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Powiat  człuchowski  jest  jednym  z  16  powiatów

województwa  pomorskiego.  Położony  jest  w

południowej  części  województwa  pomorskiego,  a  w

jego skład wchodzi 7 gmin, w tym: 

1. 1 gmina miejska (Człuchów), 
2. 2 gminy miejsko-wiejskie (Czarne, Debrzno), 
3. 4  gminy  wiejskie  (Człuchów,  Koczała,

Przechlewo, Rzeczenica).

Powiat znajduje się na granicy czterech województw:

pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego

i kujawsko-pomorskiego.

Powiat  graniczy  z  powiatami:  chojnickim,  bytowskim,

szczecineckim, złotowskim oraz sępoleńskim.

Powierzchnia powiatu wynosi 1 575 km², zamieszkuje ją

około 56 tys. osób, w tym 43,6 % mieszkańców żyje w

miastach. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 35 osób/km2. 
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Powiat  człuchowski  usytuowany jest  na  Pojezierzu  Południowopomorskim.  Posiada  wyjątkowe

walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz czyste, nieskażone środowisko. Wyróżniają go wspaniałe

lasy, które zajmują połowę powierzchni powiatu, liczne jeziora i rzeki, urozmaicona rzeźba terenu,

a także duża ilość rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu.
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Tabela nr 1 Liczba mieszkańców (stan na dzień 30.06.2021r.)
L.p

.
Jednostka terytorialna Liczba mieszkańców

2020 30 czerwca 2021
1. Powiat człuchowski 55 835 55 615
2. Miasto Człuchów 13 479 13 386
3. Gmina Człuchów 11 215 11 223
4. Miasto i gmina Czarne 8 949 8 921
5. Miasto i gmina Debrzno 8 959 8 916
6. Gmina Koczała 3 327 3 310
7. Gmina Przechlewo 6 273 6 240
8. Gmina Rzeczenica 3 633 3 619

Źródło: Dane z GUS
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DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU 
I REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
Zakres zadań i kompetencji rady precyzuje ustawa o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu Człuchowskiego liczy 17 radnych.
W 2021 r. na szczególną uwagę zasługuje fakt włączenia lokalnej młodzieży w realizację

zadań publicznych, a w tym ich aktywizację, która stanowi istotny czynnik rozwojowy powiatu. W
związku z tym,  w październiku 2021r.  Rada Powiatu Człuchowskiego utworzyła Młodzieżową
Radę Powiatu Człuchowskiego I kadencji  i nadała jej statut – jako reprezentacji uczniów szkół
ponadpodstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Człuchowski  oraz
niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu człuchowskiego. 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Człuchowskiego  zarządził  na  dzień   16  grudnia  2021r.
przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego I kadencji, a w dniu
30  grudnia  2021r.  ogłosił  wyniki  wyborów do  Młodzieżowej  Rady Powiatu  Człuchowskiego  I
kadencji oraz jej skład osobowy w poszczególnych okręgach wyborczych.

Młodzieżowa Rada Powiatu Człuchowskiego liczy 17 radnych j.n:
1)  Patryk Bugaj
2)  Katarzyna Czyż
3)  Miłosz Dorszyński
4)  Jakub Jackowski
5)  Filip Kijko
6)  Oliwia Pasternak
7)  Miłosz Piwowarski
8)  Natalia Romanik
9)  Daria Skoczewska
10)  Antoni Słomiński
11)  Julia Sprenger
12)  Natalia Stoltman
13)  Michał Tyrawski
14)  Kacper Wałdoch
15)  Klaudia Wróblewska
16)  Patryk Wójciszyn
17)  Daria Ziółkowska

Rada  Powiatu  Człuchowskiego  obradowała  i  podejmowała  stosowne  uchwały  zgodnie  z
uchwalonym planem pracy, przyjętym uchwałą  Nr XXX/200/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego
w dniu 29 grudnia 2020 r.
Rok 2021 bez  wątpienia  naznaczony czasem pandemii,  zmienił  priorytety i  kierunki  działań  w
wielu obszarach życia poprzez narzucone restrykcje i obostrzenia.
Wypełniając  dyspozycje  zawartą  w  planie  pracy,   Rada  Powiatu  w  2021  roku  obradowała  na
trzynastu sesjach w tym na siedmiu sesjach w obradowaniu zdalnym z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość. Podjęła 66 uchwał.
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Podjęte przez Radę Powiatu uchwały zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym przekazane
zostały  do  organu  nadzoru  Wojewody  Pomorskiego  i  organu  nadzoru  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Gdańsku.  Natomiast  zgodnie  z  ustawą  o  dostępie  do  informacji  publicznej,
wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji  Publicznej, a stanowiące akty
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wszystkie uchwały zostały przez Zarząd Powiatu wykonane z zachowaniem procedur i terminów
określonych uchwałami i przepisami prawa.
Wykonanie  uchwał  Rady  Powiatu  Człuchowskiego,  podjętych  w  2021  roku  przedstawiono  w
postaci tabelarycznej jak niżej:

l.p Numer , data i tytuł Stan wykonania

1. XXXI/201/2021 z dnia 2021.01.28 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

2. XXXI/202/2021 z dnia 2021.01.28 - w sprawie zmian WPF Zrealizowana

3. XXXI/203/2021 z dnia 2021.01.28 - w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu 
Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego w wolontariacie za 2020" 

Zrealizowana

4. XXXI/204/2021 z dnia 2021.01.28 - w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Starosty Człuchowskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
rocznik 2021, poz. 577

5. XXXI/205/2021 z dnia 2021.01.28 - w sprawie przyjęcia planów 
pracy Komisji Rady Powiatu Człuchowskiego na 2021 rok 

Zrealizowana

6. XXXII/206/2021 z dnia 2021.02.25 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

7. XXXII/207/2021 z dnia 2021.02.25 - w sprawie zmian w WPF Zrealizowana

8. XXXII/208/2021 z dnia 2021.02.25 - w sprawie zmiany ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawia nadania Statutu SPZOZ w 
Człuchowie 

Wyrokiem WSA w Gdańsku  
stwierdzono nieważność zaskarżonej 
przez Wojewodę Pomorskiego 
uchwały

9. XXXII/209/2021 z dnia 2021.02.25 - w sprawie przekształcenia 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu 
Człuchowskiego oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo 
wychowawczym: placówek opiekuńczo-wychowawczych: Dom dla 
Dzieci Pod Świerkami, Dom dla Dzieci Kotwica, Dom dla Dzieci 
Przystań, a także jednostce powołanej do wspólnej obsługi tych 
placówek - Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowana

10. XXXII/210/2021 z dnia 2021.02.25 - w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie zamiany nieruchomości między jednostkami 

Zrealizowana  - zgoda na dokonanie 
zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Człuchów 
(dz. 26/19 o powierzchni 0,0040 ha, 
dz. 12/15 o powierzchni 0,0146 ha, 
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dz. 34/6 o powierzchni 0,0040 ha, dz. 
7/4 o powierzchni 0,0402 ha) na 
nieruchomości Powiatu 
Człuchowskiego (dz. 37/9 
o powierzchni 0,0421 ha, dz. 29/9 
o powierzchni 0,0454 ha - właściciel 
Skarb Państwa, użytkownik 
wieczysty: Powiat Człuchowski) bez 
obowiązku dokonywania dopłat 
w przypadku różnej wartości 
zamienianych nieruchomości

11. XXXIII/211/2021 z dnia 2021.03.25 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

12. XXXIII/212/2021 z dnia 2021.03.25 - w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej 

Zrealizowana

13. XXXIII/213/2021 z dnia 2021.03.25 - w sprawie określenia zadań 
oraz wysokości środków PFRON do realizacji w 2021 r. 

Zrealizowana

14. XXXIV/214/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie w 2021 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej 
Gminie Koczała w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu 
ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczale 

Zrealizowana

15. XXXIV/215/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

16. XXXIV/216/2021 z dnia 2021.04.29 - w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej 

Zrealizowana

17. XXXV/217/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie w 2021 r. przez Powiat Człuchowski pomocy finansowej 
Gminie Rzeczenica w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzeczenicy 

Zrealizowana

18. XXXV/218/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

19. XXXV/219/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Zrealizowana

20. XXXV/220/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których 
zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 2348

21. XXXV/221/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2021 r. 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 2349

22. XXXV/222/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie wyrażenia zgody na 
wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla 
obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i gminy Chojnice oraz Gminy 
Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030" 

Zrealizowana

23. XXXV/223/2021 z dnia 2021.05.28 - w sprawie przyjęcia Zrealizowana
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"Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochronie 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Człuchowskim na lata 2021-
2025" 

24. XXXVI/224/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu Człuchowskiego wotum zaufania 

Zrealizowana

25. XXXVI/225/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Człuchowskiego z wykonania 
budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2020 rok 

Zrealizowana

26. XXXVI/226/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

27. XXXVI/227/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie zmian w WPF Zrealizowana

28. XXXVI/228/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXII/210/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 lutego 
2021 r. 

Zrealizowana - sprostowanie omyłki 
w oznaczeniu nieruchomości Gminy 
Miejskiej Człuchów - dz. 7/4 
o powierzchni 0,0336 ha

29. XXXVI/229/2021 z dnia 2021.06.25 - w sprawie rozpatrzenia skargi 
na zarządzenie nr 23/2021 Starosty Człuchowskiego z dnia 24 maja 
2021 r. w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w 
Człuchowie od dnia 1 czerwca 2021 r. 

Zrealizowana

30. XXXVII/230/2021 z dnia 2021.07.26 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

31. XXXVII/231/2021 z dnia 2021.07.26 - w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej 

Zrealizowana

32. XXXVII/232/2021 z dnia 2021.07.26 - w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXV/220/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 maja 
2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu
Człuchowskiego 

Zrealizowana 
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 3084

33. XXXVIII/233/2021 z dnia 2021.08.27 - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

34. XXXVIII/234/2021 z dnia 2021.08.27 - w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 

Zrealizowana

35. XXXVIII/235/2021 z dnia 2021.08.27 - w sprawie pozbawienia 
drogi kategorii drogi powiatowej 

Zrealizowana

36. XXXVIII/236/2021 z dnia 2021.08.27 - w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działanie Kierownika PCPR w Człuchowie 

Zrealizowana

37. XXXIX/237/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały 
budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana

38. XXXIX/238/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmian 
WPF 

Zrealizowana

39. XXXIX/239/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie przyjęcia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Człuchowie za 

Zrealizowana
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2021 r. 

40. XXXIX/240/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022 

Zrealizowana

41. XXXIX/241/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków 
PFRON do realizacji w 2021 roku 

Zrealizowana

42. XXXIX/242/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie przyjęcia 
strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie 
człuchowskim na lata 2021 - 2030 

Zrealizowana

43. XXXIX/243/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie zmiany 
Statutu Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 3623

44. XXXIX/244/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie nadania 
Statutu SPZOZ w Człuchowie 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 3701

45. XXXIX/245/2021 z dnia 30 września 2021 r. - w sprawie nadania 
Statutu PCPR w Człuchowie 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 3622

46. XL/246/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały 
budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana

47. XL/247/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 

Zrealizowana

48. XL/248/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 4300

49. XL/249/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie wystąpienia
ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej 

Zrealizowana

50. XL/250/2021 z dnia 29 października 2021 r. - w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego oraz nadania jej 
statutu 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 4301

51. XLI/251/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r. oraz uchwały 
budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana

52. XLI/252/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie zmian WPF Zrealizowana

53. XLI/253/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2018-2022 dla Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowana

54. XLI/254/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Człuchowskiego 

Zrealizowana

55. XLI/255/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie zmiany Zrealizowana
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uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków 
PFRON do realizacji w 2021 roku 

56. XLI/256/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. - w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie nadania Statutu SPZOZ w Człuchowie 

Zrealizowana
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Pomorskiego
Rocznik 2021, poz. 4887

57. XLII/257/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

58. XLII/258/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian WPF Zrealizowana

59. XLII/259/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. - w sprawie ustalenia diet 
radnych Powiatu Człuchowskiego

Zrealizowana

60. XLIII/260/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie w 2022 r. przez Powiat Człuchowski pomocy 
finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na 
realizację programu "Sprawna Administracja Geodezyjna i 
Kartograficzna Województwa Pomorskiego" 

Zrealizowana

61. XLIII/261/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej 

Zrealizowana

62. XLIII/262/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r. 

Zrealizowana

63. XLIII/263/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian budżetu
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 
2021 r. 

Zrealizowana

64. XLIII/264/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 

Zrealizowana

65. XLIII/265/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie przyjęcia 
Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata 2021
- 2030 

Zrealizowana

66. XLIII/266/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. - w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowana

ZARZĄD POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

Zarząd Powiatu w 2021 roku odbył 46 posiedzeń , na których podjął 126 uchwał. Tematykę uchwał
podjętych przez Zarząd Powiatu przedstawia poniższa tabela.
Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2021 roku, należały sprawy
związane  z  przygotowaniem  projektów  uchwał  na  sesje  Rady  Powiatu  Człuchowskiego  oraz
wykonywaniem uchwał  podjętych przez  Radę Powiatu,  w tym wykonanie uchwały budżetowej
powiatu, zadań inwestycyjnych, gospodarowanie mieniem powiatu. 
Szczegółowe  informacje  dotyczące  realizacji  zadań  należących  do  właściwości  powiatu,
wykonywanych  przez  Zarząd  Powiatu  przy  pomocy  Starostwa  Powiatowego  i  powiatowych
jednostek organizacyjnych przedstawiamy w dalszej części Raportu.
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l.p Numer , data i tytuł Stan wykonania

1. 259/1/2021 z dnia: 2021.01.21 - w sprawie oddania w najem lokal 
użytkowy 

Zrealizowano, dotyczy wynajęcia 
lokalu użytkowego o pow. 21,23 m2 
położonego w Przechlewie przy ul. 
Człuchowskiej 12 a na działalność 
gospodarczą – usługi fryzjerskie, 
stawka czynszu 20,76 zł/m2 netto plus 
Vat

2. 260/2/2021 z dnia: 2021.01.21 - w sprawie uchwalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r. 

Zrealizowano

3. 261/3/2021 z dnia: 2021.01.25 - w sprawie odwołania pełniącego 
obowiązki Dyrektora SPZOZ w Człuchowie 

4. 262/4/2021 z dnia: 2021.01.25 - w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora SPZOZ w Człuchowie 

5. 263/5/2021 z dnia: 2021.01.25 - w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dla Pani Danuty Olchówki 

Zrealizowano

6. 264/6/2021 z dnia: 2021.01.25 - w sprawie zmian w budżecie 
powiatu człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

7. 265/7/2021 z dnia: 2021.01.25 - w sprawie ustanowienia procedury 
udzielenia pożyczek na 2021 rok dla organizacji działających w 
sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację 
projektów refundowanych, finansowanych ze środków 
pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł 
zewnętrznych 

Zrealizowano

8. 266/8/2021 z dnia: 2021.01.27 - w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia dla Dyrektora SPZOZ w Człuchowie 

Zrealizowano

9. 267/9/2021 z dnia: 2021.01.27 - w sprawie udzielenia upoważnienia
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy 

Zrealizowano

10. 268/10/2021 z dnia: 2021.02.04 - w sprawie zmian w budżecie 
powiatu człuchowskiego na 2021 r 

Zrealizowano

11. 269/11/2021 z dnia: 2021.02.04 - w sprawie udzielenia pożyczki 
krótkoterminowej z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla SPZOZ w
Człuchowie. 

Zrealizowano

12. 270/12/2021 z dnia: 2021.02.04 - w sprawie likwidacji pojazdów Zrealizowano

13. 271/13/2021 z dnia: 2021.02.11 - w sprawie przyjęcia regulaminu 
przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2020/2021 
stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn.: "Zdolni z 
Pomorza - Powiat Człuchowski" 

Zrealizowano

14. 272/14/2021 z dnia: 2021.02.11 - w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu 
Człuchowskiego 

Zrealizowano
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15. 273/15/2021 z dnia: 2021.02.18 - w sprawie stosowania Kierunków 
działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów 
pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2021 roku 

Zrealizowano

16. 274/16/2021 z dnia: 2021.02.18 - w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych 

Zrealizowano, wyrażono pozytywną 
opinię dla Starostwa Powiatowego w 
Złotowie w sprawie zaliczenia 58 dróg 
do kategorii dróg powiatowych

17. 275/17/2021 z dnia: 2021.02.18 - w sprawie ustalenia stawek 
czynszu dzierżawnego 

Zrealizowano, ustalono wysokości 
stawki czynszu za dzierżawę 
nieruchomości przeznaczonej pod 
garaż blaszany, dz. 658/8, Rzeczenica, 
gm. Rzeczenica 

18. 276/18/2021 z dnia: 2021.02.22 - w sprawie zmiany regulaminu 
uczestnictwa uczniów w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat 
Człuchowski" 

Zrealizowano

19. 277/19/2021 z dnia: 2021.02.22 - w sprawie powierzenia 
stanowiska Kierownika PCPR w Człuchowie 

Zrealizowano

20. 278/20/2021 z dnia: 2021.02.22 - w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dla Pawła Kisielowskiego 

Zrealizowano

21. 279/21/2021 z dnia: 2021.02.26 - w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 
oraz Regulaminów Organizacyjnych placówek opiekuńczo-
wychowawczych: Dom dla Dzieci Pod Świerkami, Dom dla Dzieci 
Kotwica, Dom dla Dzieci Przystań 

Zrealizowano

22. 280/22/2021 z dnia: 2021.02.26 - w sprawie zamiany nieruchomości
między jednostkami 

Zrealizowano - zamiana nieruchomości
stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Człuchów (dz. 26/19 
o powierzchni 0,0040 ha, dz. 12/15 
o powierzchni 0,0146 ha, dz. 34/6 
o powierzchni 0,0040 ha, dz. 7/4 
o powierzchni 0,0402 ha) na 
nieruchomości Powiatu 
Człuchowskiego (dz. 37/9 
o powierzchni 0,0421 ha, dz. 29/9 
o powierzchni 0,0454 ha -właściciel 
Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: 
Powiat Człuchowski) bez obowiązku 
dokonywania dopłat w przypadku 
różnej wartości zamienianych 
nieruchomości.

23. 281/23/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie zmian w budżecie 
powiatu człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

24. 282/24/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Człuchowie 

Zrealizowano

25. 283/25/2021 z dnia: 2021.03.18 - w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie 

Zrealizowano

26. 284/26/2021 z dnia: 2021.03.25 - w sprawie wykonania budżetu 
powiatu na 2020 r. 

Zrealizowano
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27. 285/27/2021 z dnia: 2021.03.25 - w sprawie informacji o stanie 
mienia komunalnego Powiatu Człuchowskiego za 2020 r. 

Zrealizowano

28. 286/28/2021 z dnia: 2021.03.31 - w sprawie zmian w budżecie 
powiatu człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

29. 287/29/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie zatwierdzenia cen netto
za usługi warsztatowe świadczone przez Powiatowy Zakład 
Transportu Publicznego w Człuchowie 

Zrealizowano

30. 288/30/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie wyznaczenia 
koordynatora do spraw dostępności 

Zrealizowano

31. 289/31/2021 z dnia: 2021.04.15 - w sprawie zbycia nieruchomości Zrealizowano -wykaz nieruchomości 
Powiatu Człuchowskiego 
przeznaczonych do zbycia – 
nieruchomość zabudowana położona w
Człuchowie, obręb 64, oznaczona jako 
działka nr 29/10 o powierzchni 1,2392 
ha i działka nr 29/11 o powierzchni 
0,2375 ha 

32. 290/32/2021 z dnia: 2021.04.22 - w sprawie zbycia nieruchomości Zrealizowano - wykaz nieruchomości 
Powiatu Człuchowskiego 
przeznaczonych do zbycia – 
nieruchomość zabudowana położona w
Człuchowie, obręb 27, oznaczona jako 
działka nr 188/37 o powierzchni 
3,4923 ha oraz działka nr 188/40 o 
powierzchni 0,6741 ha

33. 291/33/2021 z dnia: 2021.04.22 - w sprawie likwidacji, pojazdów 
będących własnością Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowano

34. 292/34/2021 z dnia: 2021.04.30 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowano

35. 293/35/2021 z dnia: 2021.05.13 - w sprawie planu dofinansowania 
na 2021 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a 
także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, dla
nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Człuchowski. 

Zrealizowano

36. 294/36/2021 z dnia: 2021.05.20 - w sprawie przekazania Radzie 
Powiatu Człuchowskiego informacji z wykonania planu 
finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 

Zrealizowano

37. 295/37/2021 z dnia: 2021.05.20 - w sprawie przekazania Radzie 
Powiatu Człuchowskiego sprawozdania finansowego Powiatu 
Człuchowskiego za rok 2020 

Zrealizowano

38. 296/38/2021 z dnia: 2021.05.27 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

39. 297/39/2021 z dnia: 2021. - w sprawie likwidacji pojazdów, które 
stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie 
orzeczeń sądu o ich przepadku 

Zrealizowano

40. 298/40/2021 z dnia: 2021.06.02 - w sprawie uchwalenia regulaminu Zrealizowano
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rekrutacji uczniów i powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu 
"Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" 

41. 299/41/2021 z dnia: 2021.06.02 - w sprawie zmiany regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o 
szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i 
informatyki zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie 
"Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski" stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 297/7/2017 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z 
dnia 16 lutego 2017 r. ... 

Zrealizowano

42. 300/42/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r 

Zrealizowano

43. 301/43/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie ustalenia planu 
finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych" 

Zrealizowano

44. 302/43/2021 z dnia: 2021.06.10 - w sprawie zmiany uchwały na 
299/41/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 2 czerwca 
2021 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i 
przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych 
uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza
- Powiat Człuchowski" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
297/7/2017 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 lutego 2017
roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i 
przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych 
uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Zdolni z Pomorza
- Powiat Człuchowski" 

Zrealizowano

45. 303/45/2021 z dnia: 2021.06.24 - w sprawie wyrażenia opinii o 
pozbawieniu odcinków dróg kategorii dróg gminnych 

Zrealizowano – wyrażono opinię dla 
Burmistrza Debrzna w sprawie 
pozbawienia 2 części dróg gminnych 
kategorii dróg publicznych poprzez 
wyłączenie ich z użytkowania

46. 304/46/2021 z dnia: 2021.06.24 - w sprawie zatwierdzenia stawek 
za usługi transportowe Powiatowego Zakładu Transportu 
Publicznego w Człuchowie 

Zrealizowano

47. 305/47/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie określenia formy 
przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki
organizacyjne oraz jednostki obsługujące jednostki organizacyjne 
Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowano

48. 306/48/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

49. 307/49/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie zmiany Uchwały na 
280/22/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lutego 
2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości między jednostkami. 

Zrealizowano - sprostowanie omyłki w 
oznaczeniu nieruchomości Gminy 
Miejskiej Człuchów - dz. 7/4 
o powierzchni 0,0336 ha

50. 308/50/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie przyjęcia bilansu i 
wyniku finansowego za 2020 rok SPZOZ w Człuchowie oraz 

Zrealizowano
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raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Człuchowie 

51. 309/51/2021 z dnia: 2021.06.30 - w sprawie likwidacji pojazdów, 
które stały się własnością Powiatu Człuchowskiego na podstawie 
orzeczeń sądu o ich przepadku 

Zrealizowano

52. 310/52/2021 z dnia: 2021.07.20 - w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ w 
Człuchowie 

Zrealizowano

53. 311/53/2021 z dnia: 2021.07.20 - w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 

Zrealizowano – wyrażono pozytywną 
opinię dla Burmistrza Czarnego w 
sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr
2540G do kategorii dróg gminnych

54. 312/54/2021 z dnia: 2021.07.27 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

55. 313/55/2021 z dnia: 2021.07.27 - w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Człuchowie 

Zrealizowano

56. 314/56/2021 z dnia: 2021.08.12 - w sprawie zatwierdzenia cennika 
biletów miesięcznych komunikacji regularnej na terenie działania 
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 

Zrealizowano

57. 315/57/2021 z dnia: 2021.08.12 - w sprawie zatwierdzenia cennika 
biletów jednorazowych komunikacji regularnej na terenie działania 
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie 

Zrealizowano

58. 316/58/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie wykonania budżetu 
powiatu za I półrocze 2021 r. 

Zrealizowano

59. 317/59/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie kształtowania się 
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. 

Zrealizowano

60. 318/60/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

61. 319/61/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 

Zrealizowano – wyrażono pozytywną 
opinię dla Wójta Gminy Przechlewo w 
sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej 
do Koprzywnicy do kategorii dróg 
gminnych

62. 320/62/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zrealizowano

63. 321/63/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zrealizowano

64. 322/64/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zrealizowano

65. 323/65/2021 z dnia: 2021.08.19 - w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zrealizowano

66. 324/66/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie ogłoszenia konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Człuchowskiego w 
2021 r. 

Zrealizowano

67. 325/67/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie naboru do komisji 
konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na 

Zrealizowano
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wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i 
studentów z terenu powiatu człuchowskiego, a także uczniów szkół,
których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych 
Powiatu 

68. 326/68/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie przekazania pojazdów, 
będących własnością Powiatu Człuchowskiego Zespołowi Szkół 
Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 

Zrealizowano

69. 327/69/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. 
Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

Wydane zostało rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Pomorskiego

70. 328/70/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 

Wydane zostało rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Pomorskiego,
Wojewoda Pomorski – stwierdził 
nieważność uchwały

71. 329/71/2021 z dnia: 2021.08.26 - w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Debrznie 

Wydane zostało rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Pomorskiego,
Wojewoda Pomorski – stwierdził 
nieważność uchwały

72. 330/72/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie przyjęcia wskaźników 
do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 rok. 

Zrealizowano

73. 331/73/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

74. 332/74/2021 z dnia: 2021.09.08 - w sprawie zbycia nieruchomości Zrealizowano -  wykaz nieruchomości 
Powiatu Człuchowskiego 
przeznaczonych do zbycia – 
nieruchomość niezabudowana 
położona w Słupi, gm. Debrzno, 
oznaczona jako działka nr 421/2 o 
powierzchni 0,3070 ha oraz działka nr 
421/3 o powierzchni 0,4083 ha

75. 333/75/2021 z dnia: 2021.09.13 - w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Człuchowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 
2022 

Zrealizowano

76. 334/76/2021 z dnia: 2021.09.13 - w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 

Zrealizowano -wyrażono pozytywną 
opinię dla Wójta Gminy Rzeczenica w 
sprawie zaliczenia drogi w m. 
Pieniężnica do kategorii dróg 
gminnych

77. 335/77/2021 z dnia: 2021.09.13 - w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 
Olimpijczyków w Człuchowie 

Zrealizowano 

78. 336/78/2021 z dnia: 2021.09.21 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 

Zrealizowano

79. 337/79/2021 z dnia: 2021.09.21 - w sprawie ustalenia stawki 
czynszu za wynajem lokalu użytkowego 

Zrealizowano, dotyczy wynajęcia 
lokalu użytkowego o pow. 222,70m2 
położonego w budynku os. Wazów 1 w
Człuchowie na cele oświatowe 
związane z funkcjonowaniem 
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Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Słupsku, stawka 
czynszu 16,12 zł/m2 netto plus Vat

80. 338/80/2021 z dnia: 2021.09.21 - w sprawie powołania Komisji 
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2021 r. 

Zrealizowano

81. 339/81/2021 z dnia: 2021.09.21 - w sprawie wyboru oferty i 
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu 
Człuchowskiego w 2021 r. 

Zrealizowano

82. 340/82/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec 

Zrealizowano, jednocześnie  uchylono 
uchwałę nr 328/70/2021

83. 341/83/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie przedłużenia 
powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Debrznie 

Zrealizowano, jednocześnie uchylono 
uchwalę nr 329/71/2021

84. 342/84/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 
Olimpijczyków w Człuchowie 

Zrealizowano, jednocześnie uchylono 
uchwalę nr 335/77/2021

85. 343/85/2021 z dnia: 2021.09.29 - w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gostomczyk 

Zrealizowano

86. 344/86/2021 z dnia: 2021.09.30 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 

Zrealizowano

87. 345/87/2021 z dnia: 2021.09.30 - w sprawie zaskarżenia negatywnej
opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku 

Zrealizowano – zaskarżono negatywną 
opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w sprawie przedłużenia powierzenia 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Sportowych im. Polskich 
Olimpijczyków w Człuchowie

88. 346/88/2021 z dnia: 2021.10.12 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 

Zrealizowano

89. 347/89/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 

Zrealizowano

90. 348/90/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie wniosku do Rady 
Powiatu Człuchowskiego o utworzenie Młodzieżowej Rady 
Powiatu Człuchowskiego oraz przeprowadzenia konsultacji projektu
statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego 

Zrealizowano

91. 349/91/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powierzenia Gminie 
Miejskiej Człuchów zadania dotyczącego utrzymania ścieżki 
pieszo-rowerowej 

Zrealizowano

92. 350/92/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powierzenia Gminie 
Człuchów zadania dotyczącego utrzymania ścieżki pieszo-
rowerowej 

Zrealizowano

93. 351/93/2021 z dnia: 2021.10.21 - w sprawie powołania Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Człuchowie 

Zrealizowano

94. 352/94/2021 z dnia 21.10.2021 r - w sprawie zmiany uchwały Nr 
332/74/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości 

Zrealizowano - zmiana formy 
sprzedaży nieruchomości z trybu 
przetargowego na tryb bez przetargu 
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95. 353/95/2021 z dnia 21.10.2021 r - w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Człuchowie 

Zrealizowano

96. 354/96/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa dla Pani Danuty Olchówki 

Zrealizowano

97. 355/97/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie o głoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku 

Zrealizowano

98. 356/98/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie naboru do komisji 
konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej w 2022 roku 

Zrealizowano

99. 357/99/2021 z dnia 28.10.2021 r - w sprawie zatwierdzenia "Planu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022" 

Zrealizowano

100. 358/100/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2021/2022 
stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn "Zdolni z 
Pomorza - Powiat Człuchowski" 

Zrealizowano

101. 359/101/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie wyrażenia opinii o 
zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych 

Zrealizowano – wyrażono pozytywną 
opinię dla Wójta Gminy Człuchów w 
sprawie zaliczenia drogi w m. Kujanki 
do kategorii dróg gminnych 

102. 360/102/2021 z dnia 04.11.2021 r - w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

103. 361/103/2021 z dnia 09.11.2021 r - w sprawie przyjęcia projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 
2022 - 2037 

Zrealizowano

104. 362/104/2021 z dnia 09.11.2021 r - w sprawie przyjęcia projektu 
budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. 

Zrealizowano

105. 363/105/2021  z dnia 09.11.2021 r - w sprawie realizacji zadania 
publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu 
szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu 
powiatu człuchowskiego

Zrealizowano

106. 364/106/2021 z dnia 09.11.2021 w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 
projekcie "Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie 
Powiatu Człuchowskiego" współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 

Zrealizowano

107. 365/107/2021 z dnia 17.11.2021 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021r. 

Zrealizowano

108. 366/108/2021 z dnia 17.11.2021 w sprawie zbycia nieruchomości Zrealizowano - wykaz nieruchomości 
Powiatu Człuchowskiego 
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przeznaczonych do zbycia – 
nieruchomość niezabudowana 
położona w Słupi, gm. Debrzno, 
oznaczona jako działka nr 421/1 o 
powierzchni 0,0698 ha, działka nr 
421/6 o powierzchni 0,1614 ha, działka
nr 421/7 o powierzchni 0,0045 ha, 
działka nr 421/8 o powierzchni 0,6015 
ha oraz działka nr 421/5 o powierzchni 
1,1165 ha

109. 367/109/2021 z dnia 25.11.2021 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 
realizacje zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2022 
roku 

Zrealizowano

110. 368/110/2021 z dnia 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

111. 369/111/2021 z dnia 02.12.2021 w sprawie zawarcia umowy na 
realizację zadania publicznego Powiatu Człuchowskiego w 2021 r. 

Zrealizowano

112. 370/112/2021 z dnia 02.12.2021 w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zrealizowano

113. 371/113/2021 z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu
za wynajem lokalu użytkowego 

Zrealizowano, dotyczy wynajęcia 
lokalu użytkowego o pow. 27,12 m2 

położonego w Człuchowie przy ul. 
Szczecińskiej 31 na działalność 
gospodarczą – usługi  krawieckie i 
wyroby stolarskie, stawka czynszu: 
8,40 zł/1m2 netto plus Vat

114. 372/114/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia dla Dyrektora SPZOZ w Człuchowie 

Zrealizowano

115. 373/115/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie przeprowadzenia 
wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego 
pierwszej kadencji 

Zrealizowano

116. 374/116/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie wyboru długości okresu 
stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 
ustawy o finansach publicznych 

Zrealizowano

117. 375/117/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu
za wynajem lokalu użytkowego 

Zrealizowano
dot. wynajęcia lokalu użytkowego o 
pow. 47,38m2 położonego w budynku 
os. Wazów 1 w Człuchowie na 
działalność gospodarczą- pranie pierza 
i szycie kołder, stawka czynszu 13,30 
zł/m2 netto plus Vat, pomieszczenie 
usługowe o pow. 39,38m2 – stawka 
6,65 zł/m2netto plus Vat, korytarz i WC

118. 376/118/2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie wyboru oferty i 
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego Powiatu 
Człuchowskiego w 2022 roku 

Zrealizowano

119. 377/119/2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zaskarżenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 

Zrealizowano
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120. 378/120/2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zaskarżenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 

Zrealizowano

121. 379/121/2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

122. 380/122/2021 z dnia 23.12.2021 w sprawie zmian w budżecie na 
2021 r. 

Zrealizowano

123. 381/123/2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. 

Zrealizowano

124. 382/124/2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmiany uchwały nr 
159/10/2020 w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie oraz usługi 
pralnicze w ZAZ w Czarnem 

Zrealizowano

125. 383/125/2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki.. 

Zrealizowano

126. 384/126/2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia opłat za 
korzystanie z bazy DPS w Czarnem 

Zrealizowano

ADMINISTRACJA POWIATOWA

Zarząd  Powiatu  Człuchowskiego  wykonuje  zadania  Powiatu  (  własne,  zlecone)  przy
pomocy Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz 27 jednostek organizacyjnych.

W 2021 roku Rada Powiatu, przekształciła Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Powiatu  Człuchowskiego  w Centrum  Administracyjne  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Powiatu  Człuchowskiego,  a  także  w  miejsce  dotychczasowych  trzech  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych utworzyła trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierania rodziny i
systemu  pieczy  zastępczej,  stanowiące  jednostki  organizacyjne  Powiatu  Człuchowskiego  (  typ
socjalizacyjny):

• Dom dla Dzieci Pod Świerkami z siedzibą w Człuchowie,
• Dom dla Dzieci Przystań z siedzibą w Człuchowie,
• Dom dla Dzieci Kotwica z siedzibą w Człuchowie.

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Siedziba Starostwa Powiatowego mieści się przy al. Wojska Polskiego 1.
W ramach struktury organizacyjnej Starostwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku funkcjonały:

1) Wydział Organizacyjny,
- Referat Informatyki,
- Referat Obsługi Sekretariatu,
- Referat Komunikacji.

2) Wydział Finansowy, Planowania Gospodarczego i Analiz,
3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
4) Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych,
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- Referat Drogownictwa,
- Referat Administracyjno-Gospodarczy.

5) Wydział Budownictwa i Architektury,
6) Wydział Gospodarki i Integracji Europejskiej,
7) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- Referat Gospodarki Nieruchomościami,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

8) Inspektor Ochrony Danych.
9) Samodzielne st. pracy Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
10) Samodzielne st. pracy Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

- pion informacji niejawnych.
11) Samodzielne st. pracy Biuro Rady i Zarządu Powiatu,
12) Samodzielne st. pracy Inspektor ds. kontroli,
13) samodzielne st. pracy ds. prawnych.

W  2021  roku  Zarząd  Powiatu  dokonał   zmiany  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Starostwa
Powiatowego w Człuchowie,  która  dotyczyła struktury  organizacyjnej  w Wydziale:  Planowania
Gospodarczego i Analiz.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Człuchowie zatrudnionych było 89 osób
(86  etaty),  w  tym  na  stanowiskach  urzędniczych  –  69  osób.  Pozostałe   20  to  stanowiska
nieurzędnicze.

Założeniem polityki  kadrowej   jest  budowanie kompetentnej  i  wykształconej  kadry urzędniczej
Starostwa, zapewniającej prawidłową realizację zadań powiatu. Cel ten realizuje się w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa,możliwości  finansowe budżetu,  w ramach struktury organizacyjnej
przyjętej przez Zarząd Powiatu.

W  2021   roku  ogłoszono  dwa  nabory  na  stanowiska  urzędnicze,  które  dotyczyły  Wydziału:
Infrastruktury i Zamówień Publicznych oraz Budownictwa i Architektury.

Zadania Wydziałów opisane zostały  w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Człuchowie (uchwała Nr 26/3/2019 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 08 stycznia 2019 r. - z
późniejszymi zmianami).

W 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Człuchowie wpłynęło i zostało zarejestrowanych w
systemie  elektronicznego  obiegu  dokumentów  e-  urząd   15.705  dokumentów,  w  tym  za
pośrednictwem e-PUAP 1.438 dokumentów. W korespondencji wychodzącej odnotowano 11.224
dokumentów, a wysłanej przez e- PUAP 652.

W 2021 roku Starosta Człuchowski wydał 47 aktów normatywnych ( zarządzenia)w tym 7
aktów  dotyczących  funkcjonowania  Starostwa  Powiatowego  w  Człuchowie,  w  związku  z
ograniczeniami, wynikającymi ze stanu epidemii. Oznaczało to w szczególności, ograniczenie ilości
osób  przebywających  w budynku urzędu  jak  również  bezpośredniej  obsługi  interesantów przez
poszczególne  wydziały  Starostwa  Powiatowego.  Wprowadzone  ograniczenia  wymusiły  zmianę
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organizacji  pracy  Wydziału  Organizacyjnego  -  Referatu  Komunikacji.  Do  umawiania  wizyt
wykorzystuje  się  internetowy  system  rezerwacji  terminów,  a  ilość  przyjmowanych  osób
dostosowana została do wymogów pandemicznych.

Wprowadzone  ograniczenia  i  środki  bezpieczeństwa  pozwoliły  zminimalizować  ryzyko
rozprzestrzeniania się epidemii przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości obsługi interesantów.

Skargi

Wniesiono 3 skargi na działalność Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjnej – Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie:

• skargi zasadne 0
• skargi bez rozpatrzenia 1
• skargi niezasadne 2

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
złożono 60 wniosków.

Honorowy Patronat:

W  2021  roku  Starosta  Człuchowski  objął  honorowym  patronatem:  Powiatowy  Konkurs
Ortograficzny  –  organizowany  przez  LO  im.  Stefana  Czarnieckiego  w Człuchowie,  Dekanalny
Turniej  Piłki  Halowej  Liturgicznej  Służby  Ołtarza  Diecezji  Pelplińskiej,  projekt  „Ziemia
człuchowska  dla  czystego  Pomorza”  organizowany  przez  Niepubliczną  Szkołę  Podstawową
„Piano”  w  Człuchowie,  wydarzenie  w  ramach  ogólnopolskiej  akcji  „Młodzieżowy  Strajk
Klimatyczny” - organizowane przez ZSS STO im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego w Człuchowie, I
mistrzostwa  Powiatu  Człuchowskiego  w  Lepieniu  Pierogów  –  organizowane  przez  Gminne
Centrum Kultury w Rzeczenicy, XXVII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz VII Pomorski
Przegląd Piosenki Młodzieżowej – organizowany przez Miejski Dom Kultury w Człuchowie.

FINANSE POWIATU

Nie  zamieszczono  w  niniejszym  Raporcie,  ponieważ  zaprezentowano  w  dokumencie
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 rok”, które procedowanie
jest w innym trybie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2021 r. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywało się w dwóch punktach:
- w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 5, obsługiwany  przez radców prawnych i adwokatów
wskazanych  odpowiednio  przez  organy  samorządów  prawniczych:  Okręgową  Izbę  Radców
Prawnych w Koszalinie oraz Okręgową Radę Adwokacką  w Koszalinie na podstawie zawartego
porozumienia  z  Powiatem  Człuchowskim  w  dniu  12.11.2020  roku  w  sprawie  udzielania
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nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  w  tym  z  zakresu  nieodpłatnej  mediacji,  na  obszarze  powiatu
człuchowskiego w 2021 roku,
-  w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26 prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie
na  Rzecz  Rozwoju  Miasta  i  Gminy  Debrzno  wybraną  w  drodze  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.

Pandemia COVID – 19 zmieniła radykalnie obraz funkcjonowania administracji w 2021 roku. Z
jednej strony poprzez narzucone restrykcje i obostrzenia, a z drugiej strony  bezpieczną obsługę
klienta  (  petenta)  i  bezpieczną  pracę  kadr  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  nieodpłatnego
poradnictwa  obywatelskiego.   Zadbano  o  właściwą  pracę  zdalną,  zarządzeniami  Starosty
Człuchowskiego wprowadzono szereg rozwiązań funkcjonalnych.

W  ramach  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w  2021  roku  udzielono  606  porad  osobom,  z
następujących dziedzin prawa:
- prawo rodzinne (133 porady),
- prawo pracy (39 porad),
- sprawy z zakresu działalności gospodarczej (1 porada),
- prawo cywilne (318 porady),
- prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej (40 porad),
- prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego (37 porad),
- prawo podatkowe (2 porady),
- prawo karne (36 porad),
- inne  (9 porad).

ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE,  W  TYM  STOWARZYSZENIA  DZIAŁAJĄCE  NA
TERENIE  POWIATU  CZŁUCHOWSKIEGO  –  NADZOROWANE  PRZEZ  STAROSTĘ
CZŁUCHOWSKIEGO

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  nadzór  nad
działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

W powiecie człuchowskim prowadzone są następujące ewidencje: 
� Uczniowskich  Klubów  Sportowych  i  Klubów  Sportowych  działających  w  formie

stowarzyszenia,  których  statut  nie  przewiduje  działalności  gospodarczej  -  ewidencja
prowadzona w Powiatowym Ośrodku Edukacji Kultury Sportu i Turystyki.

� Pozostałe stowarzyszenia, terenowe oddziały stowarzyszeń działających na obszarze kraju oraz
fundacje - ewidencja prowadzona w Wydziale Gospodarki i Integracji Europejskiej. 

W  2021  roku  wpisano  do  ewidencji  prowadzonej  przez  Starostę  osiem  stowarzyszeń
zwykłych i zaewidencjonowano jedno stowarzyszenie rejestrowe oraz jedną fundację.

W  oparciu  o  ustawę  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie  (t.  j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057 ze zm.) Powiat Człuchowski realizował zadania
publiczne  w  zakresie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
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mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy
Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy jest corocznie uchwalany przez Radę Powiatu
Człuchowskiego  po  przeprowadzeniu  konsultacji  projektu  programu  w  sposób  określany  w
Uchwale Nr XIV/79/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Program  współpracy  na  2021  rok  został  przyjęty  Uchwałą  nr  XXVIII/187/2020  Rady
Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 listopada 2020  r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.
Program  ten  stanowił  podstawę  współpracy  samorządu  powiatowego  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy,  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego.  Jego  głównym celem  było  zaspokajanie  potrzeb  społecznych
mieszkańców  Powiatu  oraz  wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  poprzez
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem  organizacjami pozarządowymi.

Współpraca  Powiatu  z  organizacjami  pozarządowymi  realizowana  była  w  formie
finansowej,  polegającej  na  udzielaniu  dotacji  organizacjom  pozarządowym  i  stowarzyszeniom,
które  w  wyniku  postępowania  konkursowego  wykonywały  zadania  publiczne  oraz  udzielaniu
pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. 

W związku  z  realizacją  zadania  publicznego  Powiatu  Człuchowskiego  w  2021  roku  w
zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej  pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji  prawnej,  powierzono  jej  wykonanie  wyłonionej  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert
organizacji  pozarządowej:  Stowarzyszeniu  „Na  Rzecz  Rozwoju  Miasta  i  Gminy  Debrzno”  z
siedzibą w Debrznie.  Na realizację tego zadania w 2021 roku przekazano dotację w kwocie 64 020
zł brutto. Wyłoniona w ramach konkursu organizacja realizowała zadanie w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej w Debrznie.

W  2021  roku,  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  edukacji,  polegającą  na
wyrównywaniu  szans  edukacyjnych  wśród  uczniów  szkół  i  studentów  z  terenu  powiatu
człuchowskiego:

1) w  drodze  otwartego  konkursu  -  powierzono  organizacji  pozarządowej  Stowarzyszeniu
Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie. Na realizację tego
zadania udzielono dotacji w kwocie 20 000 zł brutto;

2) w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o  wolontariacie  (tryb  pozakonkursowy)  -  powierzono  organizacji  pozarządowej
Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie.
Na realizację tego zadania przekazano 4 000 zł brutto dotacji. 

Projekt w zakresie edukacji w sprawie wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i
studentów z terenu powiatu człuchowskiego polegał na pomocy materialnej, w postaci stypendium,
która przekazywana była uczniom i studentom z terenu powiatu człuchowskiego, którzy osiągali
dobre  wyniki  w  nauce,  w  sporcie  oraz  mających  trudności  materialne.  Realizacja  zadania
wspomagała wzrost liczb osób kontynuujących naukę w szkołach średnich i wyższych na terenie
kraju i  zagranicą,  uczących się  na studiach  doktoranckich,  promujących  powiat  człuchowski w
miejscu nauki, rozwijających uzdolnienia sportowe, naukowe i artystyczne oraz osoby w trudnej
sytuacji materialnej, które bez wsparcia nie mogłyby kontynuować nauki. 
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Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pożyczek  na
realizację  zadań  w  sferze  pożytku  publicznego objęła  w  2021  roku  udzielenie  pożyczki  w
wysokości  50 000 zł Stowarzyszeniu „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w związku z
realizacją projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego w ramach Poddziałania 6.2.2.
Rozwoju Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Ochrona praw konsumentów jest zadaniem samorządu powiatowego wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt
18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ze
zm.).  Stosownie  do   art.  39 ust.  1  ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r.  o  ochronie konkurencji  i
konsumentów (Dz.U.  z  2021  r.,    poz.  275)  zadania  te  wykonuje  powiatowy/miejski  rzecznik
konsumentów. 

Zadania i uprawnienia Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa art.  42 ustawy z dnia 16
lutego      2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Należą do nich:

1) zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  i  informacji  prawnej  w  zakresie
ochrony interesów konsumentów, 

2) składanie  wniosków  w sprawie  stanowienia  i  zmiany  przepisów prawa  miejscowego  w
zakresie ochrony interesów konsumentów, 

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

4) współdziałanie  z  właściwymi  miejscowo  delegaturami  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i
Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

Ponadto  Rzecznik  ma  uprawnienia  do  wytaczania  powództw  na  rzecz  konsumentów  lub
wstępowania,  za  ich  zgodą,  do  toczącego  się  postępowania  w  sprawach  o  ochronę  interesów
konsumentów oraz uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę
konsumentów. Jeżeli  Rzecznik nie uczestniczy w sprawie,  może przedstawić sądowi istotny dla
sprawy pogląd.

W  strukturze  organizacyjnej  Starostwa  Powiatowego,  Rzecznik  jest  bezpośrednio
podporządkowany Staroście Człuchowskiemu, co jest zgodne z art.  40 ust. 3 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Interesanci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:15.

Porady udzielane są także telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail.  

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów.
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Bezpłatne  poradnictwo  konsumenckie  i  informacja  prawna  świadczone  są  konsumentom
w formie porad osobistych,  telefonicznych i  mailowych oraz pisemnych.  Rzecznik udzielił  115
porad telefonicznie i osobiście.  W 59 przypadkach porady polegały na przygotowaniu pism dla
Konsumentów.
 
Porady udzielane są po zapoznaniu się z dokumentacją. Konsumenci otrzymują wyjaśnienie, jakie
przepisy mają zastosowanie w ich sprawach, jakie roszczenia im przysługują oraz jakie działania
mogą podjąć, aby wyegzekwować należność. Pomagamy również Konsumentom sporządzić pisma
do przedsiębiorców. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów.

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie składał wniosków w sprawie stanowienia
i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

W 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 61 sprawach wystąpił do przedsiębiorców.
Jeżeli  działania  przedsiębiorcy  naruszały  obowiązujące  prawo,  Rzecznik  w  wystąpieniach
wskazywał  naruszone  przepisy  oraz  wzywał  przedsiębiorcę  do  podjęcia  działań  zgodnych  z
prawem. Zwracał się w wystąpieniach do przedsiębiorców o przedstawienie swojego stanowiska,
aby w pełni mieć obraz stanu faktycznego danej sprawy.  Zdarzało się jednak, że w niektórych
sprawach  przedsiębiorcy  podtrzymywali  swoje  stanowisko  i  konsumenci  musieli  dochodzić
roszczeń na drodze sądowej.
Należy podkreślić, że Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień władczych wobec przedsiębiorcy
(nadzorczych i kontrolnych) i nie może nakazać mu zachowania się w sposób oczekiwany przez
konsumenta,  ani  też  wymusić  zachowania  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami.  Spór
konsumencki  ma  charakter  cywilnoprawny  i  jeżeli  przedsiębiorca  podtrzyma swoje  negatywne
stanowisko, spór ten może zostać rozstrzygnięty wyłącznie na drodze postępowania sądowego. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Człuchowie zwrócił się z zapytaniem do Delegatury UOKiK
dot.  skargi,  która  wpłynęła  do  Rzecznika  na  jednego  z  przedsiębiorców  zawierających
z konsumentami umowy w zakresie dostawy gazu. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.

 Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Człuchowie   udzielił  konsumentom  pomocy
w samodzielnym dochodzeniu przez nich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
Pomoc ta polegała na przygotowaniu im pozwów i wszelkich innych pism procesowych na każdym
etapie sprawy (udzielanie informacji na temat procedury sądowej, przygotowywanie sprzeciwów od
nakazów zapłaty).
Żaden z konsumentów nie poinformował o negatywnym dla siebie rozstrzygnięciu sprawy sądowej. 
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6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Na  stronie  BIP  Starostwa  Powiatowego  w  Człuchowie  w  zakładce Powiatowy  Rzecznik
Konsumentów umieszczony jest link do strony internetowej UOKiK. 

Podczas  osobistych  wizyt  konsumentów  u  Rzecznika,  rozdaje  broszury  przygotowane  przez
UOKIK. 

7. Podejmowanie działań wynikających z:

� ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

� ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

� art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów)

� art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla

sprawy)

W 2021 r. Rzecznik nie podejmował działań w powyższym zakresie.

Konsumenci  nie  mają  problemu  z  dostaniem  się  do  rzecznika,  w  przypadku  spraw
niewymagających  wystąpień,  sprawy  załatwiane  są  niezwłocznie,  najczęściej  podczas  osobistej
wizyty konsumenta. Zakres i forma pomocy konsumentom spełnia wszystkie wymogi, dostosowane
do okoliczności  i  charakteru danej sprawy. Działalność rzecznika cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców powiatu człuchowskiego. 
Ważną rolą rzecznika okazuje się działalność interwencyjna i mediacyjna. Zdecydowana większość
przedsiębiorców rozpatruje pozytywnie sprawy konsumentów po interwencji rzecznika.  

Niezbędnym, a wręcz koniecznym wydaje się kontynuowanie i rozszerzanie działalności
edukacyjnej wśród konsumentów (dzieci, młodzieży, seniorów). 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU
PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Człuchowie  wchodzi  w  skład  powiatowej  administracji
zespolonej.  Swoim  działaniem  obejmuje  obszar  Powiatu  Człuchowskiego,  realizując  zadania
określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
współfinansowany jest z budżetu powiatu.
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje zadania Państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia  skutków bezrobocia  oraz  aktywizacji  zawodowej,  w tym realizuje  również  politykę
Powiatu w powyższym zakresie.

Na koniec grudnia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dysponował kadrą 43 pracowników. Są
to pracownicy posiadający długoletnie doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia oraz
kwalifikacje umożliwiające efektywne wykonywanie zadań wynikających z ustalonych planów.
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Poziom bezrobocia

Rok 2021 był rokiem spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
w  całym  kraju.  Aktualnie  rejestrowane  bezrobocie  w  Polsce  wg  stanu  na  dzień  31.12.2021  r.
wynosiło 5,4%.
W stosunku  do  poprzedniego  roku  liczba  bezrobotnych  zmniejszyła  się  o  ponad  151  tysięcy.
Aktualnie bez pracy w skali całego kraju pozostaje około 895 tysięcy osób bezrobotnych.

W Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Człuchowie  w  ciągu  2021  roku  odnotowano  3.322
rejestracje, w tym niejednokrotnie tych samych osób, m.in. po zakończonej aktywizacji zawodowej
(staż, szkolenie, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne) i po okresie
karencyjnym za niestawienie się w wyznaczonym terminie. Natomiast z ewidencji bezrobotnych
wyłączono 3.463 osoby, w tym 1.786 kobiet.

W Powiecie Człuchowskim stopa bezrobocia na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 10,7%, a w
rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie znajdowało się 2.091 osób bezrobotnych, w
tym 1.216 kobiet.

Spośród  wyżej  wymienionych  bezrobotnych  1.147  to  osoby  długotrwale  bezrobotne  (w
okresie 2 lat łącznie ponad 12 miesięcy przebywały w rejestrze osób bezrobotnych, z wyłączeniem
okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych), 943 to osoby bez kwalifikacji
zawodowych, 410 to osoby bez doświadczenia zawodowego, 180 to osoby niepełnosprawne, a 524
to osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 lat.

Realizacja zadań w ramach aktywizacji zawodowej

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu
Pracy w Człuchowie 2.099 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Zgłoszonych
990 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej stanowiły miejsca pracy subsydiowane. 

W całym 2021 roku pracę podjęło2.325 osób bezrobotnych, w tym na miejsca subsydiowane
zostało skierowanych 738 osób.

W ramach realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie Polski w
2021  roku  wydane  zostały  93  informacje  starosty  na  temat  możliwości  zaspokojenia  potrzeb
kadrowych pracodawców, 95 zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców
oraz zarejestrowano 6.046 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- głównie obywatelom Ukrainy. W porównaniu do 2020 r. liczba oświadczeń zwiększyła się o 61.  

Z poradnictwa zawodowego indywidualnego skorzystało 205 osób. Z uwagi na pandemię
COVID-19 nie organizowano spotkań w ramach porad i informacji grupowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego zostało przeszkolonych 549 osób.
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W  2021  roku  środki  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego  będące  w  dyspozycji
Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Człuchowie  były  przeznaczone  na  finansowanie  działań
obejmujących  kształcenie  ustawiczne  pracowników i  pracodawców w formie  kursów i  studiów
podyplomowych.
  Finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego realizowane było w formie szkoleń z zakresu
nabywania kompetencji cyfrowych Digital Competences, rachunkowości i księgowości, szkoleń dla
opiekunów  osób  starszych,  kursów  i  studiów  podyplomowych  dla  nauczycieli  i  psychologów,
szkoleń z zakresu usług fryzjerskich i kosmetycznych, szkoleń dla operatorów suwnic i spawaczy
oraz kursów na prawo jazdy dla kierowców samochodów ciężarowych.

Nowe  zadania  realizowane  w  związku  z  pandemią  koronawirusa  w  ramach  tzw.  tarczy
antykryzysowej

Od kwietnia 2020 r. - zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
realizował zadania, których głównym celem była ochrona miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorców.

W latach 2020-2021 przedsiębiorcy skorzystali z poniżej przedstawionych form wsparcia i
dofinansowania.

Lp. Wyszczególnienie
Liczba podmiotów,
którym wypłacono

dofinansowanie

Kwota
wypłacona

1.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców (art. 15zzb)

268 7 052 312,14 zł

2.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych (art. 15zzc)

502 2 631 500,00 zł

3.
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

2179 10 806 168,51 zł

4.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)

2 41 274,15 zł.

5.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)

74 370 000,00 zł

6.
Dotacje przyznawane na podstawie rozporządzeń w 
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

460 2 300 000,00 zł

Str. 30



RAPORT O STANIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZA 2021 ROK

7.
Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców 
prowadzących sklepiki szkolne (art.15zz4a)

0 0

Ogółem kwota wypłacona 23 201 254,80 zł

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd
Pracy współdziała z Powiatową Radą Rynku Pracy.

W związku z pandemią COVID-19, w 2021 roku Radę zwołano tylko 1 raz. Na posiedzeniu 
dokonano:
- zaopiniowania planu podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu przydzielonego algorytmem na 2022 rok,
- oceny realizowanych projektów i programów Rynku Pracy przez PUP w Człuchowie w 2021 
roku,
- przyjęcia sprawozdania z racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy przez PUP w
Człuchowie za 2021 rok, w tym m.in. z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na
przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

DROGI POWIATOWE I TRANSPORT PUBLICZNY 
organizowany przez Powiat Człuchowski

Powiat  Człuchowski  zarządza  471  kilometrami  dróg  powiatowych,  w  tym:  twarde:  427  km
( bitumiczne: 415 km, brukowcowe: 6 km, płyty 6 km), gruntowe: 44 km
W zarządzie znajduje się także 32 szt.  mostów o długości  453 mb oraz 182 szt.  przepustów o
długości około 2050 mb.
W 2021r. zostały wykonane następujące roboty drogowe:

4. Zakończono  przebudowę  DP  2538G  Człuchów  –  Sieroczyn  odc.  od  granicy  miasta
Człuchów do Sieroczyna – 1560 mb: poszerzenie jezdni, ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg
pieszo-jezdny po prawej stronie oddzielone pasem zieleni, odwodnienie wraz z przebudową
przepustów,  skrzyżowania,  zjazdy  indywidualne,  utwardzone  pobocza,  oznakowanie
pionowe i poziome. 

5. Kontynuowano przebudowę DP 2505G Koczała – skrzyżowanie z DP 2508G – 10 173 mb
( zakończona przebudowę w kwietniu 2022r) : lokalne poszerzenie istniejącej nawierzchni
bitumicznej,  wzmocnienie  nawierzchni,  pobocza,  kanał  technologiczny,  oznakowanie
pionowe i poziome. 

6. Rozpoczęto przebudowę DP 2548G DK 22 – Stanisławka – DP 2550G – 7 429 mb ( koniec
robót w 2023r): poszerzenie do 5,5m na odcinku od m.Stanisławka do DP 2550G, pozostały
odcinek  wzmocnienie  istniejącej  jezdni,  umocnienie  poboczy,  skrzyżowania,  zjazdy,
oznakowanie pionowe i poziome i inne elementy BRD.
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7. Przebudowano  DP 2508G skrzyżowanie  do  m.  Rudniki  i  wzmocniono  nawierzchnię  na
odcinku od skrzyżowania do m. Rudniki do skrzyżowania z DP 2505G – długość 865mb,
wzmocnienie poboczy .

8. Przebudowano DP 2550G w m. Prusinowo: budowa chodnika  przy krzyżu,  utwardzenie
pobocza kostką betonową od krzyża do kościoła, odwodnienie wgłębne.

9. Przebudowano  DP 2552G  w  m.  Grzymisław:  umocnienie  pobocza  kostką  betonową  w
okolicach przystanku autobusowego. 

10. Przebudowano  DP  2521G  w  m.  Polnica  w  okolicach  cmentarza:  przebudowa  jezdni
skrzyżowania,  parkingi,  dojazd  do  bramy cmentarnej-  nawierzchnie  z  kostki  betonowej,
oznakowania pionowe.

11. Wymieniono pokład drewniany mostu na DP 2549G w m. Nierybie ( droga od Cierzni do
Rozwór).

W 2021r dokonano mechanicznej  (  dużą ścinarką)  ścinki pobocza wraz z korpusem drogi oraz
poprawą infrastruktury pasa drogowego na następujących drogach powiatowych:

2. DP 2546G Barkowo - Debrzno – po obu stronach drogi na długości 8287 mb.
3. DP 2512G odc. Gr. Powiatów ( Sąpolno) do Przechlewa – po obu stronach drogi na dł.

5942 mb.

Powiat Człuchowski w 2021 r. jako organizator publicznego transportu zbiorowego posiadał
19 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, których łączna długość wynosiła
620 km. Linie te obejmowały cały zakres potrzeb transportowych powiatu o zasięgu 
ponadgminnym. 

Operatorem publicznego transportu był i jest nadal Powiatowy Zakład Transportu 
Publicznego w Człuchowie. W roku 2021 przewieziono 285 398 pasażerów, z czego 270 206 w 
komunikacji publicznej oraz wykonano 775 tys. wozokilometrów, z czego 684 tys. w komunikacji 
publicznej. 

Powiat Człuchowski podpisał w grudniu 2020 r. umowę z Wojewodą Pomorskim na rok 
2021 w zakresie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz decyzją Rządu Polskiego o zamknięciu
wszystkich  placówek oświatowych i uczelni na terenie całego kraju w pierwszej połowie roku 2021
Powiat jako Organizator publicznego transportu zbiorowego nie ograniczał komunikacji publicznej.

OCHRONA ZDROWIA

Rok 2021  był pierwszym rokiem funkcjonowania SPZOZ, po przeprowadzeniu przeprofilowania
szpitala  polegającego na  ograniczeniu  funkcjonowania  jednostki  do:  izby  przyjęć,  oddziału
wewnętrznego  i  oddziału  pediatrycznego.  Zachowano  dotychczas  funkcjonujący  oddział
psychiatryczny,  powiększono  Zakład  Opiekuńczo-Leczniczy  z  50  do  70  łóżek,  Hospicjum
Stacjonarne z 10 do 20 łóżek. Zachowano, pomimo niedostatków kadrowych, wszystkie poradnie
przyszpitalne  i  POZ.  Powiększono oddział  chorób  wewnętrznych  do  45  łóżek  oraz
przeorganizowano oddział pediatryczny na dotychczasowym oddziale położniczym, co wiązało się
z koniecznością wykonania szeregu prac modernizacyjnych i przebudowy w szpitalu. 

Trwający od marca 2020 roku stan związany z pandemią COVID-19 znacznie ograniczał i
utrudniał  swobodę  wykonywania  robót  budowlanych,  tym  niemniej  całość  prac  związanych  z
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dostosowaniem  do  prawidłowego  funkcjonowania  oddziałów  szpitalnych  po  przeprofilowaniu
została ukończona do końca 2020 roku. Wykonano m.in. remont pomieszczeń działu technicznego i
przyległych  pomieszczeń  magazynowych.  Wyremontowane  i  przebudowane  pomieszczenia
otrzymały  nową  funkcję,  zorganizowano  tam  poradnie:  Poradnię  Pulmonologiczną,  Poradnię
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych i Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Nadal poważnym problemem pozostał brak specjalistycznej kadry lekarskiej utrudniający
właściwe funkcjonowanie oddziału chorób wewnętrznych oraz wznowienie działalności oddziału
pediatrycznego. 

 Obecnie zapewniony jest lepszy dostęp do lekarza rodzinnego POZ , zwiększono o 2500
listę aktywną, zabezpieczono obsadę lekarską w POZ w każdy dzień tygodnia. W lipcu otrzymano
wsparcie z Agencji Rezerw Materiałowych w postaci sprzętu medycznego m. in. : łóżka, wózki,
pompy infuzyjne, kardiomonitory,  serwety chirurgiczne, baseny, kaczki, bramkę do dezynfekcji.
Uruchomiono Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Na początku roku ruszył program masowych szczepień przeciwko Covid-19, szczególnie
pracowitymi miesiącami były maj i czerwiec, w których szczepiono mieszkańców nie tylko naszego
powiatu, a także z innych. Z uwagi na panującą pandemię w szpitalu został utworzony tzw. oddział
covidowy I i II poziomu. Pozyskano grant dla personelu medycznego ZOL i Hospicjum przy pracy
związanej z COVID 19.

W marcu została utworzona podstacja Pogotowia Ratunkowego w Debrznie,  co znacznie
skróciło  czas  dojazdu  do  pacjentów  w  tym  obszarze.  Dział  Ratownictwa  Medycznego  został
doposażony o nowy ambulans. Z uwagi na długotrwałe problemy z obsadą lekarską do SP ZOZ w
Człuchowie zostali zatrudnieni lekarze z Ukrainy.

Została utworzona nowa Poradnia Kardiologiczna z obsadą dwóch lekarzy specjalistów w
dziedzinie  kardiologii,  jak  również  Poradnia  Dermatologiczna.  W grudniu  2021  r.  rozpoczęto
przygotowania do utworzenia Poradni Lekarza POZ w Debrznie.

W listopadzie  SPZOZ  w  Człuchowie  rozpoczął  procedurę  przygotowawczą  związaną  z
przystąpieniem do  programu pilotażowego  Centrum Zdrowia  Psychicznego ogłoszonego przez
Ministerstwo Zdrowia.

Dodatkowo  w  lipcu  dla  mieszkańców  powiatu  człuchowskiego  szpital  w  Człuchowie
przystąpił do programu Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40 PLUS, będącego programem badań
profilaktycznych dla Polaków od 40-tym roku życia.

Mając na uwadze  zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży borykających się z problemami
psychicznymi, utworzono poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Od marca wprowadzono
w laboratorium szpitalnym tzw. białe soboty, umożliwiające  osobom pracującym skorzystanie z
wykonania badań, które oferuje laboratorium. Przy Izbie Przyjęć działa ambulatorium chirurgiczne,
do którego mogą zgłaszać się pacjenci w dni robocze od godz. 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w
dni  świąteczne.  Podjęte  działania przyczyniły  się  do odciążenia szpitala  w Chojnicach,  a  także
wpłynęły pozytywnie na szybkość i dostępność do świadczeń mieszkańców Człuchowa i okolic. 

Na miejscu byłych  oddziałów pediatrycznego i OIOM, podjęto działania zmierzające do
utworzenia zespołu gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i pracowni diagnostycznych
oraz pracowni endoskopii. W 2021 roku zakończony został remont Izby Przyjęć wraz z łącznikiem.

Sytuacja  ekonomiczna  oraz  płynność  finansowa  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Publicznego w Człuchowie ulega stopniowej poprawie, dając tym samym dobre perspektywy na
dalsze funkcjonowanie i rozwój szpitala w Człuchowie.
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POMOC  SPOŁECZNA,  WSPIERANIE  RODZINY,  SYSTEM  PIECZY  ZASTĘPCZEJ,
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rok  2021  był  kolejnym rokiem  pandemii  koronawirusa.  W  okresie   wzmożonego   nasilenia
pandemii wszystkie zadania były realizowane w oparciu o wdrożone procedury dotyczące obsługi
interesantów, spotkań z rodzinami i poradnictwa specjalistycznego.

Na  dzień  31  grudnia  2022  r  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Człuchowie
zatrudnionych było ogółem 18 pracowników. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie jako jednostka organizacyjna
powiatu człuchowskiego, realizuje zadania własne i zlecone powiatowi w zakresie ustaw:

• o pomocy społecznej, 

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

• a także realizuje programy celowe adresowane do mieszkańców powiatu finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej

1)  realizacja  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych, ze  szczególnym
uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej  związanych  z  ubóstwem,
bezrobociem,uzależnieniami,  przemocą  w  rodzinie  niepełnosprawnością  ,  wspieraniem  osób
niepełnosprawnych.  Zadania realizowane były w oparciu o zadania wynikające  z ustaw przez:
samorządy gminne,  ośrodki pomocy społecznej,placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia,
placówki  wsparcia  dziennego,  stowarzyszenia  oraz  wynikające  z   dokumentu  Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Człuchowskim na lata 2021-2030, 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób.  

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem dla przewlekle psychicznie chorych dysponuje 199 miejscami
przeznaczonymi  dla  kobiet.  W 2021  roku  przyjęto  16  nowych  mieszkanek.  W domu Pomocy
Społecznej przebywało 185 kobiet. 

W  związku  z  rozpowszechnianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  w  Domu  Pomocy  Społecznej
wprowadzono procedury: pracę w reżimie sanitarnym, tj. pomiar temperatury ciała u każdej osoby
przed wejściem na teren DPS oraz obowiązkowa dezynfekcje rąk, codzienne mierzenie temperatury
ciała  u  mieszkańców  placówki,  dezynfekcja  pomieszczeń,  pracowników  wyposażono  i
zobowiązano  do  stosowania  ochron  indywidualnych  w  postaci  masek  jednorazowych  i
wielorazowych,  fartuchów  ochronnych  jednorazowych,  przyłbic,  gogli,rękawic  ochronnych,
ochraniaczy  na  obuwie;  ograniczenie  wyjść  poza  placówkę,  zakaz  odwiedzin  osób  z  zewnątrz
odwiedziny  tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach,  np.  zły  stan  zdrowia  lub  załatwienie  spraw
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formalnych  lub  prawnych  –  (wizyty  mogły  odbywać  się  po  wcześniejszym  uzgodnieniu).
Mieszkańcy  utrzymywali  regularny  kontakt  z  rodzina  głównie  przez  telefon  lub  online;
korespondencja i paczki odbierane były na zewnątrz i poddawane dezynfekcji,; brama wjazdowa
DPS cały czas była zamknięta, otwieranie bramy dopuszczalne było tylko w sytuacjach wjazdu na
teren DPS i wyjazdu pracowników oraz dostawców, śmieciarek i służb ratowniczych; przyjęcia do
DPS po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, 

3) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach – zadanie realizowane na bieżąco, 

4)  poradnictwo specjalistyczne dla osób z Powiatu Człuchowskiego w tym działalność Punktu
Interwencji Kryzysowej - zadanie realizowane na bieżąco poprzez  specjalistyczną kadrę: pedagog,
pracownik socjalny, psycholog, prawnik,

5)  doradztwo metodyczne dla kierowników i  pracowników jednostek  organizacyjnych pomocy
społecznej  z  terenu  powiatu  -   przeprowadzono  jedno  szkolenie  dla  pracowników  ośrodków
pomocy społecznej  z  zakresu  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  oraz  odbyły się  cztery
spotkania   ,,Porozumienia  Ośrodków  Pomocy  Społecznej   i  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie’’,

Wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  (  rodzinna  i   instytucjonalna   piecza
zastępcza)

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej
pieczy  zastępczej, odbywały  się  poprzez  zapewnienie pieczy zastępczej  dzieciom w przypadku
niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, wspieranie rodzin i rozwój różnych
form  pieczy  zastępczej,  objęcie  pomocą  i  wsparciem  w  procesie  usamodzielnienia  się
wychowanków pieczy. 

Z uwagi na obowiązujący w kraju od marca 2020 roku stan epidemii i liczne ograniczenia życia
społecznego, w 2021 roku opublikowano na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Człuchowie  oraz  w siedzibie  Centrum materiały  informacyjne  z  zakresu  promocji
rodzicielstwa  zastępczego  i  poszukiwania  kandydatów  na  rodziny  zastępcze,  rezygnując  z
organizacji większości wydarzeń  promocyjnych na terenie Powiatu Człuchowskiego.

W  roku  2021  funkcjonowało  38  rodzin  zastępczych,  w  których  przebywało  56  dzieci,  w
placówkach  opiekuńczo  -  wychowawczych   przebywało  43  dzieci.  Rodzinom  zastępczym
wypłacono  świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami w  wysokości
625.052,62 zł. 

Poza  tym  w  ramach  polityki  prorodzinnej  dla  dzieci  umieszczonych  w  pieczy  rodzinnej  i
instytucjonalnej wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 484.248.30 zł.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Człuchowie należała również wypłata: 

1) wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, w kwocie 107.440,00 zł,
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2) comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz dla 10 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, w  kwocie 
113.247.95 zł,

3) pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, w kwocie  49.097,00 zł,

4) pomocy rzeczowej na zagospodarowanie,w kwocie 12.775,00 zł,

5) świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do pieczy, w kwocie 
12.000,00 zł, 

6) dofinansowania do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w pieczy, w kwocie 3.300,00 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Człuchowie  zadanie  to  realizowało  w  oparciu  o
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w  Powiecie  Człuchowskim  na  lata  2021-2025,  którego  celem  strategicznym  jest  obniżenie
częstotliwości  występowania  zjawiska  przemocy.  Zadania  te  realizowane  były  wspólnie  z
podmiotami,   które  świadczą  pomoc  osobom  i  rodzinom  z  problemem  przemocy:  Policją  ,
Prokuraturą,  Sądem,  Poradnią  Zdrowia  Psychicznego,  Poradnią  Terapii  Uzależnień,  zespołami
interdyscyplinarnymi  przy ośrodkach pomocy społecznej. 

Działania, które leżą w kompetencjach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie to
przede wszystkim  ochrona ofiar przemocy w rodzinie,  polegająca na    zapewnieniu wszystkim
osobom  dotkniętym  przemocą  w  rodzinie  miejsc  w  ośrodkach  wsparcia.  Powiat  Człuchowski
podpisał porozumienie  o współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar Przemocy
w  Rodzinie  w  Tucholi,  który  zobowiązał  się  do  zapewnienia  bezpłatnego  schronienia  ofiarom
przemocy  pochodzącym z  terenu  naszego  powiatu.  Podpisane  także  porozumienie  z  Caritas  w
Sopocie odnośnie możliwości korzystania z miejsc posiadanych w Domu -  dla kobiet w ciąży i
matek z dziećmi.
Oprócz ochrony ofiar przemocy należy pamiętać  o  wsparciu dla sprawców przemocy, poprzez
możliwość  uczestnictwa  w  programie   korekcyjno  -  edukacyjnym  dla  sprawców  przemocy  w
rodzinie.  Opracowany  jest  program  korekcyjno  -  edukacyjny  dla  sprawców  przemocy,  oraz
zabezpieczone środki własne samorządu na jego realizację.  
W  2021  r  pomimo  dystrybucji  ulotek  i  informacji  zamieszczanych  na  stronie  internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  dotyczącej  możliwości uczestnictwa  w programie nie -
udało  się  zebrać  gruby  5  osób.  Osoby  objęte  procedurą  Niebieskiej  Karty  w  zespołach
interdyscyplinarnych,   które   wyrażały wolę  uczestnictwa  w programie, w konsekwencji  do
niego  nie przystąpiły. W związku z tym,  program nie został  realizowany.
   W 2021 r. poza wymienionymi działaniami prowadzone było   specjalistyczne  poradnictwo oraz
działania prewencyjno-informacyjne,  polegające  na upowszechnianiu  broszur informacyjnych,
plakatów   dotyczących  przemocy  rodzinie. 
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Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

W 2021 roku wydano 1445 orzeczeń osobom powyżej 16 r.ż., z tego 1359 orzeczenia z określeniem
stopnia niepełnosprawności, 22 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, oraz 62 orzeczenia o
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Osobom przed 16 r.ż. wydano 305 orzeczeń, z czego 252 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
50  o  niezaliczeniu  do  osób  niepełnosprawnych  i  3  orzeczenia  odmowie  ustalenia  stopnia
niepełnosprawności.

Ponadto  wydano  245  legitymacji  osoby  niepełnosprawnej  oraz  289  kart
parkingowych, w tym 1 dla instytucji.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowano w oparciu o otrzymane środki
finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2021 roku Powiat
Człuchowski otrzymał na ten cel kwotę 2.145.607,00 zł. Rada Powiatu podjęła uchwałę o podziale
tych środków na poszczególne zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  520.000,00  zł,  w  tym:
dokonywanie  zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę  w  związku  z  przystosowaniem
tworzonych  lub  istniejących  stanowisk  pracy,  stosowanie  do  potrzeb  wynikających  z
niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych
potrzeb – 520.000,00 zł.
Na zadania  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  1.625.607,00  zł,  w tym:  zobowiązania  dotyczące
dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 867.840,00 zł: uczestnictwo
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 374.429,00 zł. W związku
z  indywidualnymi  potrzebami  osób  niepełnosprawnych  dofinansowano  likwidację  barier
architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych – 94.387,00 zł, dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 50.000,00 zł, dofinansowanie zaopatrzenia
w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  przeznaczone  osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 238.951,00 zł.  

REALIZACJA  ZADAŃ  OŚWIATOWYCH

Zadania  oświatowe  w  roku  szkolnym  2020/2021  skupiały  się  w  głównej  mierze  na
przygotowaniu  szkół  i  placówek  oświatowych  do  pracy  w  warunkach  reżimu
sanitarnego w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa SARS–CoV–2 oraz
opracowaniu  procedur  postępowania  na  wypadek  stwierdzenia  zakażenia  wśród  pracowników
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oświaty i uczniów w związku z przewidywaną przez ekspertów medycznych druga falą  (jesień
2020 r.) i trzecią  falą (wiosna 2021 r.) zakażeń.

Sieć szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Człuchowski i inne organy prowadzące

Źródło: System Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2021 r.

Nazwa szkoła/ placówki
Liczba uczniów/

* objętych opieką

Publiczne – prowadzone przez JST

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Technikum informatyczne 133

Technikum architektury krajobrazu 68

Technikum agrobiznesu 15

Technikum żywienia i usług gastronomicznych 90

Technikum ekonomiczne 92

Technikum geodezyjne 20

Technikum weterynaryjne 31

RAZEM 449

Zespół Szkół Technicznych im. Szymczaka w Człuchowie

Technikum 261

Branżowa szkoła I stopnia 327

RAZEM 588

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie

Szkoła podstawowa 446

Liceum ogólnokształcące 165

RAZEM 611

Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie

Liceum ogólnokształcące 299

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem

Liceum ogólnokształcące 96
Technikum 107
Branżowa szkoła I stopnia 76
RAZEM 279

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie

Liceum ogólnokształcące 73
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Szkoła policealna 45
RAZEM 118

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie

Szkoła podstawowa 36

Szkoła branżowa I stopnia 77

RAZEM 113
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec

Szkoła podstawowa 55

Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Człuchowie

Szkoła podstawowa 66
Szkoła przysposabiająca do pracy 26

Szkoła branżowa I stopnia 24

Wczesne wspomaganie 27
Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w 
Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym, z Autyzmem oraz 
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Człuchowie

19

RAZEM 162

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie **28

Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie 246

Niepubliczne - inny organ prowadzący

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego STO w Człuchowie

101

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Progres w Człuchowie -

Szkoła Policealna Progres w Człuchowie -

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
„Terapeucik” w Człuchowie

** 6

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i 
Małgosia” w Debrznie

** 6

Ognisko Muzyczne „Piano” w Człuchowie -

ZDZ Słupsk Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Człuchowie -

** dzieci objęte wczesnym wspomaganiem

Działalność psychologiczno - pedagogiczna

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie
W  roku  szkolnym  2020/2021  Poradnia  realizowała  swoje  zadania  w  53  placówkach
oświatowych  (przedszkola,  szkoły  podstawowe,  szkoły  ponadpodstawowe,  placówki
opiekuńczo  -  wychowawcze)  powiatu  człuchowskiego.  W   rejonie  działania  Poradni
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pozostawało 8502 dzieci i młodzieży. Ponadto Poradnia obejmowała opieką dzieci w wieku 0-6
lat nie uczęszczające do placówek oświatowych (1863).

W roku szkolnym 2020/2021 w PP-P pomocą objęto 1017 dzieci i młodzieży. Pomoc udzielana była
w szczególności poprzez:
� diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej 

i zawodoznawczą,
� terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną, tyflo – i surdopedagogiczną, 

logopedyczną, integracji sensorycznej,
� orzecznictwo – wydano 177 orzeczeń kwalifikujących dzieci i młodzież do różnych form 

kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
zespołowych/indywidualnych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Centrum  Administracyjne  Placówek  Opiekuńczo  –  Wychowawczych  Powiatu
Człuchowskiego

Centrum Placówek stanowią trzy placówki typu socjalizacyjnego:

• Dom dla Dzieci Pod Świerkami

Typ: socjalizacyjny

Ilość miejsc: 14

Adres: Człuchów, ul. Koszalińska 3

• Dom dla Dzieci Kotwica

Typ: socjalizacyjny

Liczba miejsc: 14

Adres: Człuchów, ul. Koszalińska 3A

• Dom dla Dzieci Przystań 

Typ: socjalizacyjna

Liczba miejsc: 14

Adres: Człuchów,  Os. Witosa 1 B

W  związku z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej od 1.01.2021 placówki 
mogą  liczyć maksymalnie 14 miejsc. Od 12 marca 2021 placówka posiada całkowite  zezwolenie 
Wojewody Pomorskiego w związku z wybudowaniem nowego domu (Kotwica) i przekształceniem 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego.
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3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie 

MOW  jest  placówką  opiekuńczo  –  wychowawczą  typu  resocjalizacyjnego  dla  chłopców
w wieku od 13 do 18 lat, a w uzasadnionych przypadkach od 10 r. życia, w normie intelektualnej.
W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa Specjalna,  Szkoła Branżowa I Stopnia oraz internat.
Łącznie w placówce może przebywać do 135 podopiecznych, wg Systemu Informacji Oświatowej
na  dzień 30.09.2021 r., do placówki przyjęto 120 wychowanków.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec  

MOS przeznaczony jest dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się
i zaburzeń  w funkcjonowaniu  społecznym  są zagrożone  niedostosowaniem  społecznym
i wymagają  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki,  metod  pracy,  wychowania  i socjoterapii.
Do zadań  MOS  należy  eliminowanie  przyczyn  i przejawów  zaburzeń  zachowania
oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami  społecznymi
i prawnymi. Rekrutacja do placówek odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci  posiadających  orzeczenie  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  o potrzebie  kształcenia
specjalnego.  Ośrodek  dysponuje  96  miejscami,  wg  Systemu  Informacji  Oświatowej  na  dzień
30.09.2021 r., do placówki przyjęto 55 wychowanków. 

Egzamin maturalny

Str. 41



RAPORT O STANIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZA 2021 ROK

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Liczba uczniów

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 124

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie 74

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 55

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w 
Człuchowie 

112

Zespół Szkół Technicznych  im. Józefa Szymczaka w Człuchowie 150

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie 23

RAZEM 538

Kształcenie zawodowe

Wspieranie  szkolnictwa  zawodowego  oraz  przywrócenie  mu  wysokiej  rangi  stanowi  priorytet
polityki  oświatowej  Powiatu  Człuchowskiego.  Dostosowanie  oferty  edukacyjnej  kształcenia
zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwań młodych ludzi wpłynęło
zdecydowanie  na  jego  atrakcyjność.  Znaczącą  rolę  w  uatrakcyjnianiu  oferty  kształcenia
zawodowego  mają  realizowane  projekty  unijne.  Szkoły  zawodowe  proponują  absolwentom
podjęcie kształcenia w następujących zawodach: 

Nazwa zawodu –technika
Nazwa zawodu –branżowa szkoła I stopnia 

Technik pojazdów samochodowych Kucharz 
Technik analityk Fryzjer 
Technik architektury krajobrazu Sprzedawca 

Technik agrobiznesu Rolnik 
Technik ekonomista Murarz – tynkarz

Technik organizacji reklamy Monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie

Technik żywienia i usług gastronomicznych Lakiernik
Technik informatyk Mechanik pojazdów samochodowych
Technik hotelarstwa Elektryk
Technik handlowiec Wędliniarz
Technik technologii drewna Piekarz 

Technik turystyki wiejskiej Stolarz
Technik weterynarz Tapicer

Kelner 
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Główne osiągnięcia szkół

Mimo panującej pandemii COVID-19 i przeniesienia życia szkoły w świat wirtualny, miniony rok
obfitował  w  liczne  i  znaczące  sukcesy w  różnych  dziedzinach  życia  szkolnego.  Uczniowie
wszystkich  szkół  chętnie  brali  udział  w  konkursach organizowanych  przez  różne  podmioty  i
instytucje na różnym szczeblu.  Ze względu na ograniczenia jakie wprowadziła pandemia wiele
cyklicznych konkursów zostało odwołanych.

Najważniejsze osiągnięcia

1. Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie:
-  ERASMUS+ Zatwierdzenie  do realizacji  wniosku  złożonego w ramach sektora  Edukacja
szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej,
- Szkoła otrzymała certyfikat akredytacyjny,
-  Agata  Gałan  potrójna  złota  medalistka  w  biegach  sprinterskich  Paralekkoatletyczych
Mistrzostw  Polski  Juniorów,  tytuł  mistrzyni  Polski  i  złoty  medal  w  kategorii  seniorek
Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy,
- 2 uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

2. Zespół Szkół Agrobiznesu  w Człuchowie :
- 2 uczniów   II klasy Technikum Żywienia uzyskało tytuł finalisty XXV Olimpiada Wiedzy o
Żywieniu i Żywności,
- 10 uczniów otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.
-  Stypendia  naukowe  za  osiągnięcia  edukacyjne  z  przedmiotów  zawodowych  w  ramach
projektu  „Programy  motywacyjne  dla  uczniów  pomorskich  szkół  zawodowych”  w  roku
szkolnym 2020/21 otrzymywało 6 uczniów,
-  uczeń  klasy  II  Technikum  Żywienia  w  bloku  technologia  żywienia  został  laureatem
Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych;  Uczeń  IV  klasy  Technikum  Architektury
Krajobrazu  w  bloku  architektury  krajobrazu  uzyskał  tytuł  laureata  Olimpiady  Wiedzy  i
Umiejętności Rolniczych; Uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego w bloku agrobiznes
zdobyła  tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;
- TYTUŁ  „BRĄZOWEJ  TARCZY 2021” dla Technikum Geodezyjnego w ogólnopolskim
rankingu  techników  Perspektywy.  Za  nim  uplasowały  się  Technikum  Informatyczne  oraz
Technikum Ekonomiczne. Po raz pierwszy, aż trzy technika znalazły się w pierwszej 50-tce
województwa pomorskiego. 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarnem:

-  1 stypendium w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół
zawodowych”,
- 3 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów,
- zdobycie tytułu ,,Złotej Szkoły NBP”,

Str. 43



RAPORT O STANIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZA 2021 ROK

4. Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie:

-  Z  okazji  30  –  lecia  Konkursu  „Kangur  Matematyczny”  w  Polsce,  Regionalny  Komitet
Organizacyjny  przyznał  szkole  tytuł  AMBASADORA  KANGURA  –  za  wieloletnie
uczestnictwo w konkursie, za osiągnięte wyniki, za promowaniu konkursu,
- Mistrzostwa Polski w Wyścigach Smoczych Łodzi: 2 miejsce ,3miejsce,
- Ogólnopolskie Regaty kajakowe w Wałczu: 2 razy 1 miejsce, 
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym: 2miejsce,
- 1 uczeń otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kadra pedagogiczna , doskonalenie zawodowe nauczycieli

Ogółem w szkołach i placówkach na dzień 30 września 2021 r. zatrudnionych było  386 
pracowników pedagogicznych.
Zestawienie etatów nauczycieli:
Etaty ogółem – 348,37 w tym:

- nauczyciel stażysta – 13,35 etatu,
- nauczyciel kontraktowy – 57,98 etatu,
- nauczyciel mianowany – 69,63 etatu
- nauczyciel dyplomowany – 207,41 etatu. 

Wykres 2.  Etaty nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Człuchowski

Awans zawodowy nauczycieli
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W  roku  2021  Powiat  Człuchowski  jako  organ  prowadzący  szkoły  i  placówki  oświatowe,
przeprowadził w sierpniu sesję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o
stopień  nauczyciela  mianowanego.  Awans  na  stopień  na  nauczyciela  mianowanego  uzyskało  6
nauczycieli.

Dofinansowanie nauczycieli

W celu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się odpowiednie środki w wysokości 1% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.                                      
W roku 2021 r. dofinansowanie do studiów otrzymało 18 nauczycieli na kwotę 30 095,00 zł.  

POLITYKI,  PROGRAMY  I  STRATEGIE  REALIZOWANE  PRZEZ  POWIAT  I  JEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Człuchowskim   

jest  dokumentem,  określającym  priorytety  w  działaniu  Powiatu  Człuchowskiego  w  zakresie
polityki społecznej. Głównym założeniem strategii jest wzmocnienie postaw oraz wspieranie osób,
dzieci i rodzin oraz młodzieży, zgłaszającej się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Realizacja
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Człuchowskim na lata
2021-2030 , przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie skoncentrowana jest na,
podejmowaniu  systematycznych  działań,  rozpoznaniu  i  wdrażaniu  przedsięwzięć  o  charakterze
społecznym oraz integracja różnych środowisk lokalnych w ramach wspólnie zaplanowanych i
skoordynowanych działań.

Powiat  Człuchowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  jako  grantobiorca  realizuje
projekt  z   Europejskiego  Funduszu  Społecznego:  poddziałania 6.2.2  Rozwój  usług społecznych
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020
pn. ,,Pomorskie Dzieciom ”. 

W ramach  otrzymanego grantu w wysokości 64.900, 00 zł, realizowanego  od 01.09.2021 r. do
30.06.2022  r.  :  warsztaty  psychologiczne  dla  20  wychowanków  rodzinnej  pieczy  zastępczej,
superwizja  dla  13  rodzin  zastępczych  oraz  superwizja  dla  3  koordynatorów  rodzinnej  pieczy
zastępczej.

W  ramach  projektu  zakupionych  zostało   10  laptopów  dla  usamodzielnianych  pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej. 
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• PARTNERSKA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO  

Prace  nad  nową  Strategią  dla  Powiatu  Człuchowskiego  na  lata  2021-2030  zostały

zapoczątkowane  Uchwałą  Rady  Powiatu  nr  XXIV/166/2020  z  dnia  18  czerwca  2020  roku  o

przystąpieniu do opracowania  „Partnerskiej  Strategii  Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na lata

2021  –  2030”.  Sytuacja  związana  z  pandemią  COVID-19  oraz  trwające  prace  nad  „Strategią

Rozwoju  Województwa  Pomorskiego  2030”  spowodowały  przesunięcie  prac  na  rok  2021,

umożliwiając pełną korelację zapisów dokumentów strategicznych z uwzględnieniem aktualnych

uwarunkowań,  z  możliwością  wsparcia  zaplanowanych  działań  i  kierunków rozwoju  środkami

pochodzącymi m.in. z Unii Europejskiej.

W lipcu 2021 roku wyłoniono wykonawcę strategii oraz przystąpiono do prac niezbędnych

do opracowania dokumentu. Przygotowano badanie ankietowe, które ze względu na obowiązujący

wówczas stan epidemii przeprowadzono za pomocą strony internetowej Starostwa Powiatowego w

Człuchowie, a także stron gmin znajdujących się na terenie powiatu. Badanie ankietowe pozwoliło

na określenie najważniejszych barier Powiatu Człuchowskiego oraz wyznaczenie najważniejszych

obszarów  rozwojowych.  Ponadto  przeprowadzone  zostały  trzy  spotkania  strategiczne  z

przedstawicielami  gmin,  organizacji  pozarządowych,  radnymi  powiatu  oraz  kierownikami

jednostek organizacyjnych powiatu, w trakcie których określone zostały kierunki i obszary rozwoju

powiatu  na  najbliższe  kilka  lat,  mocne  oraz  słabe  strony  Powiatu  Człuchowskiego,  a  także

wyznaczone zostały cele strategiczne, operacyjne i konkretne zadania powiatu. 

Za główny cel rozwojowy Powiatu Człuchowskiego przyjęto wzrost jego konkurencyjności

na tle regionu przy jednoczesnym zachowaniu szeroko pojętej  współpracy terytorialnej  poprzez

ciągły rozwój gospodarczy, społeczny, przestrzenny oraz środowiskowy. Wyznaczono również pięć

celów  strategicznych,  których  zadaniem  jest  wspomaganie  realizacji  celu  nadrzędnego.  Są  to

działania  w  następujących  obszarach:  aktywna  współpraca  jednostek  samorządu,  podmiotów

gospodarczych  i  organizacji  pozarządowych,  zrównoważona  turystyka,  społeczeństwo,

innowacyjna gospodarka oraz przestrzeń i środowisko.

Opracowanie Partnerskiej Strategii Powiatu Człuchowskiego na lata 2021 – 2030 pozwoliło

na  określenie  aktualnej  wizji  rozwoju,  czyli  pożądanego  stanu  powiatu  w  perspektywie

długookresowej, do którego dążyć będzie zarówno lokalna społeczność, jak i władze samorządowe.

Wizja powiatu brzmi: „Powiat Człuchowski otwarty na turystykę, wykorzystujący istniejące walory

przyrodnicze,  zorientowany na mieszkańców, o  wysokiej  jakości  środowiska przyrodniczego,  w

szerokiej  współpracy  ze  wszystkimi  gminami  wchodzącymi  w  jego  skład.  Powiat  otwarty  na

współpracę.”

Partnerska  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Człuchowskiego  jest  dokumentem wieloletnim -

obejmuje okres 10 lat - i jest elementem przewodnim w dalszych planach rozwojowych zarówno

dla władz jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów i mieszkańców. Ponadto rolą

strategii  rozwoju  jest  możliwość  pozyskania  środków  zewnętrznych  w  celu  realizacji

zaplanowanych inwestycji.

W grudniu 2021 roku projekt strategii udostępniony został na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego w Człuchowie wraz z formularzem zgłaszania uwag.  Po okresie  zgłaszania uwag

dokument Strategii przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/265/2021 z dnia 30 grudnia

2021 r. w sprawie przyjęcia Partnerskiej Strategii Rozwoju Człuchowskiego na lata 2021 – 2030.
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• PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD  

W ramach pilotażowego Programu Aktywny Samorząd w roku 2021 można było ubiegać się

o dofinansowanie w następujących formach wsparcia:

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

• Zadanie  1  –  pomoc w zakupie  i  montażu  oprzyrządowania  do  posiadanego  samochodu

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie  2  –  pomoc  w uzyskaniu  prawa jazdy  (adresowana  do  osób  ze  znacznym albo

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie  3  –  pomoc  w uzyskaniu  prawa jazdy  (adresowana  do  osób  ze  znacznym albo

umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  z  dysfunkcją  narządu  słuchu,  w  stopniu

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

• Zadanie  4  –  pomoc w zakupie  i  montażu  oprzyrządowania  do  posiadanego  samochodu

(adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z

dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

• Zadanie  1  –  pomoc  w  zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów  oraz

oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku

życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

lub obu rąk);

• Zadanie  2  –  dofinansowanie  szkoleń  w  zakresie  obsługi  nabytego  w ramach  programu

sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

• Zadanie  3  –  pomoc  w  zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów  oraz

oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z

dysfunkcją narządu wzroku);

• Zadanie  4  –  pomoc  w  zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów  oraz

oprogramowania  (adresowana  do osób  z  orzeczeniem o niepełnosprawności  do  16  roku

życia  lub  osób  ze  znacznym  albo  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  z

dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

• Zadanie  5  –  pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej  posiadanego  sprzętu

elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o

niepełnosprawności  -  do  16  roku  życia  lub  osób  ze  znacznym  stopniem

niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  -  do 16 roku życia lub osób ze znacznym

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym  (adresowana  do  osób  z  orzeczeniem  o

niepełnosprawności  -  do  16  roku  życia  lub  osób  ze  znacznym  stopniem

niepełnosprawności);

• Zadanie  3  –  pomoc  w  zakupie  protezy  kończyny,  w  której  zastosowano  nowoczesne

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób
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ze stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w

której  zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne  -  co  najmniej  na  III  poziomie

jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie  5  –  pomoc  w  zakupie  skutera  inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym  lub

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o

niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i

posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby

zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc

adresowana  do  osób  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  które  są

przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do

osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole

policealnej,  kolegium  lub  szkole  wyższej  (studia  pierwszego  stopnia,  studia  drugiego  stopnia,

jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone

przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym /

zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),  a także do osób,

które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Osobom niepełnosprawnym,  które  ubiegały  się  o  wsparcie  w ww.  zadaniach  w ramach

Modułu I i II udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 440.026,12 zł.

•  Partnerska Strategia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 2006-2020                        
wydatki w zakresie Edukacji:

W dziale 1. Rozbudowa i modernizacja oraz doposażenie infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności:

Cel szczegółowy: 1.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

Kierunek działań:

1.3.1. rozbudowa placówek oświatowych o sale edukacyjne i sportowe:

Standaryzacja placówek oświatowych:
✔ Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 75 000,00 zł,
✔ Powiatowa Bursa Szkolna – 389 000,00 zł,
✔ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 90 000,00 zł,
✔ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 30 000,00 zł,
✔ Zespół Szkół Agrobiznesu - 238 000,00 zł,
✔ Zespół Szkół Sportowych – 148 643,00 zł,
✔ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 49 000,00 zł,
✔ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 193 500,00 zł,
✔ Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 115 000,00 zł,

   OGÓŁEM  1 328 143,00 zł.
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• Program „ AKTYWNA TABLICA”  

Rada Ministrów w 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Program ten opiera się na założeniu, że
jednym  z  zasadniczych  zadań  współczesnej  szkoły  jest  rozwijanie  kompetencji  uczniów
przygotowujących  ich  do życia  w społeczeństwie  informacyjnym oraz  na  założeniu,  że  rozwój
kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
W programie wzięły udział następujące szkoły: 

1. Branżowa  Szkoła  I  Stopnia  Nr  1  w  Zespole  Szkół  Technicznych  im.  J.  Szymczaka  w
Człuchowie, 

2. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, 
3. Technikum  Żywienia  i  Usług  Gastronomicznych  w  Zespole  Szkół  Agrobiznesu  w

Człuchowie, 
4. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem,
5. Szkoła Podstawowa Sportowa w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w

Człuchowie,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Człuchowie

Całkowity koszt zakupów w ramach programu wyniósł:  157 579,00  zł (126 000,00  zł - środki
finansowane z dotacji i 31 579,00 zł – środki finansowane własne).

• Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                              

W  roku  2021  bezpłatne  podręczniki  otrzymali  uczniowie  II,V,VIII  klas  szkoły  podstawowej.
Na  zakup  podręczników  oraz  materiałów  edukacyjnych  i  ćwiczeniowych  powiat  człuchowski
otrzymał  dotację  w  wysokości  93  592,70 zł  Podręczniki  mają  być  użytkowane  przez  3  lata
i są własnością szkół, które wypożyczają je uczniom.

• Inicjatywa edukacyjna - „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”  

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji          i
Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu
jest  stworzenie  nowoczesnej  szkoły,  w  której  zajęcia  będą  prowadzone  w  sposób  ciekawy,
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem
inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

W programie wzięły udział:
� Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie,
� Szkoła  Podstawowa  nr  2  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym

w Człuchowie,
� Szkoła Podstawowa nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie,
� Szkoła  Podstawowa  nr  2  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii  w  Wierzchowie

Dworzec.
Kwota wsparcia dla wszystkich szkół wynosiła: 224 100,00 zł.
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• Projekty i Programy Rynku Pracy      

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w 2021 roku realizował:
- 2 projekty w ramach EFS,
- Algorytm +  3 projekty w ramach rezerwy Funduszu Pracy,
- 1 projekt w ramach Programu Regionalnego.
Ogółem aktywizacją zawodową zostało objętych 969 osób bezrobotnych następującymi formami 
wsparcia:

� Prace interwencyjne – 89 osób,
� Staże – 303 osoby,
� Wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 99 osób,
� Dotacje – 55 osób,
� Prace społecznie użyteczne – 44 osoby,
� Roboty publiczne – 293 osoby,
� Bony szkoleniowe – 8 osób,
� Bon na zasiedlenie  - 48 osób,
� Pożyczka szkoleniowa – 1 osoba,
� Szkolenia indywidualne – 19 osób,
� Aktywizacja osób niepełnosprawnych w ramach PFRON – 10 osób.

Źródła finansowania programów rynku pracy w 2021 roku

Lp. Źródło finansowania programów
Środki wydatkowane w

2021r.
1 Algorytm (Fundusz Pracy) 3 447717,80 zł

2
Europejski Fundusz Społeczny 4 261 453,40 zł

z tego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2 942 621.04 zł
Regionalny Program Operacyjny (RPO) 1 318 832,36 zł

3 Program Regionalny „Praca dla Pomorzan” 332 362,31 zł
4 Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) 3 196 206,32 zł
5 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (Fundusz Pracy) 712.200,00 zł

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ REALIZACJA PROJEKTÓW 

W dziale 2. Rozwój zasobów ludzkich
Cel szczegółowy: Wzrost poziomu wykształcenia, wiedzy i umiejętności mieszkańców powiatu.
Realizowane zostały projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:

Str. 50



RAPORT O STANIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO ZA 2021 ROK

JEDNOSTKA
/KOMÓRKA

ORGANIZACYJNA
ODPOWIEDZIALNA

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

TYTUŁ
PROJEKTU

PROGRAM, W RAMACH
KTÓREGO

REALIZOWANY JEST
PROJEKT

TERMIN
REALIZACJI

PRZEWIDZIANA
CAŁKOWITA

WARTOŚĆ

WKŁAD
WŁASNY

Powiatowy Ośrodek
Edukacji, Kultury,

Sportu i Turystyki w
Człuchowie

Poprawa jakości
kształcenia

zawodowego na
terenie Powiatu
Człuchowskiego

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego  na lata 2014-

2020
Oś Priorytetowa 3. Edukacja
Działanie 03.03. Edukacja

zawodowa
Poddziałanie 03.03.01 Jakość

edukacji zawodowej

01.10.2016 –
30.06.2023

1 602 000,00 zł
10%

160 200,00

Powiatowy Ośrodek
Edukacji, Kultury,

Sportu i Turystyki w
Człuchowie

Zdolni z
Pomorza –

powiat
człuchowski

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Pomorskiego  na lata 2014-

2020
Oś Priorytetowa 3. Edukacja
Działanie 03.02. Edukacja

ogólna
Poddziałanie 03.02.02

Wsparcie ucznia szczególnie
uzdolnionego

01.01.2015-
31.10.2022

567 903,38 zł
5%

28 395,17

• POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY  

Stowarzyszenie  Wspierania  Rozwoju  Powiatu  Człuchowskiego  podejmuje  działania   w  celu
pozyskania  środków  finansowych  na  stypendia  dla  uczniów  za  wyniki  w  nauce  i  szczególne
osiągnięcia. 
W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Powiatowy Fundusz Stypendialny.
Dotacje  na  stypendia  wnoszą:  Urząd  Gminy  Człuchów,  Urząd  Gminy  Czarne,  Urząd  Gminy
Debrzno, Urząd Gminy Przechlewo, Urząd Gminy Rzeczenica, Urząd Gminy Koczała, radni Rady
Powiatu Człuchowskiego oraz sponsorzy. 
W roku 2021 przyznano 131 stypendiów na kwotę 74 510,00 zł, :
- 101 stypendiów za wyniki w nauce,
- 30 stypendiów za szczególne osiągnięcia,
- 4 stypendia pomostowe finansowane przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi.

Str. 51




