatwierdzony przez Starostę Słubickiego. 
Opracowany na okres trzyletni „Program...” precyzuje w swej treści 
najistotniejsze zagadnienia dotyczące organizacji i realizacji procesu szkolenia 
obronnego na szczeblu powiatu zapewniając w ten sposób możliwość 
określenia i osiągania celów szkoleniowych, zarówno w perspektywie rocznej 
jak i wieloletniej. Przedsięwzięcia szkoleniowe przewidziane w „Programie...” 
na rok 2018 zostały zrealizowane.
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są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Pozostałe zadania obronne realizowane były zgodnie z Głównymi kierunkami 
pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie lubuskim w 2018 roku 
na podstawie właściwych w tym zakresie pianów.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Zgodnie z § 17 pkt 14 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 539/18 Zarządu Powiatu 
Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. z późn. zm., do podstawowych 
wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy m. in. udział w planowaniu 
i realizacji zadań obronnych.
W szkoleniu obronnym w 2018 roku udział wzięli naczelnicy, koordynatorzy 
biur, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym 
w Słubicach oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

1. W dniach od 12 lutego do 2 marca 2018 r. na terenie powiatu słubickiego 
zaplanowana została kwalifikacja wojskowa. W celu jej właściwej organizacji 
Starosta Słubicki zapewnił m. in. lokai dia wójta/burmistrza, powiatowej 
komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wypo
sażeniem, zatrudnił osoby do prac związanych z zakładaniem ewidencji 
wojskowej oraz zorganizował zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji 
po zakończeniu urzędowania ww. organów. Do kwalifikacji wojskowej 
wpisano ostatecznie na listy 250 osób rocznika podstawowego i 35 osób 
roczników starszych, Z tego do kwalifikacji zgłosiło się 238 osób rocznika 
podstawowego (95,2%) i 9 osób roczników starszych (25,7 %), stanowi to 
85,7% stawiennictwa osób rocznika podstawowego i roczników starszych. 
W stosunku do osób rocznika podstawowego Powiatowa Komisja Lekarska 
orzekła w:
-  205 przypadkach kategorię zdrowia A - stanowi to 86,1%;

1 przypadku kategorię zdrowia B - stanowi to 0,4%;
-  22 przypadkach kategorię zdrowia D - stanowi to 9,3%;

10 przypadkach kategorię zdrowia E - stanowi to 4,2%.
2. W sferze przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 

podstawowe działania skupione były na;
-  monitorowaniu sprawności funkcjonowania kluczowych komponentów 

systemu łączności na potrzeby funkcjonowania Starosty Słubickiego 
na stanowiskach kierowania;

-  opracowaniu nowej dokumentacji stałego dyżuru Starosty Słubickiego;
-  przekazaniu do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. 

(WKU) wniosków o reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej oraz zawiadomieniu o ustaniu przyczyn 
reklamowania, aktualizowaniu wykazu osób reklamowanych.

3. W sferze świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych 
prowadzono działania polegające na;
-  opracowaniu nowej dokumentacji akcji kurierskiej oraz sporządzeniu 

sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart 
powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie powiatu słubickiego 
w 2017 roku;

-  aktualizowaniu dokumentacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support 
(HNS) Starosty Słubickiego;

-  aktualizowaniu baz danych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i wojsk 
sojuszniczych (m.in. zasoby oraz potencjał bazy ARCUS).

4. W sferze przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne realizowane 
były działania obejmujące:
-  przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (WBiZK LUW) 
bilansu personelu medycznego z terenu powiatu słubickiego za 2017 
rok.

-  aktualizowanie „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu 
Słubickiego na potrzeby obronne państwa”.

5. W sferze szkolenia obronnego główne działania ukierunkowane były na:
-  opracowanie dokumentacji w zakresie planowania szkolenia obronnego 

tj. „Planu szkolenia obronnego w powiecie słubickim na 2018 rok";
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-  udziale Starosty Słubickiego w szkoleniu obronnym organizowanym 
przez Wojewodę Lubuskiego;

-  przeprowadzeniu w dniu 26 września 2018 r. treningu akcji kurierskiej 
bez doręczania kart powołania w celu szkolenia osób przewidzianych 
do udziału w akcji kurierskiej;

-  doskonalenie wiedzy i sukcesywne podnoszenie kwalifikacji kierowniczej 
kadry starostwa powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych 
z prowadzeniem spraw obronnych w urzędach gmin z terenu powiatu 
słubickiego w zakresie obronności państwa, poprzez cykliczne 
organizowanie własnych przedsięwzięć szkoleniowych.

-  W roku 2018 szkolenie obronne prowadzone było w oparciu o „Plan 
szkolenia obronnego w powiecie słubickim na 2018 r." opracowany 
na podstawie „Programu szkolenia obronnego w powiecie słubickim 
na lata 2017-2019”.

6. W sferze kontroli wykonywania zadań obronnych skupiono się na:
-  Opracowaniu „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wykonywania 

zadań obronnych w powiecie słubickim w 2017 roku”;
-  przeprowadzeniu zaplanowanych na 2018 rok kontroli z zakresu 

przygotowania jednostek podległych do wykonywania zadań obronnych 
w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, 
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach oraz 
Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie;

-  przygotowaniu „Rocznego planu kontroli problemowych wykonywania 
zadań obronnych w powiecie słubickim na 2019 rok”;

-  26 czerwca 2018 r, zespól kontrolny z WBiZK LUW w Gorzowie Wlkp. 
powołany przez Wojewodę Lubuskiego przeprowadził kontrolę 
problemową wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym 
w Słubicach, które uzyskało w zakresie kontrolowanej działalności ocenę 
pozytywną.

7. 21 września 2018 r, po raz siódmy przeprowadzona została „Powiatowa 
spartakiada w sportach obronnych pracowników jednostek organizacyjnych, 
służb, inspekcji i straży powiatu oraz urzędów gmin objętych powiatem 
słubickim", której celem jest popularyzacja zagadnień obronnych, 
obrony cywilnej, powszechnej samoobrony ludności oraz podnoszenie 
indywidualnej sprawności fizycznej.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania Promocja powiatu.
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Działania dotyczące promocji powiatu są ujęte w Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu Słubickiego, gdzie mówi się między innymi o promocji tradycji 
i kultury powiatu oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii w komunikacji 
marketingowej jako źródła informacji i narzędziu promocji.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa
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Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

- W roku 2018 powiat Słubicki wydawał 8-stronicowy miesięcznik „Wiadomości 
Powiatowe". Powiat ma również swój fanpage na Facebooku, swoją stronę 
internetową oraz zakładki „Aktualności" i „Wydarzenia" w aplikacji 
„e-przewodnik po powiecie słubickim”. Sprawdzonym elementem promocji 
wykorzystywanym przez powiat są też wszelkiego rodzaju wydawnictwa 
(kalendarze, periodyki) oraz gadżety promocyjne (kubki, parasole, smycze, 
długopisy itp.)
- W 2018 roku powiat Słubicki był organizatorem festiwalu Food Tracków 
(wrzesień) oraz obchodów 100-łecia odzyskania niepodległości (październik).

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeże i i dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.

Nazwa zadania
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do reałizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

Zadanie realizowane jest na podstawie Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018, przyjętego uchwałą Nr XLIV/207/17 Rady Powiatu 
Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. Celem głównym Programu było 
budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Słubickim i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na jego terenie, kształtowanie demokratycznego 
ładu społecznego w środowisku lokalnym oraz pobudzanie nowych inicjatyw 
i aktywności społecznych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Powiatu. Ceie szczegółowe Programu to:
1) Wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych 

inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji w Powiecie 
Słubickim działających dla dobra lokalnej społeczności.

2) Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności 
za rozwój lokalnego środowiska.

3) Integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Powiatu 
Słubickiego zmierzające do realizacji sfery zadań publicznych wymie
nionych w art. 4 ust. 1 pkt 22 u.s.p.,

4) Promocja działalności organizacji pozarządowych.
5) Pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie 

organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych 
zadań publicznych.

6) Poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie 
potrzeb społecznych,

7) Włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych do realizacji 
programów służących rozwojowi Powiatu Słubickiego.

Założenia Programu zostały zrealizowane, co zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zostało przedstawione Radzie Powiatu w formie sprawozdania 
z realizacji Programu podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Wydział Spraw Społecznych Starostwa

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w2018 r.

W dniu 12 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Słubickiego podjął uchwałę 
Nr 470/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
określone w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Następnie na podstawie art. 15 ust. 2a ww. ustawy Zarząd 
Powiatu uchwałą Nr 481/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. powołał komisję 
konkursową, która 8 lutego 2018 r. dokonała oceny merytorycznej 20 ofert 
oraz zaproponowała wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań. 
Po zakończeniu procedury otwar-tego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2018 r. Zarząd Powiatu Słubickiego uchwałą Nr 489/18 z dnia 
15 lutego 2018 r. ogłosił wyniki konkursu oraz wysokość dofinansowania 
w następującym zakresie:
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1) .Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, tj.: „Organizacja i prowa
dzenie na terenie Powiatu Słubickiego działań sportowych o charakterze 
turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o puchar Starosty Słubickiego'’:

a) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem -  Oddział w Gorzowie Wlkp.: 
„Turniej sudoku kajakarskiego o puchar Starosty Słubickiego"
- wnioskowana kwota: 5.650,00 21,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 3.955,00 zł

b) UKS „Jedynka” w Słubicach: „i\/ Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar 
Starosty Słubickiego"
- wnioskowana kwota: 2.200,00 zł.
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1.465,00 zł

c) Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp., Koło PZW nr 2 
w Słubicach: „Zawody wędkarskie dla mieszkańców, członków Społecznej 
Straży Rybackiej z Powiatu Słubickiego o Puchar Starosty Słubickiego"
- wnioskowana kwota: 8.000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 5.303,00 zł

d) Górzycki Klub Tenisowy „SMECZ”: „Wakacji czar -  turniej tenisa ziemnego 
dla dzieci o puchar Starosty Powiatu Słubickiego”
- wnioskowana kwota: 2.323,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1.509,00 zł

e) Stowarzyszenie „Wsparcie” : „V Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnospraw
nych o Puchar Starosty Słubickiego"
- wnioskowana kwota: 4.100,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.583,00 zł

f) Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp., Koło PZW nr 1 
w Rzepinie: .Turniej wędkarski dla mieszkańców gmin: Rzepin, Ośno Lub., 
Górzyca Powiatu Słubickiego, o Puchar Starosty Słubickiego 
w dyscyplinach: 1- gruntowa, 2- spinningowa"
- wnioskowana kwota: 5.000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania; 2.700,00 zł

g) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Zorza" Kowalów: 
„Międzynarodowy turniej piłki ręcznej dziewcząt im. Tadeusza Kowalskiego”
- wnioskowana kwota: 4.000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.120,00 zl

h) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Zorza” Kowalów: 
„Dziecięcy Mundial 2018" w Kowalowie o puchar Prezesa
- wnioskowana kwota: 3.320,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1.660,00 zł

i) Klub Sportowy Zorza Grzmiąca: „Sport i zabawa -  alternatywą 
na spędzanie wolnego czasu"
- wnioskowana kwota: 5.200,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.496,00 zł

Łącznie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano 
dofinansowanie w wysokości: 23.791,00 zł, Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Gorzowie Wlkp. -  Koło PZW nr 1 w Rzepinie po realizacji zadania pt. „Turniej 
wędkarski dla mieszkańców gmin: Rzepin, Ośno Lubuskie, Górzyca Powiatu 
Słubickiego o puchar Starosty Słubickiego w dyscyplinach: 1 -gruntowa,
2 - spinningowa zwrócił na rachunek powiatu niewykorzystaną kwotę 
w wysokości 67,50 zł.

2) „Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 
tj.; „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury
i sztuki, obchodów świąt patriotycznych, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa 
narodowego na terenie powiatu słubickiego”:

a) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem -  Oddział w Gorzowie Wlkp,, Koło 
Słubice: „TWK na tropie historii”
- wnioskowana kwota: 5.615,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 3.118,00 zł

b) Związek Harcerstwa Polskiego: „Radosny harcerz- świadomy patriota- 
odpowiedzialny obywatel”
- wnioskowana kwota: 10.650,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 5.886,00 zł__________
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c) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejono
wego w Słubicach: „Integracja i aktywizacja środowiska seniorów z terenu 
powiatu słubickiego poprzez organizację trzydniowego pikniku kulturalno- 
rekreacyjnego nad jeziorem”
- wnioskowana kwota: 6.600,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 3.496,00 zł

Łącznie w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego przyznano dofinansowanie w wysokości: 12.500,00 zł.

3) „Wspieranie ochrony i promocji zdrowia: tj.; „Organizacja i prowadzenie 
dzia-łań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie powiatu 
słubickiego":

a) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko - Powiatowy 
w Słubicach: „Cukrzyca to nie wyrok”
- wnioskowana kwota: 2.620,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1.776,00 zł

b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Terenowe w Rzepinie: „Obchody 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na terenie Gminy Rzepin"
- wnioskowana kwota: 5.500,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 3.616,00 zł

c) Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie: 
„Żywe obrazy"
~ wnioskowana kwota: 2.840,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 1.796,00 zł

d) Klub Abstynenta DROGA: Cykl Integracyjny Członków Stowarzyszenia i ich 
Rodzin „Powiatowe Dni Trzeźwości”
- wnioskowana kwota: 4.000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.286,00 zł

e) Stowarzyszenie PRZYSTAŃ: Cyk! integracyjny członków stowarzyszenia 
i ich rodzin pod tytułem „Wspóine biesiadowanie”
- wnioskowana kwota: 4.000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.035,00 zł

f) Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich: „Wyjazd po zdrowie w Tatry”
- wnioskowana kwota: 5,000,00 zł,
- środki przyznane na wsparcie realizacji zadania: 2.200,00 zł

Łącznie w zakresie wspierania ochrony i promocji zdrowia przyznano dofinan
sowanie w wysokości: 13 709,00 zł.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat uczestniczył 
w organizacji oraz współfinansował imprezy o charakterze ogólnopolskim 
i regionalnym. Najważniejsze przedsięwzięcia, w których współorganizację 
zaangażowany był powiat:
1. Majówka dla seniorów - wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów 

Rzepińskich;
2. Odyseja umysłu -  wspólnie ze Stowarzyszeniem po PRO stu Pracownia 

Rozwoju Osobistego;
3. Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce -  wspólnie 

z Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START”;
4. Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży -  wspóinie z Biblioteką 

Publiczną Miasta i Gminy w Cybince;
5. XI Powiatowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w wędkarstwie spławikowo- 

gruntowym o puchar Starosty Słubickiego -  wspóinie z Placówką Straży 
Granicznej w Świecku:

6. Turniej Golfowy o puchar Starosty Słubickiego -  wspólnie z Klubem 
Golfowym „Słubice Golf Club";

7. 30~lecie Parafii Ducha Świętego w Słubicach -  wspólnie z Parafią Ducha 
świętego w Słubicach;

8. Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej z okazji 100-lecia Niepodległości 
-  wspólnie z Ligą Obrony Kraju.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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Nazwa zadania Działalność w zakresie telekomunikacji.

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia i stan 
realizacji na koniec 2018 r. 
Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2018 r.

W ramach projektu „Rozwój e-usług w powiecie słubickim” w szkołach, dla któ
rych organem prowadzącym jest Powiat Słubicki, uruchomiono szeroko
pasmowy internet.
W ramach tego samego projektu uruchomiono aplikację SIMS, służącą 
do ostrzegania i informowania mieszkańców o różnego rodzaju utrudnieniach 
i zagrożeniach oraz aplikację „e-przewodnik po powiecie słubickim".
W zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w Starostwie Powiato
wym, w związku z bezpośrednim stosowaniem w prawie krajowym Rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w 2018 r. kontynuowano 
realizację zadań mających na celu wdrożenie w życie ww. rozporządzenia. 
Zadania te wraz z harmonogramem określono w zarządzeniu Nr 86/17 Starosty 
Słubickiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wdrożenia Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
i przepisów krajowych wydanych na jego podstawie w związku z przetwa
rzaniem danych osobowych.
Wykonanie zadań określonych w ww, zarządzeniu Nr 86/17 znalazło swoje 
odzwierciedlenie w zarządzeniu Nr 38/18 Starosty Słubickiego z dnia 24 maja 
2018 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych, wdrażającym 
dokumentację opisującą cele i sposób przetwarzania danych osobowych 
oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych w Starostwie Powiatowym. Na dokumentację składa się:
1) polityka ochrony danych osobowych - załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) polityka stosowania środków technicznych i organizacyjnych - załącznik nr 2 
do zarządzenia, 3) instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) polityka klasyfikacji i oznaczania informacji - załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) metodyka szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
- załącznik nr 5 do zarządzenia. Powyższa dokumentacja jest skorelowana 
z dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i łącznie 
z nią stanowi dokumenty do użytku wewnętrznego.

Starosta Słubicki, wypełniając obowiązek nałożony art. 37 ust. 1 lit a ww. 
Rozporządzenia i w związku z art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych, zarządzeniem Nr 62/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wyznaczył 
do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych dotychczasowego admini
stratora bezpieczeństwa informacji, pracownika Starostwa Powiatowego - 
Józefa Kłobucha. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy o ochronie danych 
osobowych Starosta Słubicki zawiadomił o wyznaczeniu inspektora Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie.

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu.

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2018 r.

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu na podstawie podpisanych umów 
lub spośród własnych pracowników wyznaczyły inspektora danych osobowych 
i dokonały stosownego zawiadomienia w tym zakresie do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych.

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) 
w roku sprawozdawczym.

Nie realizowano inwestycji w ramach zadania.
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