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1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 poz.511 ze zm. ) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Niniejszy RAPORT O STANIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w 2019 roku,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu
Międzychodzkiego. Materiał daje możliwość zapoznania się z funkcją i zadaniami powiatu
oraz wskazuje działania podejmowane w ubiegłym roku na rzecz mieszkańców naszego
powiatu.
Jaki był dla Powiatu Międzychodzkiego
rok 2019? Uważamy, że dobry.
Jednym z priorytetów, które przyświecały naszej pracy była realizacja zaplanowanych
inwestycji oraz pozyskanie jak największej ilości funduszy zewnętrznych.
I z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że to się udało, dzięki czemu
możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i realizować kolejne przedsięwzięcia.
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Międzychodzkiego
za 2019 rok.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego
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2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Międzychodzki położony jest w zachodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej,
w województwie wielkopolskim, przy jego granicy z województwem lubuskim, nad rzeką Wartą.
Sąsiaduje z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, nowotomyskim w województwie
wielkopolskim oraz powiatem międzyrzeckim i strzelecko-drezdeneckim w województwie
lubuskim. Powiat składa się z czterech jednostek administracyjnych, dwóch gmin miejskowiejskich – Międzychód i Sieraków oraz dwóch gmin wiejskich – Chrzypsko Wielkie i Kwilcz.
Stolicą powiatu jest miasto Międzychód.
Powiat zajmuje powierzchnię 736 km2 co stanowi 2,47% powierzchni województwa
wielkopolskiego. Granice administracyjne nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018.
W 2019 roku powiat międzychodzki zamieszkany był przez 36751 osób (1,05 % ludności
województwa) i jest powiatem o najmniejszej liczbie mieszkańców ze wszystkich wielkopolskich
powiatów. Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób zamieszkujących w powiecie stopniowo obniża
się. W 2014 roku zamieszkiwało w powiecie 37126 osób , a w roku 2019 - 36751 /dane GUS
oraz z ewidencji ludności w gminach/. Niekorzystne zmiany demograficzne w powiecie postępują
podobnie jak w całej Polsce. Mają one wpływ na wszystko - społeczeństwo, gospodarkę, czy
kulturę. W najbliższej perspektywie nie można oczekiwać znaczących zmian gwarantujących
stabilny rozwój demograficzny.
Lp.

1
2
3
4

Jednostka terytorialna

Powiat Międzychodzki
Gmina Chrzypsko Wielkie
Gmina Kwilcz
Gmina Międzychód
Gmina Sieraków

Liczba
mieszkańców
w 2019 roku
stan na dzień
31.12.2019r.

liczba
mieszkańców
w 2018 roku
stan na dzień
31.12.2018r.

/dane z gmin/

/dane GUS/

36878
3461
6433
18369
8615

36982
3347
6404
18463
8768

Różnica
2019 do
2018

-104
+114
+29
-94
-153

Powiat międzychodzki jest obszarem o bogatych i wyróżniających się walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Lasy zajmują powierzchnię ok. 33.840 ha, tj. 45,95% powierzchni ogólnej
powiatu.
Powiat międzychodzki należy do średnio uprzemysłowionych. Działają tu podmioty gospodarcze
o charakterze handlowym, usługowym i wytwórczym. W większości są to podmioty małe i średnie.
Rolnictwo jest główną bazą gospodarczą i społeczną gmin wchodzących w skład powiatu. Zasoby
leśne stanowią podstawę do produkcji drewna i wyrobów z drewna. Naturalne warunki
przyrodnicze zdecydowały o charakterze rozwoju powiatu i ukształtowały główne gałęzie
gospodarki. Pozycja rolnictwa wynika z ukształtowania powierzchni, zasobów glebowych
i korzystnych warunków klimatycznych.
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2.2. INFORMACJA O FINANSACH POWIATU
Informacja nt finansów Powiatu Międzychodzkiego w roku 2019
(w tys. zł) wg stanu na dzień 31.12.2019r.
Dochody ogółem

59 418

Dochody własne
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

16 050
27,01%

Wydatki ogółem
Wydatki majątkowe
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

53 566
11 701
21,84%

Zadłużenie ogółem na 31.12.2019

1 300

Dochody ogółem 2019
Dochody ogółem 2018
Dynamika dochodów ogółem 2019/2018

59 418
53 137
111,82%

Dochody z PIT w 2019
Dochody z PIT w 2018
Dynamika dochodów z PIT 2019/2018

8 172
124,59%

Dochody z CIT w 2019
Dochody z CIT w 2018
Dynamika dochodów z CIT 2019/2018

256
288
88,89%

Wydatki ogółem 2019
Wydatki ogółem 2018
Dynamika wydatków ogółem 2019/2018

53 566
49 537
108,13%

Wynik budżetu 2019 ogółem

5 852

Nadwyżka operacyjna w 2019
(Dochody bieżące minus wydatki bieżące)

7 964

Pozyskane i wykorzystane dotacje rozwojowe
Dochody z majątku

1 395
430

Zadłużenie z WPF na koniec 2020
Spłata w latach 2021-2024 wg WPF:
2021
2022
2023
2024

4 300

7 666

1 100
1 100
1 100
1 000

5
Id: 0234C087-FFCF-4DC1-87BE-3C6A31E8E560. Podpisany

Strona 5

Nadwyżka operacyjna wg WPF na najbliższe 5 lat
wykonana w 2019
2020
2021
2022
2023
2024

4 827
4 124
3 250
4 350
4 350
4 250

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem. Zarząd Powiatu
na bieżąco monitorował przebieg realizacji budżetu i uchwałami Zarządu oraz Rady Powiatu
wprowadzano zmiany, tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Budżet Powiatu po stronie dochodów został wykonany w kwocie 59 418 tys. zł, a po stronie
wydatków w kwocie 53 566 tys. zł.
Wskaźnik poziomu zadłużenia Powiatu wynosi 2,19 % wykonanych dochodów.
Budżet nie przewidywał wydatków na tzw budżet obywatelski.
Szczegółowe wykonanie budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok zawarte jest
w sprawozdaniu Zarządu Powiatu Międzychodzkiego sporządzonym zgodnie z art. 267 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
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2.3. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ POWIAT

TYTUŁ PROJEKTU/
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
PROJEKT

Przebudowa drogi powiatowej nr
1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz
(etapy od V do IX. od km 4+650 do km
9+145) wraz z budową kanalizacji
w m. Lubosz
(Starostwo Powiatowe – Wydział
Komunikacji i Dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P
na odcinku Lewice – Krzyżkówko oraz
nr 1735P w m. Krzyżkówko
(Starostwo Powiatowe – Wydział
Komunikacji i Dróg)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P
Łężeczki – gr. powiatu szamotulskiego,
na długości 2091 m (etapy VII i VIII, od
km 6+200 do km 8+291)
( Starostwo Powiatowe – Wydział
Komunikacji i Dróg)

PROGRAM,
W RAMACH
KTÓREGO
REALIZOWANY
JEST PROJEKT

TERMIN
REALIZACJI

PRZEWIDYWANA
CAŁKOWITA
WARTOŚĆ (brutto)

WKŁAD WŁASNY
Powiatu

3 043 343,81 zł

UWAGI
/zrealizowany,
w trakcie
realizacji itp./

Fundusz Dróg
Samorządowych

2019.

6 011 691,81 zł

Fundusz Dróg
Samorządowych

2019-2020

6 450 669,71 zł

3 432 675,71 zł

W trakcie
realizacji

Fundusz Dróg
Samorządowych

2019-2020

2 247 720,94 zł

1 123 860,94 zł

W trakcie
realizacji

Zrealizowany
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Magnacka stanica – etap II – punkt
postojowo-widokowy przy Zamku
Opalińskich w Sierakowie na trasie
Wielkiej Pętli szlaków pieszych i
rowerowych Pojezierza Międzychodzko
Sierakowskiego
( Starostwo Powiatowe – Wydział
Budownictwa, Inwestycji i Zamówień
Publicznych)

Dofinansowanie zadania
z zakresu infrastruktury
sportowej i turystycznej
realizowanego przez
samorząd województwa
wielkopolskiego

2019

54 964,85zł

27 485,85zł

zrealizowany

Modernizacja istniejącej szatni w
Zespole Szkół Technicznych w
Międzychodzie „ Szatnia na Medal”
(Starostwo Powiatowe – Wydział
Budownictwa, Inwestycji i Zamówień
Publicznych)

„Szatnia na Medal”
realizowany przez
samorząd województwa
wielkopolskiego

2019

198 900,00zł

106 100,00zł

zrealizowany

2019

21 700,00 zł

0

Zrealizowany

2019

310 502,82 zł

0

Zrealizowany

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej

2019

50 749,56 zł

33 895,56 zł

Zrealizowany

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

2019

141 832,86 zł

0

Zrealizowany

Program „Dobry Start”
(PCPR Międzychód)
Dodatek wychowawczy
(PCPR Międzychód)
Program „Asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2019”
(PCPR Międzychód)

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej

Program „Aktywny Samorząd”
(PCPR Międzychód)
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Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 -2020
EFS

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie
międzychodzkim (IV)
(PUP Międzychód)

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
w powiecie międzychodzkim (IV)
(PUP Międzychód)

WRPO 2014-2020
współfinansowanego ze
środków EFS

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie
międzychodzkim (V)
(PUP Międzychód)

PO Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego ze
środków EFS

Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
w powiecie międzychodzkim (V)
(PUP Międzychód)

WRPO 2014-2020
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zakup ambulansu na potrzeby
Zespołów Ratownictwa Medycznego
SPZOZ Międzychód” – łączna
wartość zadania wyniosła
457.812,72 zł, z czego: 400.000,00
zł dotacja Ministerstwa Zdrowia
(SP ZOZ Międzychód)

Dofinansowanie
z Ministerstwa Zdrowia

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2019-2020

2019

Og. 871.631,85zł
w tym:
2018r- 670.486,04zł
2019r-201.145,81zł
(wydano
149.974,19zł)
Og. 430.041,46zł
w tym:
2018r- 330.801,12zł
2019r-99.240,34zł
(wydano
95.399,70zł)
Og. 1.470.068,09zł
w tym:
2019r- 719.446,79zł
(wydano
646.404,06zł)
2020r-750.621,30zł
Og. 1.087.458,17zł
w tym:
2019r- 450.686,35zł
(wydano
409.416,13zł)
2020r- 636.771,82zł

457.812,72 zł

0

Zrealizowany

0

Zrealizowany

0

W trakcie
realizacji

0

W trakcie
realizacji

57.812,72 zł
w tym
Gm. Kwilcz
30.000zł
Międzychód
20.000 zł.
SPZOZ 7.812,72 zł

zrealizowany
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Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich,
Powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między Podmiotami
leczniczymi samorządu województwa
(SP ZOZ Międzychód)
Ośrodek koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach
rządowego programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata
2017-2021– zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
(SOSzW)
„Szkolny Klub Sportowy” – zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół
ponadpodstawowych
(ZST, ZS nr 2)

W trakcie
realizacji

WRPO 2014-2020

2018-2020

93 882 351,00 zł

327.404,52 zł

Program
kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem” – Ministerstwo
Edukacji Narodowej

2017-2021

192 360 zł

0

W trakcie
realizacji

Program „Szkolny Klub
Sportowy” Ministerstwo
Sportu i Turystyki –
Operator Wojewódzki –
Szkolny Związek
Sportowy
„Wielkopolska”

2019

13 600 zł

2 400 zł

Zrealizowany
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2.4. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
Mienie Powiatu według stanu na dzień 31.12.2019r. obejmuje nieruchomości stanowiące
przedmiot prawa własności Powiatu oraz prawa użytkowania wieczystego (z prawem własności
zabudowań). Powierzchnia gruntów wynosi ogółem 317,0401 ha o łącznej wartości 36.350.538,04
zł oraz wartości budynków w wysokości 4.251.714,92 zł.

Powyższe mienie stanowią:
1/ drogi o łącznej powierzchni 249,3911 ha
2/ grunty orne o łącznej powierzchni 9,9133 ha
3/ grunty pod stawami, jeziora o łącznej powierzchni 56,0393 ha
4/ tereny zabudowane o łącznej powierzchni 1,6770 ha
5/ tereny zurbanizowane niezabudowane o łącznej powierzchni 0,0194 ha
Sposób zagospodarowania mienia (o łącznej pow. 50,5339 ha) przedstawia się następująco:
1/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste - powierzchnia 0,0091 ha
2/ grunty oddane w dzierżawę - powierzchnia 47,3264 ha
3/ nieruchomości oddane w użyczenie - powierzchnia gruntów: 3,0884 ha oraz powierzchnia
użytkowa pomieszczeń 2.660,90 m2
4/ nieruchomości oddane w najem :
- 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 292,55 m2
- pozostałe lokale (niemieszkalne) o łącznej powierzchni użytkowej 603,10 m2
- inne (plac manewrowy) o powierzchni 1100,0 m2

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego w okresie od 01.01.2019r.
nie dokonał żadnych czynności w zakresie obrotu nieruchomościami.

do

31.12.2019r.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego decyzją z dnia 31 października 2019r., oddał odpłatnie w
trwały zarząd, na czas nieoznaczony, z dniem 01 listopada 2019r. na rzecz Domu Pomocy
Społecznej w Piłce – Zamyślin nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działki nr 430/1 o powierzchni 0,2596 ha i nr 465/12 o powierzchni 0,3274 ha,
położoną w obrębie Piłka, gminie Międzychód.

UWAGA: Powyższa informacja o stanie mienia Powiatu Międzychodzkiego nie obejmuje
nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz oddanych
w użytkowanie ( SPZOZ).
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3. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

PRZYJĘTYCH PRZEZ POWIAT
Powiat realizował w roku 2019 następujące polityki, programy i strategie :
1. Strategia Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024
2. Program ochrony środowiska dla powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023.
3. Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu
Międzychodzkiego.
4. Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na
terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020.
5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, opracowany zgodnie z
wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie
Zbiorowym.
6. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2016 – 2030
7. Powiatowy programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim w latach 2018
– 2020
8. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie międzychodzkim na lata 2016
– 2030
9. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Wsparcia Ofiar Przemocy
10. Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2018.
11. Powiatowy Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji
Kryzysowych.
12. Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku
publicznego na lata 2016-2019

3.1. STRATEGIA ROZWOJU
2016-2024

POWIATU

MIĘDZYCHODZKIEGO

NA

LATA

Strategia Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2024 przyjęta została Uchwałą Nr
XVI/92/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 marca 2016 r. Jest podstawowym
dokumentem określającym cele i kierunki polityki rozwoju powiatu. Stanowi punkt wyjścia dla
dokumentów rozwojowych opracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
W strategii dla powiatu międzychodzkiego sformułowano wizję i określono cele strategiczne :
Wizja: Powiat międzychodzki - wykorzystuje swoje szanse dla mieszkańców, turystów i
inwestorów dbając o środowisko i tradycje.
Cele strategiczne :
Cel strategiczny 1. Rozwój gospodarczy i infrastrukturalny przy wykorzystaniu potencjału powiatu
Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i warunków rozwoju rolnictwa
Cel strategiczny 3. Promocja, ochrona zdrowia i włączenie społeczne
Cel strategiczny 4. Rozwój edukacji dostosowanej do bieżących i przyszłych potrzeb
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Realizacja celów strategicznych pokrywała się z kierunkami działań Zarządu Powiatu i ma
odzwierciedlenie w zadaniach realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz
Starostwo Powiatowe. Sprawozdanie z realizacji celów zostało ujęte w systemie zadaniowym,
odnoszącym się do działań w poszczególnych działach merytorycznych.

Cel strategiczny 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY
WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU POWIATU

I INFRASTRUKTURALNY PRZY

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Powiat Międzychodzki jest administratorem 37 dróg powiatowych, których łączna długość wynosi
ok. 199 km. W roku 2019 objęto modernizacją 3 odcinki dróg publicznych o łącznej długości
8,1 km, co stanowi ok. 4% całej zarządzanej przez Powiat sieci drogowej.
Działania Powiatu Międzychodzkiego w roku 2019 nie doprowadziły do zmiany całkowitej
długości administrowanej sieci drogowej. Charakter wykonanych inwestycji nie przewidywał
również zmiany rodzajów nawierzchni (zastępowania dróg z gruntu rodzimego, nawierzchniami
bitumicznymi). W 2019 roku 69% administrowanych dróg powiatowych posiadała nawierzchnie
bitumiczne, a reszta (prawie 30%), wyposażona była w nawierzchnie gruntowe (bez zmian w
stosunku do lat ubiegłych). Działania mające zmienić ten stan rzeczy (przebudowa Lewice –
Krzyżkówko), zaplanowano na rok 2020.

Zestawienie wykonanych działań w 2019 r. w stosunku do roku 2018:
Rodzaj działań
przebudowy
remonty

Rok 2018
2,2 km
2,218 km

Rok 2019
6,145 km
1,964 km

Ponadto w 2019 r. wykonano działania (nierealizowane w roku 2018) w zakresie budowy
chodników w pasach dróg powiatowych (w m. Niemierzewo i Gralewo), skutkujące wykonaniem
nowych ciągów pieszych o łącznej długości ponad. 320 m.

1.
2.
3.
4.

Zrealizowano następujące inwestycje drogowe:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek -Lubosz (etap IV – IX od km 3+000 do
km 4+650)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy od V do IX. od km
4+650 do km 9+145) wraz z budową kanalizacji w m. Lubosz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku od dr. pow. nr 1726P do m. Tuczępy,
na długości 1964 m
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P, w miejscowości Gralewo, na długości
346 m – etap I o długości 105 m

Poza inwestycjami zrealizowane inne zadania:
1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736P
Sieraków – Grobia – dr. nr 186
2. Umocnienie gruzem betonowym drogi powiatowej nr 1717P na odc. Muchocin – gr. powiatu, na
długości ok. 250 m

13
Id: 0234C087-FFCF-4DC1-87BE-3C6A31E8E560. Podpisany

Strona 13

3. Ścinka poboczy gruntowych dróg powiatowych nr 1727P (ul. Nadjeziorna w Łowyniu), 1726P
Głażewo – Mnichy – dr. kraj. nr 24, 1718P (ul. Gorzycka w Międzychodzie), 1721P (odc.
Międzychód – Kolno), 1749P Białokosz – Gnuszyn – gr. powiatu
4. Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin –
Skrzydlewo
5. Wykonanie remontu 10 wpustów kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1719P
Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo
6. Profilowanie i równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Międzychodzkiego, na łącznej
długości 46 km
7. Koszenie chwastów przy drogach powiatowych na łącznej powierzchni 254 tys. m2
8. Oczyszczanie dróg powiatowych ze śmieci na łącznej długości 69 km
9. Umocnienie prawostronnego pobocza gruntowego drogi powiatowej nr 1736P Sieraków –
Grobia – dr. nr 186, na długości ok. 4 km.
Inwestycje rozpoczęte w roku 2019, realizowane w 2020 r.:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice – Krzyżkówko oraz nr 1735P w m.
Krzyżkówko
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki – gr. powiatu szamotulskiego, na długości 2091
m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)

DZIAŁANIA W KIERUNKU WZNOWIENIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
W roku 2019 Powiat Międzychodzki wspólnie z samorządami położonymi przy liniach
kolejowych nr 363 Rokietnica-Międzychód-Skwierzyna, nr 368 Szamotuły-Międzychód oraz
odcinku linii nr 364 Wierzbno-Międzyrzecz, podejmował dalsze działania zmierzające do
przywrócenia na tych liniach ruchu kolejowego, między innymi:
1. Podpisano list intencyjny z samorządami Województwa Lubuskiego położonymi przy
odcinkach linii kolejowych pomiędzy Międzychodem a Gorzowem Wielkopolskim oraz
Międzyrzeczem. Sygnatariusze listu deklarują w nim wolę współdziałania w sprawie
wznowienia ruchu kolejowego na odcinkach linii nr 363 Międzychód-Skwierzyna oraz nr
364 Wierzbno-Międzyrzecz. List intencyjny był kolejnym krokiem po podpisaniu w roku
2017 podobnego dokumentu z samorządami położonymi wzdłuż linii kolejowych nr 363 i
nr 368 na terenie Województwa Wielkopolskiego;
2. W maju 2019 roku zorganizowane zostało spotkanie wszystkich samorządów
zaangażowanych w działania kolejowe. Spotkanie było okazją do podsumowania
dotychczasowych działań oraz omówienia dalszej aktywności niezbędnej do realizacji
przedsięwzięcia, we współpracy z samorządami Województwa Lubuskiego. Podczas
spotkania przedstawiono również projekt porozumienia między samorządami o współpracy
w tej kwestii;
3. 26 lipca 2019 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy samorządów w
działaniach mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego na liniach nr 363, 364 oraz
368. Sygnatariuszami porozumienia jest 19 samorządów z terenu Województwa
Wielkopolskiego oraz Lubuskiego w tym Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Porozumienie zakłada podejmowanie dalszych działań m.in. przygotowywanie
niezbędnych dokumentów, w tym analiz techniczno-ekonomicznych, będących w dalszej
kolejności elementami Studium Wykonalności. Ponadto strony porozumienia upoważniły
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Starostę Powiatu Międzychodzkiego do podejmowania stosownych działań w imieniu
sygnatariuszy porozumienia;
4. Zgłoszono uwagę do projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030
roku. Uwaga dotyczyła korekty do istniejącego zapisu błędnie wskazującego przebieg linii
kolejowych prowadzących do Międzychodu. Miała ona na celu eliminację błędu oraz
doprecyzowanie planów dotyczących połączeń kolejowych z Poznaniem po liniach nr 363 i
368;
5. Przyjęto informację o przystąpieniu przez PKP PLK S.A. do przygotowania wstępnego
Studium Wykonalności dla rozwoju Poznańskiego Węzła Kolejowego, które uwzględniać
ma analizę zasadności rewitalizacji linii kolejowych nr 363 i 368 prowadzących do
Międzychodu.
Zapoczątkowano starania mające na celu zakwalifikowanie rewitalizacji linii kolejowych
nr 363, 368 i odcinka linii nr 364 do rządowego programu Kolej Plus. Działania są kontynuowane
w 2020 r.

ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
Wg stanu na 31.12.2019 r. obszar powiatu podzielono na 6 jednostek ewidencyjnych
w ramach których wyodrębniono 2 miasta i 74 obręby wiejskie o łącznej powierzchni 73 583 ha,
z czego powierzchnia w granicach administracyjnych miast wynosi 2 106 ha. W ewidencji gruntów
i budynków utworzono 17 557 jednostek rejestrowych w których ujawniono 37 023 działek, 23 341
budynków, 4 663 nieruchomości lokalowych, co stanowi 100% danych objętych ewidencją.
Dane dotyczące bazy EGIB gromadzone są dla części opisowej w programie EWOPIS v. 7.09,
dla części graficznej w programie EWMAPA v. 12.26 firmy GEOBID. Części opisowa
i graficzna prowadzone są rozdzielnie. Łączenie danych odbywa się za pomocą aplikacji firmy
GEO SYSTEM.
Do prowadzenia zasobu PODGiK wykorzystuje się program OŚRODEK v. 8,57 firmy
GEOBID. Całość zasobu została zeskanowana i podłączona do bazy danych w postaci cyfrowej.
Dokumentacja wpływająca do zasobu archiwizowana jest na bieżąco.
Dla terenu powiatu mapy: zasadnicza i ewidencyjna prowadzone są w formie numerycznej
w postaci baz danych: EGIB, BDOT500, GESUT, BDSOG zgodnie z obowiązującym standardami
z wyłączeniem obszaru miasta Międzychodu, gdzie należy przetworzyć mapę zasadniczą z postaci
wektorowej do obiektowej (pow. 698 ha). Na potrzeby prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia
terenu dla obszaru powiatu utworzono bazę inicjalną. Dalsze prace w tym zakresie planowane są na
lata 2022-2023.
W zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia ternu od roku 2018
uzgodnienia prowadzone są wyłącznie zdalnie w formie elektronicznej. Za pośrednictwem
aplikacji e-PODGIK firmy GEO SYSTEM wykonano w roku 2018 – 206 a w roku 2019 – 224
uzgodnienia.
Nie zachodzi konieczność prowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie aktualizacji
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
W zakresie poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy wykonano prace modernizacyjne w 2017
roku. Założono lub otworzono ponad 500 pkt osnowy co pokrywa zapotrzebowanie na osnowę
w 80%. Na potrzeby modernizacji osnowy wysokościowej na terenu powiatu w latach 2016 - 2018
wykonano inwentaryzację istniejących punktów. W roku 2019 opracowano projekt modernizacji
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osnowy wysokościowej oraz odtworzono lub założono również 500 punktów. Prace pomiarowe
oraz obliczeniowe związane z osnowa wysokościową zaplanowano na rok 2020.
Prowadzenie zasobu PODGiK za pomocą baz danych : EGIB, BDOT 500, GESUT umożliwia
dostęp do informacji za pośrednictwem geoportalu i aplikacji e-PODGIK w zakresie:
elektronicznego zgłaszania prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa,
automatycznego generowania materiałów do zgłaszanych prac oraz naliczania opłat,
obsługi zapytań komorniczych,
generowania i zakupu map drogą elektroniczną,
wizualizacji danych w zakresie prowadzonych baz danych przy wykorzystaniu
geoportalu,
łączenie danych z baz powiatowych z danymi pozyskiwanymi z innych źródeł,
zdalne elektroniczne prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia ternu,
zdalny dostęp do danych opisowych i graficznych bazy EGIB w trybach ogólnym
i chronionym.
W latach 2014 – 2018 zrealizowano projekt pn. „Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych
rejestrów publicznych oraz udostepnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych
rejestrów przez powiat międzychodzki”. Projekt o wartości 2 726 903 PLN został dofinansowany
przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+.
Kwota dofinansowania 2 144 617 PLN.
Wykonane w latach 2017-2019 opracowania umożliwiły dostosowanie gromadzonych danych
z zakresu geodezji i kartografii do ogólnie przyjętych standardów, dając tym samym możliwość
szybkiego i pełnego dostępu do informacji oraz jej wymiany w ramach e-usług z osobami
fizycznymi, podmiotami gospodarczymi, gminami i innymi jednostkami.

KOMUNIKACJA
Od dnia 15 kwietnia 2019 roku wprowadzony został w Wydziale Komunikacji system
zarządzania kolejką do załatwienia wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów
i uprawnieniami do kierowania pojazdami. Wdrożenie systemu kolejkowego usprawniło obsługę
klientów poprzez elastyczne zarządzanie ruchem klientów. Dodatkową zaletą systemu kolejkowego
jest możliwość zarezerwowania kolejki przez Internet. Dzięki tej funkcji mieszkańcy powiatu mogą
zaplanować z wyprzedzeniem wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę.
Wprowadzane zmiany znacznie poprawiły jakość obsługi klientów Referatu Komunikacji.

Rejestracja pojazdów:

2019

2018

Rejestracja pojazdów*

4128

3859

Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych

6373

6121

Ilość wydanych pozwoleń czasowych

5944

6053

Ilość wydanych decyzji o rejestracji i rejestracji czasowej
10580
10134
*Rejestracja pojazdów (wpis do ewidencji): nowych, sprowadzonych z zagranicy, zarejestrowanych wcześniej
w innych urzędach. Wygenerowany z systemu Pojazd raport nie uwzględnia rejestracji pojazdów, które
figurowały w ewidencji Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
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Prawo jazdy:

2019

2018

Ilość wydanych praw jazdy

1058

1179

Ilość decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

216

115

Ilość decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

55

48

BUDOWNICTWO

Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu międzychodzkiego w roku 2019
rozpatrzono 582 wniosków związanych z wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowę i rozpatrzono 341 zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

WSPIERANIA LOKALNEGO RYNKU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie prowadzi działania w obszarze polityki rynku pracy,
mające na celu zmniejszenie skutków bezrobocia .
W 2019 roku tut. PUP zarejestrował 1340 osób bezrobotnych i wyrejestrował 1363
(w 2018 roku zarejestrowano 1382 osoby a wyrejestrowano 1384).
Stopa bezrobocia w %

powiat międzychodzki
województwo wielkopolskie
Polska

2019

2018

4,3
2,8
5,2

4,7
3,1
5,8

PUP Międzychód wspierał aktywizację zawodową osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy
oraz Europejskich Funduszy Społecznych poprzez realizację projektów POWER , WRPO. Przy
pomocy ww środków zaktywizowano ogółem 337 osób bezrobotnych, którym udzielono różnych
form wsparcia.

Wykaz osób bezrobotnych, które uczestniczyły w aktywnych formach w 2019 roku
AKTYWNE FORMY

FP

Program POWER Program WRPO
do 30r.ż.
powyżej 30r.ż.

OGÓŁEM

1

Prace interwencyjne

44

0

0

44

2

Staże

39

91

28

158

3

Szkolenia

2

11

11

24
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4

Dotacje bezrobotni

4

19

20

43

5

Prace Społecznie Użyteczne

59

0

0

59

6

Bon zatrudnieniowy

4

0

0

4

7

Bon zasiedleniowy

2

2

0

4

8

Zatrudnienie bezrobotnych +50

1

0

0

1

155

123

59

337

Ilość osób zaktywizowanych

Najwięcej osób uczestniczyło w stażach oraz otrzymało dotacje na otwarcie własnej działalności
gospodarczej. 48% wszystkich zaaktywizowanych osób to uczestnicy staży, natomiast 76 %
wydatków poniesionych na aktywizację bezrobotnych przeznaczono na organizację staży oraz
dotacje dla bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Lokalni pracodawcy korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
stworzonego przez ministra w ramach FP, z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne
pracodawców i pracowników. Na powyższy cel limit w roku 2019 wyniósł 134.500,00 zł. W
ramach w/w puli środków podpisano 15 umów z 14 pracodawcami ( w tym 3 z gminy Sieraków , 4
z gminy Kwilcz, 6 z gminy Międzychód, 1 z gminy Chrzypsko Wielkie). Przeszkolonych zostało
73 pracowników oraz 2 pracodawców.
W wyniku załatwianych spraw wydano 1885 decyzji administracyjnych. Ponadto zawartych
zostało 274 umów cywilnoprawnych, wydano 1626 zaświadczeń, w tym 1322 dla osób
bezrobotnych, 304 dla instytucji (ZUS, Komornik, Sąd, OPS, Policja i Prokuratura itp.), 143
zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej oraz ponad 363 PIT-y.
Pracodawcy zgłosili 745ofert pracy czyli o 130 oferty mniej niż w roku ubiegłym. Przyczyną
mniejszej ilości składanych ofert było zwiększające się zainteresowanie pracownikami spoza
granic
Polski.
Wzorem
lat
ubiegłych,
z
uwagi
na
sezonowość
prac
i zmniejszającą się liczbę potencjalnych kandydatów do pracy o wymaganych kwalifikacjach,
pracodawcy uzupełniali swoje braki kadrowe cudzoziemcami. Dominowała forma uproszczona,
jaką była rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ,
zarejestrowano 2.302 oświadczenia. Ponadto pracodawcy złożyli również 84 wnioski o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową.
Urząd dokonał analizy zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy oraz kwalifikacji zawodowych
osób bezrobotnych , która wykazała między nimi znaczne różnice pozwalające na zdefiniowanie
zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizował projekty:
1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizował projekt pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie międzychodzkim (IV)". Projekt skierowany był dlaosób młodych w wieku 18-29 lat
Okres realizacji projektu : 01.01.2018- 30.06.2019. Całkowita wartość projektu 871.631,85zł.
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Osobom biorącym udział w projekcie została udzielona kompleksowa i indywidualna aktywizacja
zawodowo-edukacyjna. Osoby te skorzystały ze wsparcia w postaci: stażu, szkolenia,
jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie.
Efekty projektu to:





38 osób brało udział w szkoleniach, w efekcie których uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje ( w tym 35 osób poniżej 30 lat)
65 osób uczestniczyło w stażach,
Udzielono 8 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
przyznano 4 bony na zasiedlenie

2. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (IV) , zrealizowano Projekt skierowany dla
osóbpowyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP (dla których został ustalony I lub II profil
pomocy), należące do co najmniej jednej z poniższych grup:-osoby długotrwale bezrobotne,osoby z niepełnosprawnościami,-osoby o niskich kwalifikacjach,-osoby w wieku 50 lat i
więcej, kobiety. W ramach projektu każdy uczestnik otrzymał wsparcie co najmniej 3
elementami indywidualnej i kompleksowej pomocy, określonymi w Indywidualnym Planie
Działania:
1. identyfikacja potrzeb osób oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego,
w
tym
identyfikacja
stopnia
oddalenia
od
rynku
pracy.
2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji
zawodowych
.
3. oraz w zależności od potrzeb osoba otrzymał jedną z form: szkolenie, jednorazowe środki
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
(dotacje),
staż.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-30.06.2019. Całkowita wartość projektu 430.041,46zł.
Efekty projektu to::
 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie –51(w tym: 31 Kobiety, 20 Mężczyzn),
 26 osób uczestniczyło w stażach,
 udzielono 13 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 12 osób objęto szkoleniami, których efektem było uzyskanie kwalifikacji lub
nabycie kompetencji.

3. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
zrealizowano projekt pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie międzychodzkim (IV)"Projekt skierowany był dla osób młodych w wieku 18-29 lat
bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil
pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019- 31.12.2020. Całkowita wartość projektu 1.470.068,09zł
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Planowane efekty projektu to między innymi:
 200 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objęto wsparciem
 62 osoby objęte zostały szkoleniami, których efektem było uzyskanie kwalifikacji
lub nabycie kompetencji,
 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w
najtrudniejszej
sytuacji
(w
tym
imigranci,
reemigranci,
osoby
z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 39%
 Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób
nienależących do ww. grup – 54%

4. W ramach WRPO 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (IV)
zrealizowano projekt skierowany do osób
długotrwale bezrobotnych, osób
z
niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, kobiety. W ramach
projektu każdy uczestnik otrzymawsparcie co najmniej 3 elementami indywidualnej i
kompleksowej pomocy, określonymi w Indywidualnym Planie Działania.
Okres realizacji projektu:01.01.2019- 31.12.2020. Całkowita wartość projektu 1.087.458,17zł
Planowane efekty projektu to między innymi:









Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie –143 (w tym: 86 Kobiety, 57 Mężczyzn),
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 51(w tym:
31 Kobiet, 20 Mężczyzn),
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 (w tym: 5
Kobiet, 2 Mężczyzn),
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej – 24 (w tym: 14 Kobiet, 10 Mężczyzn),
Liczba osób o niskich kwalifikacjach – 62 (w tym: 37 Kobiet, 25 Mężczyzn),
Dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci)- wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej -45% ,
Dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej- 60%.

Cel strategiczny 2. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA I WARUNKÓW ROZWOJU
ROLNICTWA

Realizacja powyższego celu opisana jest w dokumentach sektorowych ujętych w dalszej części
niniejszego rozdziału tj:
1. Programie ochrony środowiska dla powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2019
2. Powiatowym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu
Międzychodzkiego.
3. Programie odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcji drapieżników
na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020.
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Cel strategiczny 3. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA ORAZ WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
w
Międzychodzie
(SPZOZ) jako jednostka samodzielna działa dwudziesty rok. Siedziba Zakładu mieści się
w Międzychodzie przy ul. Szpitalnej 10. Obszar działania Zakładu stanowi terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obwód zapobiegawczo - leczniczy obejmujący Powiat
Międzychodzki.
Rok 2019 był drugim pełnym rokiem działalności szpitala w tzw. sieci.
Z dniem 01 października 2017r. – zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych doszło do zmian w systemie opieki
zdrowotnej. Powstał tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej, czyli tzw. „sieć szpitali”, która w swoim założeniu ma usprawnić organizację
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić
dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. System składa się z 3 podstawowych
poziomów zabezpieczenia zdrowotnego: I stopnia, II stopnia, III stopnia oraz 4 specjalistycznych
poziomów zabezpieczenia zdrowotnego (szpitale pediatryczne, onkologiczne, pulmunologiczne,
ogólnopolskie). SPZOZ Międzychód – podobnie jak większość szpitali powiatowych – został
zakwalifikowany do I stopnia – podstawowego poziomu zabezpieczenia.
W oddziałach szpitalnych w roku 2019 hospitalizowano odpowiednio:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 46 pacjentów;
- Oddział Chorób Wewnętrznych – 1 218 pacjentów;
- Oddział Chirurgiczny Ogólny – 1 646 pacjentów;
- Oddział Pediatryczny – 612 pacjentów;
- Oddział Reumatologiczny – 958 pacjentów;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 7 113 pacjentów
W
oddziale
Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznym
z
Blokiem
Porodowym
w przeciągu 2019 r. udzielono świadczeń 2189 pacjentom i przyjęto 555 porody, (271
dziewczynki, 284 chłopców). Blisko połowa – dokładnie 259 urodzonych dzieci pochodzi
z Powiatu Międzychodzkiego.
Podsumowując powyższe SPZOZ Międzychód w ramach lecznictwa zamkniętego w ciągu 2019 r.
hospitalizowano łącznie 13 782 pacjentów.
Z lądowiska dla helikopterów zlokalizowanego na dachu szpitala zrealizowano w 2019 r.
łącznie 15 transportów (15 pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) – głównie
z poważnymi schorzeniami kardiologicznymi.
W lecznictwie otwartym – tzw. ambulatoryjnym w 2019 r. udzielono:
- 45 278 porady w poradniach specjalistycznych.;
- 11 218 porady w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej;
- 7 323 porady w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Pracownia rehabilitacji przyjęła 1 714 pacjentów, którym wykonano 56 949 zabiegów.
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W ramach podstawowej opieki zdrowotnej złożonych jest:
- 2 565 aktywnych deklaracji do poradni lekarza POZ;
- 2 617 aktywnych deklaracji do poradni pielęgniarki POZ;
- 1 091 aktywnych deklaracji do poradni położnej POZ

Lp.
1

Liczba łóżek w SPZOZ Międzychód w 2019 r.
Oddział
Oddział Chorób Wewnętrznych

Liczba łóżek
28

2

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3

3

Oddział Reumatologiczny

16

4

Oddział Pediatryczny

16

5

Oddział Chirurgiczny Ogólny

25

6

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział
Ginekologiczno-Położniczy-Neonatologiczny
z Blokiem Porodowym
Razem

7

7

27
122

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w SP ZOZ
Do kluczowych inwestycji realizowanych przez Szpital w roku 2019 zaliczyć można zakup ambulansu
na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód za kwotę 457.812,72 zł, oraz
zakup wieży endoskopowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Pracowni Endoskopowej za kwotę
464.205,60 zł.
W ciągu roku dokonano zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego o wartość 222.186,13 zł. Za
kwotę 18.008,43 zł Szpital dokonał rozbudowy systemów informatycznych o nowe licencje
medyczne.
W ramach dostosowania obiektów starej części Szpitala do wymogów przeciwpożarowych za kwotę
27.675,00 zł sporządzono dokumentację projektową.
Szpital wydatkował również 17.300,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz wniesienie opłaty
IOWISZ do projektu „ Doposażenia SPZOZ Międzychód poprzez Zakup Cyfrowego Aparatu RTG”
W ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2016-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z
dofinansowaniem Powiatu Międzychodzkiego – do Szpitala dostarczono sprzęt informatyczny wraz z
oprogramowaniem o łącznej wartości 568.087,80 zł.
Ponadto w ciągu roku SPZOZ otrzymał w ramach darowizny przekazanej przez Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w postaci: 2 pulsoksymetrów, 2 bilirubinometrów
oraz 18 leżanek. Wartość otrzymanej darowizny wynosi 83.973,30 zł.
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PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
W 2019 roku Powiat prowadził szeroko pojętą profilaktykę i promocję zdrowia wśród uczniów
i wychowawców szkół średnich. W szkołach przeprowadzono szkolenia, spotkania, konkursy
z zakresu wiedzy o zdrowiu, w tym między innymi:











w ramach profilaktyki HIV/AIDS
( Bezpieczne Walentynki, Krajowy Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Szkolenie MLZ-kontra HIV, konkurs
„Nie daj szansy Aids”, Obchody Światowego Dnia AIDS
ARS, czyli jak dbać o miłość( dot, wszelkich uzależnień)
Wybierz życie - pierwszy krok
Światowy Dzień bez Tytoniu
E-papierosy
Światowy Dzień Zdrowia
Profilaktyka chorób odkleszczowych Projekt „Mały kleszcz- duży problem”
Profilaktyka chorób nowotworowych (nt raka szyjka macicy)
Inne działania profilaktyczne i oświatowo-zdrowotne (np skutków solarium -zakaz do 18 rż).

ZASPOKOJENIE POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU
Zadania z zakresu kultury realizuje Powiatowa instytucja Muzeum Zamek Opalińskich w
Sierakowie. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona
zbiorów związanych z historią i działalnością rodu Opalińskich oraz ich siedzibą, a także
związanych z dziejami Miasta i Gminy Sieraków. Muzeum gromadzi również zbiory z zakresu:
historii, nauki, sztuki, archeologii, etnografii oraz przyrody, w szczególności: malarstwo, grafikę,
rzeźbę, elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia, numizmatyka i medalierstwo, druki,
fotografie, dokumenty kartograficzne, pocztówki, meble, ubiory i stroje, zabytki archeologiczne i
przedmioty codziennego użytku. Muzeum współpracuje z instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami o podobnych celach z terenu Powiatu Międzychodzkiego, całego kraju i spoza
jego granic.
W 2019 muzeum w Sierakowie odwiedziło około 8000 osób, z czego 3113 zakupiło bilety
(2377 bilety ulgowe, 736 bilety normalne). Pozostałe osoby to uczestnicy imprez, wydarzeń i
przedsięwzięć organizowanych przez Muzeum w Sierakowie w 2018 r. Wszystkie wydarzenia są
bezpłatne i uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy regionu w dowolnym zakresie. W ramach swej
działalności zorganizowaliśmy ponad 51 wydarzeń, w tym: 9 koncertów, 15 warsztatów, 8 wystaw,
2 spektakle, 2 uroczystości patriotyczne oraz 15 innych wydarzeń kulturalnych. Prowadzono
również szeroką działalność edukacyjną w postaci lekcji muzealnych.
Muzeum otrzymało dotacje celowe na:
na organizację wydarzeń kulturalnych przekazaną przez Gminę Sieraków w wysokości
17.000,00 zł
na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 7.000,00 zł,
na realizację projektu „Edukacja Kulturalna” w wysokości 61.000,00 zł finansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dofinansowanie realizowanego projektu „Renowacja pozostałości skrzydła północnego
zamku" w kwocie 259.730,00 zł w ramach funduszy unijnych,
Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 7.855,00 zł.
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PROPAGOWANIE MODELU AKTYWNEGO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WSRÓD
MIESZKAŃCÓW POWIATU
Powiat wspiera działalność klubów sportowych i organizacji sportowych, poprzez
współorganizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji
zdrowia, obejmuje patronatem imprezy sportowe oraz współpracuje i prowadzi promocję
organizacji pozarządowych w tym zakresie.
W roku 2019 Powiat współorganizował 39 imprezy o charakterze sportowym, to jest o 17 imprez
więcej w stosunku do roku 2018.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI
Działania w zakresie turystyki wiążą się z szeroko pojętą promocją walorów przyrodniczych
naszego powiatu.
Powiat Międzychodzki w roku 2019 nominował obiekt Sauna Park Łowyń w XIII edycji Konkursie
na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który zakwalifikował się do grona laureatów i
zdobył wyróżnienie.
Zgodnie z umową nr 1/DS./JST/T/2019 z
dnia 29.05.2019 zawartą z Województwem
Wielkopolskim Powiat zrealizował zadanie „Magnacka stanica – etap II - punkt postojowowidokowy przy Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i
rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” Koszt zadania 54.964,85 zł. Zadanie
zakończono 17.10.2019r.
PROMOCJA POWIATU
W sposób ciągły prowadzone były działania mające na celu wypromowanie jak najlepszego
wizerunku Powiatu Międzychodzkiego oraz marki Kraina 100 Jezior wspierając jednocześnie
lokalne grupy działania, organizacje, stowarzyszenia oraz ich inicjatywy takie jak np. XLIX
Centralny Zlot Krajoznawców, Międzynarodowe Targi Tulipanów, Białą Sobotę, Dożynki
Wojewódzko-Archidiecezjalne, Wielkie Smażenie Powideł w Mniszkach Korona Wielkopolski
Nordic Walking, Święto Wędzonej Sielawy, czy Dni Ziemi Kwileckiej. Wydaliśmy nowy folder
turystyczny pt " Odkryj Krainę 100 Jezior" oraz mapę turystyczną powiatu międzychodzkiego.

Cel strategiczny 4.

ROZWÓJ EDUKACJI DOSTOSOWANEJ DO BIEŻĄCYCH
I PRZYSZŁYCH POTRZEB

W roku 2019 r. Powiat Międzychodzki był organem prowadzącym dla następujących szkół i
placówek oświatowych:
1. Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie,
2. Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie,
3. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie,
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzychodzie.
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Ogółem ww. szkołach w 44 oddziałach naukę pobierało 785 uczniów oraz 60 słuchaczy szkół dla
dorosłych. W związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Sierakowie do prowadzenia Gminie Sieraków
oraz ze zmianami demograficznymi liczba uczniów zmniejszyła się o 35 % natomiast liczba
oddziałów o 32 %:
liczba
w tym
uczniów
dorośli
Zespół Szkół Technicznych w
406
13
Międzychodzie
Zespół Szkół Nr 2 w
206
47
Międzychodzie
Liceum Ogólnokształcące im.
Jarosława Dąbrowskiego w
137
Międzychodzie
SOSzW w Międzychodzie

96
845

60

Średnia liczby uczniów w oddziale szkół ponadpodstawowych dla młodzieży to 26,5.
W szkołach i placówkach oświatowych zatrudnieni byli nauczyciele na 104,41 etatach kalkulacyjnych
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Oznacza to spadek zatrudnienia do roku 2018
o 37,66 etatu tj. o 26,5 %:
etaty
kalkulacyjne
stażysta

4,05

kontraktowy

6,06

mianowany

39,08

dyplomowany

55,22
104,41

We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 462 uczniów. Jest to wzrost o 220 uczniów i
wynika z faktu, iż do szkół ponadpodstawowych w roku 2019 trafił podwójny rocznik – absolwenci
szkół podstawowych i gimnazjów:
liczba
uczniów
Zespół Szkół Technicznych w
Międzychodzie
Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława
Dąbrowskiego
w Międzychodzie

245
125

92
462
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Wydatki powiatu na oświatę wynosiły 12.661.665,86 zł, z czego 11.254.883,00 zł (88,89 %) pokryte
zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Wydatki oświatowe ogółem
w porównaniu z 2018 r. zmniejszyły się o 12,5 % przy zmniejszającej się również części oświatowej
subwencji ogólnej o blisko 6,5 %.
Średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 został osiągnięte zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela
i wyniosły na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

I-VIII
– 3 090,04 zł,
– 3 702,19 zł,
– 4 835,52 zł,
– 6 373,37 zł,

IX-XII
3 761,84 zł
4 183,01 zł
5 426,89 zł
6 858,63 zł.

Sumy wydatków na poszczególnych poziomach awansu zawodowego w skali roku 2019 przedstawiają
się następująco:
Stopień awansu
Suma wydatków
stażysta
194 852,60 zł
kontraktowy
348 475,42 zł
mianowany
2 279 229,56 zł
dyplomowany
4 431 067,66 zł
Największy wzrost wydatków nastąpił na poziomie awansu nauczyciela mianowanego – o 89,57 %
co wynika ze zwiększenia zatrudnienia na tym poziomie awansu, natomiast wśród nauczycieli
mianowanych z roku na rok można zaobserwować spadek wydatków o blisko 7 %.

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych szkół wynosiła:
Egzamin maturalny:
ZST Międzychód
LO Międzychód

l. przystępujących l. powodzeń
%
69
53 76,81%
43
40 93,02%
112

93 83,04%

Zdawalność ogólna matur w porównaniu z rokiem 2018 poprawiła się o 4,25 %. Przyczyniła się do
tego lepsza o ponad 7 % zdawalność w ZST w Międzychodzie.
Podobnie poprawiła się zdawalność egzaminu zawodowego (o 5%), którego wyniki przedstawia
poniższa tabela:
l. przystępujących l. powodzeń
%
ZST Międzychód
165
142 86,06%
ZS Nr 2 Międzychód
74
62 83,78%
356
286 85,36%
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Pozaszkolne zadania oświatowe
Lp. Nazwa zadania
1.
2.
3.
4.

Finansowanie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas
wielozawodowych
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Pomoc zdrowotna w formie zasiłku dla nauczycieli i
nauczycieli-emerytów
Stypendia Starosty dla uczniów szkół młodzieżowych

Kwota
wydatków
55 382 zł
41 153 zł
12 000 zł
11 700 zł

Inwestycje w obiektach oświatowych
1. Zakup zestawów mebli dla szkół ponadpodstawowych 144 369 zł,
2. Modernizacja pokrycia dachowego budynku B Zespołu Szkół Technicznych
w Międzychodzie – 99 300 zł,
3. Modernizacja II piętra budynku A w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie – 297
684zł,
4. Modernizacja szatni w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie – 205 300 zł,
5. Remont wieżyczek i kominów w LO w Międzychodzie – 88 522 zł
Realizowane programy i projekty:
1. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach rządowego programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021– zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka – wydatki w 2019r. – 46.703,30 zł.
2. „Szkolny Klub Sportowy” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych –
udział własny powiatu – 2.400,00 zł

3.2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NA LATA 2016-2019
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023.

Program ochrony środowiska dla powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2019 z perspektywą na
lata 2020-2023” przyjęty został uchwałą nr XVII/98/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia
5 maja 2016 roku.
Realizacja założeń programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego to poprawa stanu
środowiska poprzez realizację przedsięwzięć proekologicznych w zakresie jakości powietrza,
gospodarki wodno- ściekowej, hałasu, ochrony przyrody i krajobrazu.
W ramach programu ochrony środowiska dla powiatu międzychodzkiego wykonano:
kanalizację deszczową na odcinku 550 mb wraz z dwoma separatorami przy przebudowie
drogi powiatowej nr1739P Niemierzewo – Lubosz za kwotę 703354,00 zł
remont kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie za
kwotę 3075,00 zł
remont 10 szt. wpustów ulicznych na ul. Św. Jana Pawła II za kwotę 15006 zł,
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remont oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach (wymiana złoża w
studniach chłonnych) za kwotę 28459,00 zł
nasadzenia drzew przy drogach powiatowych w ilości 201 szt. za kwotę 6569,00 zł
zakupiono worki na śmieci i rękawice do sprzątania poboczy przy drogach powiatowych za
kwotę 744,00 zł.
wykonano raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego za
lata 2017-2018 za kwotę 4000,00 zł
w ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Międzychód przekazano na nagrody dla
Kół Łowieckich i myśliwych kwotę w wysokości 1250,00 zł za prowadzenie redukcji bobra
europejskiego.
zakupiono ekologiczne torby na zakupy i pamięć przenośną typu pendrive za kwotę 9889,00
zł.

3.3.
POWIATOWY
PROGRAM
USUWANIA
AZBESTU
I
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

WYROBÓW

Uchwałą nr 127/151/2014 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 9 stycznia 2014 roku. Został
przyjęty „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu
Międzychodzkiego”. Założeniem programu jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu międzychodzkiego do 2032 roku.
W 2019 roku Program nie był realizowany, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
wprowadził zmiany w zasadach dofinansowania zadania. Warunki
dofinansowania były korzystniejsze dla gmin, w związku powyższym Powiat nie występował
o dotacje.

3.4. PROGRAMU ODBUDOWY ZWIERZYNY DROBNEJ POPRZEZ JEJ WSIEDLANIE
ORAZ
REDUKCJI
DRAPIEŻNIKÓW
NA
TERENIE
POWIATU
MIĘDZYCHODZKIEGO NA LATA 2016-2020.
W 2019 roku kontynuowano realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej
wsiedlanie oraz redukcji drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020.W
ramach realizacji w dniu 02.02.2019 roku odbyło się powiatowe polowanie na drapieżniki, podczas
którego upolowano 51 drapieżników, w tym 50 lisów. Ponadto w ramach prowadzonego konkursu
na najlepszego lisiarza w powiecie międzychodzkim nagrodzono myśliwego, który upolował w
ciągu 2019 roku najwięcej drapieżników.
Również w ramach realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej zakupiono 250 szt.
bażantów, 150 szt. kuropatw, 50 szt. królików, które zostały wsiedlone na terenie 9 kół łowieckich
w powiecie międzychodzkim (koszt programu 33000 zł).
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3.5. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO, OPRACOWANY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI
W USTAWIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM.
Plan został wykonany przez firmę Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. i przyjęty
uchwałą nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2016 roku.
W planie wyznaczono linie komunikacyjne publicznego transportu zbiorowego, niezbędne do
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców powiatu międzychodzkiego w tym zakresie.
Określono w nim również przewidywane sposoby finansowania usług przewozowych i pożądane
standardy ich realizacji
Brak realizacji zadań zapisanych w tym dokumencie wynika z faktu nadal nieuchwalenia
przez Sejm nowelizacji ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

3.6.
POWIATOWA
STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO NA LATA
2016 – 2030

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu międzychodzkiego
na lata 2016 – 2030 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/111/2016 z dnia 09 czerwca
2016r. Strategia diagnozuje istniejące w powiecie międzychodzkim problemy społeczne tj. problemy
społeczne rodzin oraz dzieci i młodzieży , problemy społeczne osób starszych , problemy osób
niepełnosprawnych także problemy związane z przestępczością i przemocą w rodzinie.
Strategia wyznacza cele i wskazuje kierunki działań rozwiązywania problemów społecznych.
Do realizacji celów i zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej powołane są jednostki
organizacyjne Powiatu :
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
- Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin
Zadania wynikające ze strategii realizowano w kilku płaszczyznach.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W powiecie międzychodzkim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, w tym jeden dwu
profilowy. Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
Może w nim zamieszkać 135 ludzi. Dom Pomocy Społecznej w Piłce – Zamyślinie jest przeznaczony
dla 40 osób w podeszłym wieku i 100 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku 2019 na 275 miejsc w naszych domach umieściliśmy ogółem
W tym samym roku odeszło z domów pomocy społecznej 61 osób, w tym:
- do innych placówek 2
- do rodziny 2
- zmarło 57 osób

62 osoby.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w domach przebywało 266 mieszkańców, z czego 75
mieszkańców przebywa na podstawie decyzji wydanej przed 01 stycznia 2004 roku.
Na 266 osób - 131 w wieku powyżej 70 lat i 131 w wieku od 19 do 69 lat.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w domach zatrudnionych było 167 osób, z czego na umowę o pracę
163 osoby ( 155 etatów), w tym w pełnym wymiarze czasu 153 osoby, w niepełnym wymiarze czasu
10 osób oraz 4 osoby zatrudnione wg innych form.
Domy realizują założone cele poprzez świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług w
zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. Forma i zakres
działań wynikają z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
Domy umożliwiają mieszkańcom korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń
zdrowotnych, zapewniają podstawowe usługi pielęgniarskie w ramach współpracy z długoterminową
i środowiskową praktyką pielęgniarską.
W Domach na wysokim poziomie prowadzone są działania wynikające z indywidualnego
planu wsparcia mieszkańca, które koordynuje Pracownik Pierwszego Kontaktu wskazany przez
mieszkańca. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno opiekuńczych.
Placówki oferują szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych dostosowany do możliwości i
potrzeb psychofizycznych mieszkańców.
Domy zapewniają mieszkańcom kontakt ze środowiskiem lokalnym oraz rodziną poprzez organizację
imprez kulturalno - oświatowych, zapraszając mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów, członków
społeczności lokalnej, rodziny. W ramach tych działań zespoły terapeutyczno- opiekuńcze starają się
o podtrzymanie więzi rodzinnych poprzez rozmowy telefoniczne, pomocy w pisaniu listów , dowóz do
rodzin.
W Domach organizowane są Święta, uroczystości okazjonalne, wyjazdy turystyczne , turnusy
wypoczynkowe, które przyczyniają się do optymalnego rozwoju mieszkańców

3.7. POWIATOWY PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W
POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM W LATACH 2018 – 2020
Powiatowy programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim w latach 2018 – 2020
przyjęty został Uchwałą nr XLII/ 264/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26.04.2018r.
Program ten ustala standardy działań w obszarze pieczy zastępczej.
W 2019 roku zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej realizowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Międzychodzie. PCPR podejmowało działania w celu stworzenia systemowych
rozwiązań wspierających rodzinę oraz rozwój pieczy zastępczej. Przede wszystkim podejmowano
starania w celu pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze.
W celu rozwoju rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
prowadziło w 2019 roku kampanię informacyjno – promocyjną.
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Efektem prowadzonych działań było pozyskanie 10 kandydatów na prowadzenie 6 rodzin
zastępczych w powiecie międzychodzkim.
W okresie od września do grudnia było prowadzone szkolenie na rodziny zastępcze. W szkoleniu tym
wzięło udział 14 osób. Oprócz kandydatów z powiatu międzychodzkiego, w szkoleniu uczestniczyło
3 kandydatów z powiatu międzyrzeckiego i 1 osoba skierowana przez PCPR w Drezdenku.
Na dzień 31 grudnia 2019 w pieczy zastępczej przebywało ogółem 104 dzieci z powiatu
międzychodzkiego,
w tym w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało
83 dzieci,
a w instytucjonalnej pieczy zastępczej 21 dzieci :
z Gminy Międzychód
54 dzieci
z Gminy Sieraków
18 dzieci
z Gminy Kwilcz
24 dzieci
z Gminy Chrzypsko W. 8 dzieci
Na dzień 31 grudnia 2019 funkcjonowało w powiecie międzychodzkim 40 rodzin zastępczych, które
opiekowały się 70 dziećmi, (w tym 14 dzieci spoza powiatu) :
2 rodziny zawodowe wielodzietne z liczbą dzieci 14,
12 rodzin zastępczych niezawodowych z liczbą dzieci 20
26 rodzin spokrewnionych mających pod swoja opieką 36 dzieci.
W naszych rodzinach zastępczych
przebywa 14 dzieci pochodzących spoza powiatu
międzychodzkiego. Wychowują się one w 11 rodzinach zastępczych.
1 w zawodowej rodzinie zastępczej
8 w niezawodowych rodzinach zastępczych
5 w spokrewnionych rodzinach zastępczych
W 2019 roku utworzono w powiecie 5 rodzin zastępczych spokrewnionych
Powody umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (rpz):
przejście dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej do rpz – 2
sytuacja losowa – 2
niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców biologicznych – 13 dzieci
alkoholizm – 3 dzieci
W sumie 12 dzieci umieszczono w rpz w powiecie międzychodzkim oraz 8 poza powiatem, ogółem 20
dzieci.
Rozwiązano w 2019 roku 9 rodzin zastępczych (rz) spokrewnionych Powody rozwiązania
6 rz – opuszczenie rodzin przez pełnoletnich wychowanków, ogółem 10 pełnoletnich
wychowanków opuściło rodziny zastępcze
2 rz – umieszczenie dziecka w POW (2 dzieci)
1 rz – powrót dziecka do rodziców biologicznych
PCPR prowadziło również sprawy związane z umieszczaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu
międzychodzkiego, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w pieczy zastępczej na
terenie innego powiatu. 27 dzieci pochodzących z powiatu międzychodzkiego przebywało w
rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa na dzień 31.12.2019r - 21 dzieci z powiatu
międzychodzkiego, w tym
7 dzieci na terenie innych powiatów,
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14 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim,
prowadzonej przez Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ

Wydano 115 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń w pieczy zastępczej.
Ponadto wydano 70 pism informujących o przyznaniu świadczenia z programu „Dobry Start”.
Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu otoczone były wparciem.
Była to pomoc w przezwyciężaniu problemów związanych z opieką nad małoletnimi przebywającymi
pod opieką , zapewnienie pomocy psychologicznej czy terapeutycznej.
Psycholog dokonał badania psychologicznego i wydał opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 10 osobom chętnym do pełnienia roli rodziny zastępczej.
Porady specjalistyczne świadczył psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzychodzie. Przyjęto 67 osób. Ponadto psycholog uczestniczył w 3 ocenach rodzin
zastępczych oraz posiedzeniach zespołu pieczy zastępczej.
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Na terenie powiatu działa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Nasz dom” prowadzona przez
Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ z Chrzypska Wielkiego. W Placówce przybywa 14 dzieci, w tym 4
osoby pełnoletnie, wszyscy wychowankowie pochodzą z powiatu międzychodzkiego.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom”:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi
inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Interwencja kryzysowa to działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu
psychologicznego. Ośrodki te powinny przeprowadzić diagnozę stanu osoby, ustalić plan pomocy,
udzielić wsparcia i schronienia w sytuacji zagrożenia.
Na tą chwilę w miarę swoich możliwości pomocy w formie interwencji kryzysowej udziela PCPR.
Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej była świadczona przez czasowe umieszczenie dzieci
całkowicie pozbawionych opieki będących w sytuacjach kryzysowych w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej Nasz Dom w Chrzypsku Wielkim. W roku 2019 było w niej umieszczone 1 dziecko.

3.8. PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM NA LATA 2016 – 2030
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie międzychodzkim na lata 2016 – 2030
został przyjęty Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17 grudnia 2015r.
Głównym celem programu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
rehabilitacji i edukacji poprzez usuwanie barier i ich aktywizację oraz zwiększenie świadomości
społeczeństwa o prawach, potrzebach i wartościach osób niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych w powiecie międzychodzkim utrzymuje się na od lat na podobnym
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poziomie. Potwierdzają to dane ujęte w poniższej tabeli (na bazie informacji otrzymanej z
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Międzychodzie)
Rok

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Orzeczenia
z określeniem stopnia
niepełnosprawności
791
729
815
873
733
644
617
616

Orzeczenia o zaliczeniu
do osób
niepełnosprawnych
do 16 r.ż.
86
104
118
143
146
137
164
140

Razem

877
833
933
1016
879
781
781
756

Na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowano szereg działań. Systematycznie i na bieżąco
udzielano wsparcia osobom niepełnosprawnym przez dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Największy udział środków PFRON w 2019 roku
odnotowano w realizacji zadania związane z zaopatrzeniem w sprzęt ortopedyczny i środki
pomocnicze. Na dofinansowanie zadań powiatu ze środków przyznanych przez PFRON złożono 214
wniosków z czego 9 wniosków rozpatrzono negatywnie
z uwagi na przekroczenie kryterium
dochodowego.
205 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w tym:
- aparaty słuchowe 78 wniosków
- środki pomocnicze 39 wniosków
- pozostałe przedmioty ortopedyczne (wózki inwalidzkie obuwie ortopedyczne, balkoniki,
chodziki, podpórki, kortezy, kule itp.) – 70 wniosków
- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego – 7 wniosków
- dofinansowanie barier architektonicznych – 6 wniosków
- dofinansowanie barier technicznych – 5 wniosków.
PCPR realizował program Aktywny samorząd finansowany ze środków PFRON.
W ramach programu wsparcie uzyskały 24 osoby w tym:
- 3 osoby na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
- 1 osoba pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego,
- 6 osób pomoc w zakupie wózka elektrycznego
- 4 osoby pomoc w naprawie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- 2 osoby pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym
- 8 osób -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Międzychodzie w roku 2019 r. w sferze dotyczącej działań na rzecz osób
niepełnosprawnych kontynuowało współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Tęcza” z Kwilcza w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kwilczu.
W 2019 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie przeprowadzili
kontrole w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kwilczu.
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W warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu w 2019 roku z powiatu międzychodzkiego przebywało
25 osób. Koszt utrzymania 1 uczestnika miesięcznie wynosił: 1.549,67-zł.
Razem na utrzymanie uczestników z terenu powiatu Międzychód w 2019 roku przekazano kwotę
516.556,00 zł, w tym ze środków PFRON 464.900,00-zł.
Ogółem ze środków PFRON naliczonych i przekazanych wg algorytmu w 2019 roku pomoc
otrzymało219 osób na kwotę: 782.858,00 złotych
Na obsługę realizowanych zadań PFRON Powiat Międzychodzki otrzymał środki w wysokości:
19.571,00 zł
Ogólna kwota środków na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w
wyniosła 924.690,86 zł, pomoc ogółem otrzymały 243 osoby

3.9.
POWIATOWY
PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
W RODZINIE I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

powiecie

PRZEMOCY

W ramach realizacji Programu podejmowano przede wszystkim
starania w celu
przeciwdziałania przestępstwo, demoralizacji nieletnich oraz przemocy w rodzinie. Adresatami
programu są m.in. ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, sprawcy przemocy w rodzinie oraz
instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą rodzinie. Realizacja programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie zakłada następujące kierunki działań: działania profilaktyczne, działania
interwencyjne, działania wspierające, jak również działania korekcyjno- edukacyjne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie w ramach diagnozowania zjawiska
przemocy wystąpiło do Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie z
prośbą o informacje i rozpropagowanie oraz motywowanie i nakłanianie sprawców przemocy do
wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy, który
zorganizowało PCPR w Międzychodzie. W trakcie spotkań z wychowankami rodzin zastępczych,
rodzinami zastępczymi oraz rodzicami biologicznymi przekazuje informacje na temat sposobów
rozpoznawania osób zażywających narkotyki, substancje psychotropowe i alkohol. Uświadamiamy też
opiekujących się jak i samych podopiecznych – nastolatków, o konsekwencjach prawnych
spożywania ww używek.
PCPR jest w stałym systematycznym kontakcie z Komendą Powiatową Policji, zespołami
interdyscyplinarnymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie informowania o sytuacji
podopiecznych w środowisku, jak i zapobiegania sytuacjom, w których występuje przemoc.
Analizowana jest na bieżąco sytuację wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie utrzymuje stały kontakt z gminami
wchodzącymi w skład powiatu. W ramach tej współpracy otrzymujemy informacje na temat stanu
zjawiska przemocy oraz sytuacji społecznej mieszkańców poszczególnych gmin.
Przedstawiciele PCPR biorą udział
w spotkaniach gminnego zespołu interdyscyplinarnego
w gminie Międzychód i podejmuje współpracę w temacie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z
zespołami interdyscyplinarnymi poszczególnych gmin powiatu międzychodzkiego, jak również z
policją, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami. Dokonano rozpoznania potrzeb w poszczególnych
gminach powiatu na udział sprawców przemocy w programie korekcyjno – edukacyjnym w roku
2019.

34
Id: 0234C087-FFCF-4DC1-87BE-3C6A31E8E560. Podpisany

Strona 34

3.10.
PROGRAM
WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU
POWIATOWEGO
Z
ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ
INNYMI
PODMIOTAMI
UPRAWNIONYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

Program współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2019 r. przyjęty
został uchwałą nr Nr L/294/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 października 2018 r.
Głównym celem Programu jest umacnianie i budowanie współpracy oraz partnerstwa pomiędzy
Powiatem Międzychodzkim a organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi Programu są:
a) poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu,
w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej,
aktywności społecznej,
b) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych dzieci i młodzieży,
c) diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych dzieci
i młodzieży,
d) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
e) wpieranie programów i zadań realizowanych przez organizacje,
f) organizacja akcji charytatywnych,
g) promocja powiatu oraz działalności organizacji pozarządowych.
W ramach współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego w roku 2019
podpisano umowy na współrealizację 50 zadań, które zostały zrealizowane w ramach kultury
fizycznej, sportu i kultury. Ogółem na współrealizację zadań wydatkowano kwotę 68 880 zł.
W ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 r. organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ" z/s w Górze
udzieliła 118 porad (w Sierakowie 59 w tym 5 porad obywatelskich , w Kwilczu – 38 w tym 6 porad
obywatelskich , w Chrzypsku Wielkim - 21 w tym 2 porady obywatelskie).Zadanie finansowane było
z budżetu Państwa. Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia edukacyjne z dziedzin prawa w szkołach
średnich w Międzychodzie: w Zespole Szkół Technicznych (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych) i w
Zespole Szkół nr 2 (w wymiarze 5 godzin lekcyjnych). Tematyka obejmowała informacje o dostępie
do NPP i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz sposobach polubownego
rozwiązywania sporów, a także kwestie związane z możliwością dochodzenia roszczeń finansowych
przed sądem z pomocą profesjonalnego pełnomocnika przyznanego z urzędu.
Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi i realizował poprzez nie zadania, o
których była mowa wcześniej tj.
- kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”
z Kwilcza w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu
- kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Przyszłość” na prowadzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej w Chrzypsku Wielkim oraz na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej ( PIK do
dnia 14.10.2019 r.)
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Oprócz wsparcia finansowego
i rzeczowego na rzecz organizacji pozarządowych
podejmowane były również działania służące wzmocnieniu i usprawnieniu ich funkcjonowania,
poprzez przekazywanie informacji o podejmowanych zadaniach i inicjatywach. Świadczone były
porady z zakresu procedur rejestracyjnych oraz bieżącej działalności stowarzyszeń. Przekazywano
informacje o składaniu wniosków o dofinansowanie, wsparcia udzielano poprzez pomoc w
wypełnianiu wniosków, redagowaniu pism. Informacje o wspólnych działaniach na bieżąco
zamieszczane były na stronie internetowej powiatu www.powiatmiedzychodzki.pl oraz na
powiatowym profilu facebook oraz Instagram. Powiat udzielał także wsparcia przekazując
stowarzyszeniom materiały promocyjne.

3.11. POWIATOWY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU
ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH.
Powiatowy Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych.
uzgodniono z Wielkopolskim Wojewódzkim konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Ostatnia
aktualizacja planu ochrony zabytków – 11.12.2019 r.
Celem Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji
Kryzysowych jest ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
polegająca na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych,
dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich
uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.
Powyższe przedsięwzięcia są realizowane poprzez:
1. Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych – w czasie poprzedzającym
wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej.
2. Podwyższenie gotowości wprowadzonej w okresie narastania bezpośredniego zagrożenia
poprzez właściwe organy kierowania kryzysowego.
3. Reagowanie w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej.
4. Zabezpieczenie i dokumentowanie po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji
kryzysowej.

3.12. POWIATOWY PROGRAM
ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
OCHRONY OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016-2019

ORAZ

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego
na lata 2016-2019 został przyjęty uchwałą nr XVII/99/2016 Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 05 maja 2016r.
Głównymi celami programu jest :
 wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
 ograniczenie zjawisk patologicznych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
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wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym , sytuacjach kryzysowych.
promowanie prawidłowych wzorców zachowań, bezpieczeństwa w rodzinie i szkole.
poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego

Na poziomie powiatu zadania wynikające z Programu koordynuje Starosta Międzychodzki przy
pomocy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
W 2019 roku Powiat wspierał finansowo działania podejmowane przez jednostki organizacyjne
powiatu oraz komendy i straże w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu.
 dofinansowano zakupy samochodów dla KPP i KP PSP w Międzychodzie
 zabezpieczono środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
na
dostosowanie obiektu do wymogów p-pożarowych.
 przekazano dotacje dla SP ZOZ na zakupy inwestycyjne w tym m.in. na zakup karetki
pogotowia ratunkowego typu „P”, endoskopu, aparatu KTG, podgrzewacza płynów
infuzyjnych i krwi, klimatyzatora na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej oraz
serwerowni, zestawu laparoskopowego, aparatu do donosowej wentylacji pacjenta, i inne.
 wspierano działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej młodzieży szkół średnich oraz
wychowawców
 w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach przeprowadzono modernizacje dróg
powiatowych.
Szkoły i placówki oświatowe prowadziły w różnych formach działania na rzecz poprawy
szeroko rozumianego bezpieczeństwa:
 w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie odbyły się próbne alarmy
przeciwpożarowe.
 w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie odbyły się lekcje, na których pedagog omawiał
zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego i innych zagrożeń.
 w Liceum Ogólnokształcącym odbyły się spotkania z policjantami w zakresie
bezpieczeństwa na drogach.
 w szkołach ponadpodstawowych prowadzono edukację prawną w zakresie m.in.
bezpieczeństwa zakupów w sieci, cyberprzemocy, hejtu, handlu ludźmi.
 w szkołach odbywały konkursy tematyczne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.
 przeprowadzono Powiatowe Eliminacje Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

4. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
W 2018 roku Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła 69 uchwał. Wszystkie uchwały zostały
zrealizowane, bądź są nadal w realizacji. Wykaz uchwał przedstawia poniższa tabela.
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Realizacja uchwał Rady Powiatu Międzychodzkiego w 2019 roku
Lp.

Nr uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

1.

IV/25/2019

31.01.2019

przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok

2.

IV/26/2019

31.01.2019

3.

IV/27/2019

31.01.2019

4.

IV/28/2019

31.01.2019

5.

IV/29/2019

31.01.2019

6.

IV/30/2019

31.01.2019

7.

IV/31/2019

31.01.2019

8.

IV/32/2019

31.01.2019

9.

IV/33/2019

31.01.2019

10.

IV/34/2019

31.01.2019
r.

11.

V/35/2019

07.02.2019

ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu na 2019 rok
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu
na 2019 rok
najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 17 Stycznia
143 stanowiącego własność Powiatu
Międzychodzkiego
najmu pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Stycznia
143 stanowiącego własność Powiatu
Międzychodzkiego
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
Powiatu Międzychodzkiego do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i
Studiów Samorządowych”
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Międzychodzie”
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Sierakowie”
delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Międzychodzkiego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Jednostka
zobowiązana do
realizacji/jednostka
zaangażowana
Przewodniczący Rady
Powiatu/BR
Przewodniczący Rady
Powiatu/BR
Przewodniczący Rady
Powiatu/BR
Zarząd Powiatu/GN
Zarząd Powiatu/GN
Zarząd Powiatu/OR

Stan realizacji

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji
Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji
Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/OR

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/OR

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/OR

Uchwała
zrealizowana

Starosta
Międzychodzki/SO

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/FN

Uchwała
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12.

VI/36/2019

28.02.2019

13.

VI/37/2019

28.02.2019

14.

VI/38/2019

28.02.2019

15.

VII/39/2019

21.03.2019

16.

VII/40/2019

21.03.2019

17.

VII/41/2019

21.03.2019

18.

VII/42/2019

21.03.2019

19.

VII/43/2019

21.03.2019

20.

VII/44/2019

21.03.2019

21.

VII/45/2019

21.03.2019

22.

VIII/46/2019

11.04.2019

23.

VIII/47/2019

11.04.2019

Międzychodzkiego na lata 2019-2023
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiat/FN

określenia szczegółowych zasad wnoszenia
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do Rady
Powiatu Międzychodzkiego
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących
na terenie powiatu międzychodzkiego, na które
zostały przekazane środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019-2023
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Przewodniczący
Zarządu/Przewodniczą
cy Rady Powiatu
Zarząd Powiatu/PCPR

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych umieszczonych w
pasie drogowym dróg powiatowych na terenie
powiatu międzychodzkiego
zmiany statutu Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Międzychodzie
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych na terenie powiatu międzychodzkiego od
1 września 2019r.
zgłoszenia kandydata Rady Powiatu
Międzychodzkiego do składu Powiatowej Rady
Rynku Pracy
zmiany składu osobowego Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/KD

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu/FN
Zarząd Powiatu/FN

zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała przyjęta do
bieżącej realizacji
Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Zarząd
Powiatu/PCUW
Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Starosta
Międzychodzki/PUP

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/SO

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/FN

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
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24.

VIII/48/2019

11.04.2019

25.

VIII/49/2019

11.04.2019

26.

IX/50/2019

23.05.2019

27.

IX/51/2019

23.05.2019

28.

IX/52/2019

29.

Zdrowotnej w Międzychodzie
najmu części powierzchni dachu budynku przy ul.
Sikorskiego 22a stanowiącego współwłasność
Powiatu Międzychodzkiego
zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

Zarząd Powiatu/GN
Zarząd Powiatu/FN

Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji
Stwierdzenie
nieważności –
Uchwała Nr
10/646/2019
Kolegium RIO w
Poznaniu z dnia
08.05.2019r.
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana/
sprawozdanie
zatwierdzone

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019-2023
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/FN

23.05.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2018

Zarząd Powiatu/FN

IX/53/2019

23.05.2019

Zarząd Powiatu/PCPR

Uchwała
zrealizowana

30.

X/54/2019

13.06.2019

zmieniającej uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących
na terenie powiatu międzychodzkiego, na które
zostały przekazane środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/FN

31.

X/55/2019

13.06.2019

zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13

Dyrektor PUP w

Uchwała
zrealizowana
Uchwała przekazana

Zarząd Powiatu/FN
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września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie międzychodzkim (V)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Międzychodzie

do bieżącej
realizacji, wartość
projektu,
1.418.896,47zł, w
tym 668.275,17zł
wydatkowano w
roku 2019
a 750.621,30zł
w roku 2020.”
Zakłada się
aktywizację 190
osób młodych w
wieku 18-29 lat

wyboru przedstawiciela Powiatu Międzychodzkiego
do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Międzychodzie VI kadencji
powołania Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Międzychodzie VI kadencji
udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego
wotum zaufania

Zarząd Powiatu/SO

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/SO

Uchwała
zrealizowana

Nie dotyczy

Uchwała
zrealizowana,
Zarząd otrzymał
wotum zaufania
Uchwała
zrealizowana,
sprawozdanie
zatwierdzone
Uchwała
zrealizowana,
Zarząd otzrymał
absolutorium
Uchwała
zrealizowana

32.

X/56/2019

13.06.2019

33.

X/57/2019

13.06.2019

34.

X/58/2019

13.06.2019

35.

X/59/2019

13.06.2019

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Międzychodzkiego za 2018 rok

Nie dotyczy

36.

X/60/2019

13.06.2019

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Międzychodzkiego z wykonania budżetu Powiatu
Międzychodzkiego za 2018 rok

Nie dotyczy

37.

XI/61/2019

11.07.2019

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/FN
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38.

XI/62/2019

11.07.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie

Zarząd Powiatu/OR

Uchwała
zrealizowana

39.

XI/63/2019

11.07.2019

wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat
Międzychodzki porozumienia z Powiatem
Międzyrzeckim w przedmiocie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego

Zarząd Powiatu/OS

Uchwała
zrealizowana,
porozumienie
podpisane dot.
kontroli na jeziorach
dzierżawionych

40.

XII/64/2019

09.09.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019 – 2023

Zarząd Powiat/FN

Uchwała
zrealizowana

41.

XIII/65/2019

19.09.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026

Zarząd Powiat/FN

Uchwała
zrealizowana

42.

XIII/66/2019

19.09.2019

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/FN

43.

XIII/67/2019

19.09.2019

udzielenia dotacji na prace konserwatorsko –
restauratorskich Parafii Ewangelicko - Reformowanej
w Zelowie

Zarząd Powiatu/PR

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana,
dotacja rozliczona

44.

XIII/68/2019

19.09.2019

Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwałę przekazana
do bieżącej
realizacji

45.

XIII/69/2019

19.09.2019

przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji
dzieci i młodzieży

Zarząd
Powiatu/PCUW

46.

XIII/70/2019

19.09.2019

przyjęcia Programu Stypendialnego Powiatu
Międzychodzkiego dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Międzychodzki

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwałę przekazana
do bieżącej
realizacji
Uchwałę przekazana
do bieżącej
realizacji

47.

XIII/71/2019

19.09.2019

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/232/2013 Rady
Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 września 2013r.
w sprawie zbycia nieruchomości

Zarząd Powiatu/GN

Uchwała
zrealizowana

42
Id: 0234C087-FFCF-4DC1-87BE-3C6A31E8E560. Podpisany

Strona 42

48.

XIII/72/2019

19.09.2019

zawarcia przez Powiat Międzychodzki porozumienia z
Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia
Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w
powiatowych przewozach pasażerskich

Zarząd Powiatu/KD

49.

XIII/73/2019

19.09.2019

zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie
międzychodzkim (V)” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020

Dyrektor PUP w
Międzychodzie

Uchwała
zrealizowana,
porozumienie
podpisane, w trakcie
realizacji , w 2019
przekazano 85.000zł
w 2020 do
przekazania 250.000zł
W trakcie realizacji
wartość projektu
1.087.458,17zł, z w
tym 450.686,35zł
w roku 2019
a 636.771,82zł w roku
2020.

50.

XIII/74/2019

19.09.2019

rozpatrzenia skargi na działanie organu
wykonawczego powiatu

Przewodniczący
Rady/BR

Uchwała
zrealizowana,
skarga uznana za
bezzasadną
Uchwała
zrealizowana

51.

XIV/75/2019

30.10.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026

Zarząd Powiatu/FN

52.

XIV/76/2019

30.10.2019

zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Zarząd Powiatu/FN

53.

XIV/77/2019

30.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
diet przysługujących radnym Rady Powiatu
Międzychodzkiego

Zarząd Powiatu/OR

54.

XIV/78/2019

30.10.2019

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu międzychodzkiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu/SO

Uchwała
zrealizowana

55.

XIV/79/2019

30.10.2019

rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w
Starostwie Powiatowym w Międzychodzie „Polityki

Przewodniczący
Rady/BR

Uchwała
zrealizowana

Uchwała
zrealizowana
Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji
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Zarządzania Konfliktem Interesów”
56.

XIV/80/2019

30.10.2019

stwierdzenia przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego
w Międzychodzie

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana

57.

XIV/81/2019

30.10.2019

stwierdzenia przekształcenia I Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana

58.

XIV/82/2019

30.10.2019

stwierdzenia przekształcenia II Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Międzychodzie

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana

59.

XIV/83/2019

30.10.2019 stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w
Międzychodzie

Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana

60.

XIV/84/2019

61.

XIV/85/2019

62.

XIV/86/2019

Zarząd
Powiatu/PCUW
Zarząd
Powiatu/PCUW
Zarząd
Powiatu/PCUW

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji

63.

XIV/87/2019

Dyrektor PUP w
Międzychodzie

Uchwała
zrealizowana

64.

XIV/88/2019

30.10.2019 stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w
Międzychodzie
30.10.2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla
dorosłych w Międzychodzie
30.10.2019 zmieniająca Uchwałę XLI/258/2018 Rady Powiatu
Międzychodzkiego w sprawie ustalenia wymiaru i zasad
rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Międzychodzki
30.10.2019 zmieniająca Uchwałę Nr XLI/260/2018 z dnia 05
kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie międzychodzkim (IV)” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
30.10.2019 zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia
13 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego

Dyrektor PUP w
Międzychodzie

Uchwała
zrealizowana,
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65.

XIV/89/2019

66.

XV/90/2019

67.

XV/91/2019

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020
30.10.2019
zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie powiatu
międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019r.
21.11.2019
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2019 – 2026
21.11.2019
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

68.

XV/92/2019

21.11.2019

69.

XV/93/2019

21.11.2019

70.

XV/94/2019

21.11.2019

Zarząd Powiatu/PCPR

Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/FN

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/FN

zmieniająca uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu
Międzychodzkiego z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zamieszkujących
na
terenie
powiatu
międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019r.
„Programu współpracy samorządu powiatowego z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie
powiatu międzychodzkiego na rok 2020”

Zarząd Powiatu/PCPR

Zarząd Powiatu/PR

Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji w 2020
roku

ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia
pojazdu

Starosta
Międzychodzki/KD

Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji w 2020
roku
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71.

XV/95/2019

21.11.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych umieszczonych w
pasie drogowym dróg na terenie powiatu
międzychodzkiego

Zarząd Powiatu/KD

Uchwała
zrealizowana

72.

XV/96/2019

21.11.2019

Zarząd Powiatu/KD

Uchwała
zrealizowana

73.

XVI/97/2019

19.12.2019

Zarząd Powiatu/FN

74.

XVI/98/2019

19.12.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania gminom
zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w ich
granicach administracyjnych.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024
uchwały budżetowej na rok 2020

75.

XVI/99/2019

19.12.2019

zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zarząd Powiatu/FN

76.

XVI/100/2019

19.12.2019

wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019

Zarząd Powiatu/FN

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana
Uchwała przyjęta do
realizacji w 2020r.

77.

XVI/101/2019

19.12.2019

Zarząd Powiatu/KD

Uchwała przekazana
do bieżącej
realizacji

78.

XVI/102/2019

19.12.2019

Zarząd Powiatu/SO

79.

XVI/103/2019

19.12.2019

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego
dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat
Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej
powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego
utrzymania dróg powiatowych w 2020 r.

80.

XVI/104/2019

19.12.2019

zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Międzychodzie

Zarząd Powiatu oraz
Kierownik Centrum

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana,
zadania powierzono
gminom Chrzypsko
W., Kwilcz i
Sieraków do
realizacji w 2020r. .
Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu/FN

Zarząd Powiatu/KD
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5. PODSUMOWANIE

Przedłożony Państwu Raport jest podsumowaniem działań Zarządu Powiatu
Międzychodzkiego
realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu. Działania te
przyczyniają się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu Międzychodzkiego.
Raport pokazuje, że na każdym odcinku działania samorządu potrzebna jest zgodna praca
i zaangażowanie wszystkich organów i pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek
organizacyjnych Powiatu oraz instytucji powiatowych i gminnych działających na terenie
powiatu. I za tę pracę, która ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia
mieszkańców, wszystkim dziękujemy. Mamy nadzieję, że tak przygotowany dokument
przyczyni się do zobrazowania sytuacji powiatu oraz będzie podstawą do oceny
możliwości dalszego jej rozwoju. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
posłużyć mieszkańcom Powiatu do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu powiatowego, a także staną się podstawą do podejmowania przez radnych
dalszych trafnych decyzji w zakresie przyszłości Powiatu.
Raport o stanie Powiatu Międzychodzkiego za 2019 rok opracował Zarząd Powiatu
przy współudziale pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych
Powiatu. Wszystkie informacje i dane pochodzą ze Starostwa Powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
powyższych zadań znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Międzychodzie oraz w jednostkach organizacyjnych.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
Rafał Litke
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jak wynika z art. 30a ust. 2 cytowanej ustawy, raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Wypełniając powyższy obowiązek, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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