Urząd Administracji Powiatowej
Powiat Mainz-Bingen jest nowoczesnym i silnym
usługodawcą dla ponad 214 000 obywateli powiatu.
Zadania, które w głównej siedzibie w Ingelheim oraz
w ekspozyturach w Mainz, Bingen i Oppenheim
załatwia się, są wielorakie.
Powiat jest
odpowiedzialny za budowę i wyposażenie szkół, plany zabudowania
przestrzennego, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, pracę
z młodzieżą, prace społeczne, zapomogi, rejestrację pojazdów
mechanicznych i inne.
Georg-Rückert-Straße 11
D-55218 Ingelheim am Rhein
http://www.mainz-bingen.de

Telefon: 0049 06132/787-0
Fax: 0049 06132/787-1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

Starosta:

Claus Schick

Pierwszy urzędnik komunalny
z wyboru:
Drugi urzędnik komunalny z
wyboru:
Trzeci urzędnik komunalny z
wyboru:
Urzędnik państwowy na st.
kierowniczym:
Rzecznik praw obywatelskich:
Pełnomocnik ds.
równouprawnienia:
Biuro Kultury/Fundacja „Kultur
im Landkreis Mainz-Bingen“:
Pełnomocnik ds. partnerstwa:
Biuro prasowe:
Wspieranie rozwoju
gospodarczego:

Adam J. Schmitt
Ursula Hartmann-Graham
Burkhard Müller
Dr. Stefan Cludius
Elke Bill-Prasuhn
bill-prasuhn.elke@mainz-bingen.de
Manuela Hansel
glst@mainz-bingen.de
Ute Poßmann
kultur@mainz-bingen.de
Ricarda Kerl
kerl.ricarda@mainz-bingen.de
Thomas Zöller
presse@mainz-bingen.de
Angela Schneider-Braun
wirtschaftsfoerderung@mainzbingen.de

Liczba Członków Kreistagu (Parlamentu Powiatowego): 50
CDU 18, SPD 18, FWG 5, Sojusz 90/Zieloni 5, FDP 2, Piraci 2
Urząd Pracy Mainz-Bingen:

0049 06132/787-6000
http://jobcenter.mainz-bingen.de
jobcenter@mainz-bingen.de

Zakład
Gospodarki Odpadami:

0049 06132/787-7070 lub -7080
http://www.awb-mainz-bingen.de
awb@awb-mainz-bingen.de

Doradztwo w spr. środowiska
naturalnego i energii:

0049 06132/787-2170
umweltberatung@mainz-bingen.de

Urząd ds. zdrowia:

0049 06131/69333-0
Große Langgasse 29, 55116 Mainz

Biuro rejestracji
Bingen:

pojazdów

0049 06721/9171-0
Mainzer Straße 57-59

Biuro rejestracji
Oppenheim:

pojazdów

0049 06133/9403-0
Sant’Ambrogio-Ring 11

znajduje się zwrócony w prawą stronę czarny orzeł z czerwonymi
pazurami i dziobem. U dołu po lewej stronie na czerwonym tle –
srebrne sześcioszprychowe koło, a po prawej stronie na czarnym tle
– wstępujący złoty lew z czerwoną koroną i pazurami.

Dane i fakty
Powiat Mainz-Bingen

Źródło: Powiatowy Urząd Statystyczny oraz własne dane powiatu

Powiat Mainz-Bingen jest stosunkowo młodym powiatem. W 1969r.
połączono powiaty Bingen i Mainz w jeden powiat. Obejmuje on
pow. 606 km2 od Guntersblum do Bacharach i ciągnie się ponad 80
km wzdłuż Renu. W wielu spośród 66 miast i gmin powiatu
występują liczne zabytki architektoniczne, powstałe w czasie długiej i
burzliwej historii regionu. Znakiem szczególnym powiatu jest wino.
Trzy światowej sławy rejony uprawy ukształtowały powiat:
Mittelrhein, die Nahe i Rheinhessen, jako największy obszar uprawy
winorośli w Niemczech. Od czerwca 2002 Mittelrhein, do którego
należy odcinek między Bingen i Bacharach został wpisany na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Powiat ten dzięki
autostradom, rzece Ren- największej i najważniejszej drodze wodnej
w Europie, sieci kolejowej, dogodnej rozbudowie transportu
miejskiego, zaliczany jest do obszaru metropolitarnego Reihn- Main
i Rhein- Neckar. Drogi na lotniska Frankfurt oraz Frankfurt-Hahn
sprawiają, że dzięki nim cały świat znajduje się blisko.

PKB ceny rynkowe na czynnego zawodowo
Średnia kraju związkowego (2011r.)
Siła nabywcza na 1 mieszkańca (2012r.)
Średnia krajowa
Dochód na jednego mieszkańca (2013) netto
Średnia krajowa
Udział % bezrobocia powiatu (2012)
Udział % bezrobocia kraju
Wzrost liczby mieszkańców (od 1998)
Miejsca całodziennego pobytu w przedszkolach/
zapotrzebowanie (09/12)
Udział % opieki nad dziećmi do 3r. życia (09/13)
Udział % opieki dwuletnich dzieci (09/13)
Liczba uczniów w szkołach w powiecie (08/13)

Powiat Mainz-Bingen należy do niewielu regionów, w których liczba
zaludnienia wzrasta. To oznacza szczególną odpowiedzialność za
młode rodziny, dzieci, młodzież. Związek między rodziną a pracą jest
ważnym społeczno-politycznym tematem i zadaniem, do którego
powiat Mainz-Bingen z wielkim zaangażowaniem przystępuje. Celem
jest zaoferowanie wszystkim rodzicom wg indywidualnych potrzeb
możliwości opieki. Powiat rozbudowuje masowo ofertę miejsc
całodziennej opieki nad dziećmi.

Gospodarczo pokazuje się powiat poprzez produktywną wzajemną
współpracę małych i średnich firm oraz dużych, znanych w świecie
przedsiębiorstw. Należy on do najsilniejszych gospodarczo rejonów
kraju, a w Rheinland-Pflaz jest wiodącym powiatem. Naukowe
badania stale udowadniają na całym terytorium federacji jego siłę
gospodarczą, otwartość na przyszłość i przychylność rodzinom.

Pomimo swojej nowoczesnej struktury i siły gospodarczej, utrzymał
region swój pierwotny i sympatyczny urok i odznacza się szczególną
wartością rekreacyjną. Szeroka oferta skierowana do związków i
grup oferuje każdemu wg własnego gustu prawdziwe uroki stron
rodzinnych. Badanie wykazało, że więcej niż połowa wszystkich
mieszkańców powiatu jest dobrowolnie aktywna. To zaangażowanie
wspomaga powiat poprzez swoje wspieranie projektów.
Jest wiele ważnych powodów, które przemawiają za Mainz- Bingen:
odznaczająca się infrastruktura, oferta przedszkolna i szkolna,
instytucje dokształcające, nieporównywalny krajobraz, instytucje
socjalne, działalności kulturalne i obfite możliwości spędzenia
wolnego czasu. Ludzie tu żyjący są szczególni: bez uprzedzeń,
gościnni, serdeczni, skromi, ale jednocześnie są zawsze gotowi
dzielić z innymi stół w winiarniach i restauracjach.

Herb powiatu
Herb powiatu symbolizuje siły polityczne, które wpłynęły na jego
historię: Rzeszy Niemieckiej, Elektoratu Moguncji i Elektoratu
Palatynatu. Obraz herbu stanowią: orzeł Rzeszy, koło i lew. Pole pod
nagłówkiem jest podzielone na dwie części. Na górnym, złotym tle

76.673 euro
20%
23.891 euro
19.4%
24.600 euro
19,3%
4,2%
6,8%
7%
4.490/4.086
57.71%
90.0%
15.566

Gospodarka

Cechą powiatu w skali światowej jest działanie przede wszystkim
małych i średnich zakładów rzemieślniczych, produkcja oraz
świadczenie uslug i handlu. Duże firmy, jak światowy koncern
Boehringer Ingelheim, Ecks- Granini Group GmbH, Zakład Chemiczny
Budenheim KG oraz liczne małe i średnie firmy, daja pewne miejsca
pracy. To uderzyło trwale w niższy udział procentowy bezrobocia.

Instytucje regionalne
Informacja turystyczna regionu skupia się na marketing turystyki
regionu, oferuje od ręki informacje, dotyczące atrakcji turystycznych,
organizowania imprez oraz możliwości rezerwacji biletów przez
internet. (www.rheinhesse.info, info@rheinhessen.info)
Spółka Usługowa ds. Energii (EDG) Rheinhesse-Nahe mbH jako
dostawca energii cieplnej ma duży wkład w ochronę środowiska.
Modernizuje , zastępuje przestarzałe centrale grzewcze i angażuje
się w wytwarzanie energii poprzez stosowanie biomasy i kolektorów
słonecznych. (www.edg-mbh.de, info@rheinhessen.info)
Przedstawicielstwo Związku Komunikacji Lokalnej Rhein-Nahe
(RNN) reguluje kwestie transportowe,należących do niego jednostek
terytorialnych, wprowadza je w życie po uprzednim uzgodnieniu ze
wszystkimi gminami i przedsiębiorstwami transportu publicznego.

Miasta i gminy w zarysie
Żródło: KommWis, Stan na 30.06.2014

Szkoły powiatowe i instytucje kształcące

Zaludnienie
Powiat Mainz-Bingen

Jako instytucja publiczna 22 szkół ponadpodstawowych, powiat
wydał w minionych latach miliony euro w ich budowę, utrzymanie i
urządzenie. Tylko od 2000r. zainwestował ponad 120 mln €. Prawie
wszystkie szkoły powiatowe proponują całodzienne zajęcia lekcyjne.
Z tego powodu powstały stołówki i dodatkowe pomieszczenia, na
urządzenie których wydano od 2004r. ponad 25 mln €.
Ogólnie znajdują się w powiecie: 5 gimnazjum, 4 zintegrowane
zespoły szkół ogólnokształcących, 5 szkół średnich, tzw. Real plus, 6
szkół specjalnych i 2 szkoły zawodowe.
Powszechna Wyższa Szkoła Powiatowa Mainz- Bingen razem z 21
lokalnymi szkołami promuje procesy kształcenia się. Wspiera udział
ludzi w życiu zawodowym, społecznym, kulturowym. ( www.kvhsmainz-bingen.de, info@kvhs-mainz-bingen.de)
Fundacja „Kultur im Landkreis Mainz- Bingen“ promuje ważne
akcenty imprezowe dla kulturowej wielorakości w powiecie.
Inne instytucje kształcące w regionie: WSZ w Bingen, Uniwersytet
im. Jana Gutenberga w Mainz, WSZ w Mainz, WSZ w Worms

Partnerstwa
W 1952 roku zawarto pierwsze partnerstwo z prowincją Weroną i
jest ono jednym z najstarszych istniejących partnerstw w Europie.
Przeniosło się to na liczne partnerstwa między niemieckimi a
włoskimi gminami, związkami i szkołami. W 1993 roku powstał
„Freundschaftskreis Mainz-Bingen”, w celu pogłębieniu partnerstwa.
Powiat utrzymuje od 1987r. partnerstwo z gminą Rusumo w
Ruandzie. W 1989r. zawiązano przyjaźń „ Landkreis Mainz- Bingen &
Distrikt Rusumo e.V.“ Dzięki składkom członkowskim i darom zostały
wsparte do tej pory liczne projekty pomocy we współpracy z
Rheinland-Pfalz i Mainzer Hilfsorganisation Human Help Network.
W czerwcu 2001r. podpisano akt partnerstwa z Powiatem Nyskim.
Celem jest promowanie szczególnie młodych ludzi, poszerzanie
istniejących kontaktów, zburzenie uprzedzeń i rozbudowa
serdecznych stosunków.
Dodatkowo do tych trzech partnerstw dołączyły serdeczne kontakty
z francuską gminą Beaume Cote et Sud.

Miasta i gminy
Powiat Mainz-Bingen składa się z 10 jednostek terytorialnych, w
skład których wchodzi 66 gmin.
Należą do nich dwa duże miasta: Bingen i Ingelheim, niezależna
gmina Budenheim i 7 związków gmin: Gau-Algesheim, Heidesheim,
Nieder-Olm,
Bodenheim,
Rhein-Nahe,
Rhein-Selz
oraz
Sprendlingen-Gensingen.

214.934
26.425

Miasto Bingen
Nadburmistrz Thomas Feser
Miasto Ingelheim
Nadburmistrz Ralf Claus
Gmina Budenheim
Nadburmistrz Rainer Becker

26.707

Bodenheim
Gau-Bischofsheim
Harxheim
Lörzweiler
Nackenheim

20.086

7.516
2.006
2.325
2.279
5.960

8.876

Związek gmin Gau-Algesheim
Burmistrz Dieter Linck
Appenheim
Bubenheim
Engelstadt
Gau-Algesheim
Nieder-Hilbersheim
Ober-Hilbersheim
Ockenheim
Schwabenheim

17.220

Związek gmin Rhein-Selz
Burmistrz Klaus Penzer
Dalheim
Dexheim
Dienheim
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Eimsheim
Friesenheim
Guntersblum
Hahnheim
Hillesheim
Köngernheim
Ludwigshöhe
Mommenheim
Nierstein
Oppenheim
Selzen
Uelversheim
Undenheim
Weinolsheim
Wintersheim

41.577

Związek gmin Heidesheim
Burmistrz Joachim Borrmann
Heidesheim
Wackernheim

Zaludnienie
Związek gmin Bodenheim
Burmisrz Dr. Robert Scheurer

1.460
925
788
7.015
648
1.057
2.604
2.723

1.068
1.460
2.217
960
938
543
729
3.916
1.600
658
1.416
564
3.243
8.255
7.368
1.550
1.130
2.890
753
319
10.371
7.674
2.697

Związek gmin Rhein-Nahe
Burmistrz Franz-Josef Riediger
Bacharach
Breitscheid
Manubach
Münster-Sarmsheim
Niederheimbach
Oberdiebach
Oberheimbach
Trechtingshausen
Waldalgesheim
Weiler

15.495

Związek gmin
Sprendlingen-Gensingen
Burmistrz Manfred Scherer
Aspisheim
Badenheim
Gensingen
Grolsheim
Horrweiler
St. Johann
Sprendlingen
Welgesheim
Wolfsheim
Zotzenheim

14.678

Związek gmin Nieder-Olm
Burmistrz Ralph Spiegler
Essenheim
Jugenheim
Klein-Winternheim
Nieder-Olm
Ober-Olm
Sörgenloch
Stadecken-Elsheim
Zornheim

33.499

2.030
142
329
2.922
803
833
592
1.076
4.140
2.622

930
637
3.941
1.290
793
865
4.263
573
748
638

3.555
1.644
3.780
9.924
4.539
1.209
4.938
3.910

Powiat Mainz-Bingen – Ulotka informacyjna

Administracja powiatu odpowiedzialna jest za organizację publicznej
komunikacji lokalnej w powiecie. (www.rnn.info, info@rnn.info)
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