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I. WSTĘP
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd
Powiatu co roku do 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport ma
obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Przedłożony Państwu Raport jest swoistym podsumowaniem działań realizowanych na rzecz
mieszkańców Powiatu, które przyczyniają się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Powiatu
Nidzickiego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Powiatu Nidzickiego
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu powiatowego, a także staną się
podstawą do podejmowania przez radnych dalszych trafnych decyzji w zakresie przyszłości Powiatu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Nidzicki położony jest w północnej części Polski, w środkowo-południowej części
województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat Nidzicki sąsiaduje z powiatami działdowskim,
ostródzkim, olsztyńskim i szczycieńskim w województwie warmińsko-mazurskim oraz przasnyskim
i mławskim w województwie mazowieckim. Powiat składa się z czterech jednostek
administracyjnych: jednej gminy miejsko-wiejskiej – Nidzica oraz trzech gmin wiejskich – Janowiec
Kościelny, Janowo i Kozłowo.

Rysunek – Powiat Nidzicki na tle województwa warmińsko-mazurskiego, źródło: www.pl.wikipedia.org

Powiat zajmuje powierzchnię 96.064 ha (961 km²) co stanowi 3,97% powierzchni
województwa warmińsko-mazurskiego. Największą gminą Powiatu jest Gmina Nidzica zajmująca
powierzchnię 379 km².
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Tabela 1 – Gminy Powiatu Nidzickiego, źródło: Bank Danych Lokalnych

Lp.

Jednostka terytorialna

Powierzchnia [ha]

Powiat Nidzicki

96.064

1.

Gmina Janowiec Kościelny

13.592

2.

Gmina Janowo

19.166

3.

Gmina Kozłowo

25.427

4.

Gmina Nidzica

37.879

W 2018 roku Powiat zamieszkany był przez 33 029 mieszkańców. Siedzibą Powiatu jest
Nidzica, miasto położone nad rzeką Nidą (górny bieg Wkry).

Rysunek – Mapa Powiatu Nidzickiego, źródło: www.osp.org.pl

Tabela 2 - -Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r., źródło – informacje z gmin)

Liczba mieszkańców
2017r.
2018r.
33 239
33 029
3 216
3 266

Lp.

Jednostka terytorialna

1.

Powiat Nidzicki
Gmina Janowiec Kościelny

2.

Gmina Janowo

2 705

2 751

3.

Gmina Kozłowo

6 138

6 099

4.

Gmina Nidzica

21 180

20 913

Sieć osadniczą Powiatu Nidzickiego tworzą 174 jednostki osadnicze, z których 109 to wsie
sołeckie. Gmina Janowiec Kościelny - 30 sołectw, Gmina Janowo – 15, Gmina Kozłowo – 30, Gmina
Nidzica – 34.
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Powiat Nidzicki jest obszarem o bogatych i wyróżniających się walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Lasy zajmują powierzchnię ok. 38.467 ha, tj. 40,05% powierzchni ogólnej Powiatu.
W Powiecie Nidzickim lasy występują głównie w zwartym kompleksie Puszczy NapiwodzkoRamuckiej oraz w oddzielonych od siebie mniejszych kompleksach słabo zróżnicowanych pod
względem siedliskowym i gatunkowym. Dominującym typem siedlisk w lasach występujących na
terenie Powiatu są bory świeże, bory mieszane świeże i lasy mieszane świeże, a także lasy olchowe
i lasy mieszane wilgotne.
Na terenie Powiatu Nidzickiego zostały powołane, na podstawie obecnie obowiązującej
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000,
obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska chronionej flory,
grzybów i fauny. Tereny chronione znajdujące się na terenie Powiatu Nidzickiego zajmują
powierzchnię 55.604 ha i są jedną z jego wizytówek. Wśród rezerwatów warto wymienić: Jezioro
Orłowo Małe, Źródła Rzeki Łyny im. Prof. Romana Kobendzy, Koniuszanka I, Koniuszanka II.
Pomnikami przyrody charakteryzującymi Powiat Nidzicki są m. in: głaz narzutowy „Kamień Tatarski,
Leje sufozyjne czy dęby, których obwód przekracza nawet 500 cm, a wysokość 30 m.

III. ZADANIA POWIATU
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin
wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć zasadniczych
grup tematycznych, takich jak:
- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna,
pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka;
- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona przeciwpożarowa, ochrona
przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska;
- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo
i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany;
- działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr
kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu
wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych
powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. W Powiecie Nidzickim oprócz Starostwa Powiatowego
w Nidzicy i Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy w roku 2018 funkcjonowały następujące jednostki
organizacyjne powiatu:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy,
2) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

IV. FINANSE POWIATU

Wykonanie budżetu Powiatu Nidzickiego w 2018 roku.

- dochody
z tego: dochody bieżące
dochody majątkowe
- wydatki
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
-nadwyżka (+) / deficyt (-)
- przychody
- rozchody

Plan w zł
44 060 306,67
40 801 176,10
3 259 130,57
46 928 971,98
39 308 701,51
7 620 270,47
- 2 868 665,31
4 004 210,00
1 135 544,69

Wykonanie w zł
41 167 774,95
39 815 703,35
1 352 071,60
41 036 587,92
37 947 668,03
3 088 919,89
131 187,03
1 204 210,87
1 135 544,69

%
93,44
97,58
41,49
87,44
96,54
40,54
30,07
100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2018 r.
Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku w kwocie
44 060 306,67 zł został zrealizowany w wysokości 41 167 774,95 zł tj. 93,44 % planu.
DOCHODY WŁASNE
Dochody własne wykonano w wysokości 9 332 060,72 zł co stanowi 92,93 % dochodów
planowanych – 10 042 118,43 zł
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 392,45 zł
2. Dział 600 - Transport i Łączność
Plan dochodów wynosił 61 300,00 zł wykonanie 33 581,76 zł, tj.54,78 %
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
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Plan
tj. 100,58 %

dochodów na 31.12.2018 r. wynosił 137 577,58 zł a wykonanie 138 380,45 zł,

4. Dział 710 – Działalność usługowa
Plan dochodów wynosił 268 780,00 zł a wykonanie 287 168,80 zł, tj. 106,84 %
5. Dział 750 – Administracja Publiczna
Plan dochodów wynosił 2 488 540,24 zł a wykonanie 1 637 868,32 zł, tj. 65,82 %
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 3 311,72 zł, tj. 132,33 % planu 2 502,70 zł
7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów wyniósł 5 478 985,30 zł a wykonanie 5 798 756,87 zł, tj. 105,84 %
8. Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Realizacja dochodów za 2018 rok wyniosła 907 772,69 zł, tj. 85,28 % planu 1 064 479,18 zł
9. Dział 852 – Pomoc społeczna
Planowane dochody w wysokości 38 118,76 zł zrealizowano w kwocie 35 089,34 zł co
stanowi 92,05 % planu
10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan w kwocie 7 810,00 zł został wykonany na kwotę 8 545,32 zł
11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonano kwotę 1 334,90 zł i jest to opłata za pobyt ucznia w internacie oraz wyżywienie
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)
12. Dział 855 – Rodzina
Planowane dochody roczne w
430 302,71 zł co stanowi 99,60 % planu

wysokości 432 024,67 zł, zrealizowano w

kwocie

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody roczne w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 48 555,39 zł co
stanowi 97,11 % planu

DOTACJE CELOWE
Plan roczny dotacji ogółem na rok 2018 wynosił 12 494 412,24 zł z czego otrzymano kwotę
10 290 105,59 zł, tj. 82,36 %
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1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- plan roczny
- 7 096 663,79 zł
- wykonanie
- 7 085 167,76 zł
- % planu rocznego
- 99,84 %
Z planowanej kwoty realizowano:
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 065,11 zł, tj.99,80% planu
47 159,00 zł
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 155 879,00 zł, tj.100,00%
planu 155 879,00 zł
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 350 255,00 zł, tj. 99,97% planu 350 135,51 zł
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł , tj. 100,00% planu 684,00 zł
- rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 19 451,84 zł, tj.100,00% planu 19 452,00 zł
- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 29 560,81 zł,
tj.87,40% planu 33 820,00 zł
- rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – 4 494,51 zł, tj.99,99% planu 4 495,00 zł
- rozdział 75295 - Pozostała działalność – 49 800,00 zł, tj.100,00% planu 49 800,00 zł
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 002 061,52 zł, tj. 100,00%
planu 4 002 254,00 zł
- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 124 833,69 zł, tj. 99,70 % planu – 125 208,00 zł
- rozdział 80153 – Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– 8 607,78 zł, tj.69,58% planu 12 371,29 zł
- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – 59 940,00 zł, tj. 99,90 % planu 60 000,00 zł i jest to
dotacja na zakup sprzętu medycznego, tj. respiratora transportowego oraz krzesełek
kardiologicznych dla ZOZ w Nidzicy
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 576 385,49 zł, tj. 99,55 % planu 579 016,00 zł
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 244 965,50 zł, tj. 100,00 % planu 1 244 965,50 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 922,00 zł,
tj.100,00 % planu 5 922,00 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – 6 600,00 zł, tj.100,00 % planu 6 600,00 zł
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 17 360,00 zł, tj.100,00 % planu 17 360,00 zł
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 381 421,00 zł, tj. 100,00 % planu 381 421,00 zł przeznaczenie
na dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych.
2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- plan roczny
- 93 600,00 zł
- wykonanie
- 93 599,96 zł
- % planu rocznego 100,00 %
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Z planowanej kwoty realizowano:
- rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan w kwocie 93 600,00 zł został wykonany w 100,00%. Jest
to dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
3. DOTACJE CELOWE NA RALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
- plan roczny
- 1 509 023,00 zł
- wykonanie
- 1 506 790,00 zł
- % planu rocznego 99,85 %
Z planowanej kwoty realizowano:
- rozdział 80115 – Technika – plan w kwocie 12 000,00 zł na zakup książek do bibliotek dla Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy został wykonany w 100 %
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan w kwocie 24 000,00 zł na zakup książek niebędących
podręcznikami dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy został wykonany w 100 % planu
- rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – 748 551,00 zł
tj. 100,00 %
- rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie (inwestycja budowlana) –
680 000 zł tj. 100,00 %
- rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan w kwocie 2 872,00 zł na wspieranie
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został wykonany w kwocie 2 872,00 zł tj. 100,00 %
planu
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Plan w kwocie 41 600,00 zł na wynagrodzenie koordynatorów
pieczy zastępczej został wykonany w kwocie 39 367,00 zł tj. 94,63 % planu.
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH J.S.T. NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
Zaplanowane dochody z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły
431 923,42 zł zrealizowano w kwocie 320 080,82 zł tj. 74,11 % planu z tego:
- rozdział 80130 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących –wykonano 12 600,00 zł (dotacja ze
Starostwa Powiatowego w Braniewie na kształcenie ucznia)
- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan w wysokości
3 554,66 zł został zrealizowany w 207,50 % tj. w kwocie 7 376,00 zł (PCPR w Olsztynie jest to
odpłatność za uczestników WTZ)
- rozdział 85395 - Pozostała działalność – Plan w kwocie 99 368,00 zł został wykonany w 58,75 % w
kwocie 58 376,49 zł (dotacja na projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy ”).
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – Plan w kwocie 277 838,04 zł został wykonany w 87,00 % tj. w
kwocie 241 728,33 zł (za pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Powiatach: Olsztyn,
Ostróda, Mława, Iława, Łódź, Ostrołęka, Działdowo, Giżycko)
- rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan w kwocie 51 162,72 zł nie został
wykonany.
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5. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY J.S.T.
W budżecie powiatu zaplanowano pomoc finansową od innych j.s.t. w kwocie 305 982,50 zł,
którą zrealizowano w kwocie 152 000,51 zł z tego:
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych
powiatowych. Plan w kwocie 305 982,50 zł
*budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 – wykonanie
w kwocie 64 944,00 zł (gmina Nidzica)
*budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo
wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach 1161 i 1191 w obrębie
Janowo – w kwocie 87 056,51 zł (gmina Janowo).
6. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Zaplanowane dotacje w kwocie 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 000,00 zł, tj. 100,00 %
planu
- rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9 000,00 zł jest to dotacja z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
w kwocie 9 000,00 zł.
7. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
Zaplanowane dotacje w kwocie 3 048 219,53 zł wykonano w wysokości 1 123 466,54 zł
tj. 36,86 % planu. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich przedstawia się następująco:
- rozdział 71012 dotacja przeznaczona na projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna
i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w kwocie 1 296 288,25 zł wykonano
w kwocie 18 960,12 zł;
- rozdział 80115 dotacja przeznaczona na projekt „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie
Nidzickim - plan w kwocie 155 614,34 zł wykonano w kwocie 129 402,40 zł;
- rozdział 80130 dotacja dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na
„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie Nidzickim”. Plan w kwocie
792 134,82 zł zrealizowano w kwocie 345 993,46 zł;
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu
„Przygotowani na dorosłe życie”
plan w
kwocie 24 000,00 zł zrealizowano w kwocie
100 623,72 zł tj. 419,27 % planu;
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” plan w kwocie 907,99 zł, zrealizowano w kwocie 900,61 zł tj.
99,19 % planu;
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- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu
„Ułatwienie integracji przez sport” plan w kwocie 57 953,20 zł nie zrealizowano; ( dotacja na
realizację tego projektu wpłynęła w 2017 r. )
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację projektu
„Podstawowe umiejętności życiowe” plan w kwocie 53 528,00 zł nie zrealizowano; dotacja na
realizację tego projektu wpłynęła w 2017 r.
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie na realizację
projektu pn. ”Kwalifikacje zawodowe droga do kariery - dostosowanie systemu kształcenia
i szkolenia”, plan w kwocie 667 792,93 zł został wykonany w kwocie 438 168,28 zł tj. 66,61 %;
- rozdział 80195 dotacja dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy na realizację
projektu pn. ”Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku”, wykonanie w kwocie 89 417,95 zł
(planu brak).
SUBWENCJE
Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2018 wynosiła 21 177 476,00 zł
wykonanie za 2018 rok wyniosło 21 217 596,00 zł tj. 100,19 % planu rocznego, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

14 393 579,00 zł tj. 100,00 %
40.120,00 zł
- 2 931 248,00 zł tj.100,00 %
- 3 852 649,00 zł tj. 100,00 %

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosił 346 300,00 zł, a wykonanie za 2018 rok
– 328 012,64 zł, co stanowi 94,72 % planu.
Dział 020 – Leśnictwo
- rozdział 02001 – Środki na zalesianie – 100 000,00 zł. Realizacja planu to kwota 81 712,64 zł
tj. 81,71 %. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dział 750- Administracja publiczna
- rozdział 75075 - Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nagrody dla laureatów „X
Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych” – plan 5 000,00 zł wykonano w 100%.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdział 85333 – Środki z funduszu pracy – 241 300,00 zł wykonano w kwocie 241 300,00 zł
tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Powiat Nidzicki za 2018 rok na planowane 44 060 306,67 zł dochody budżetu zrealizował kwotę
41 167 774,95 zł tj. 93,44 % planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 46 928 971,98 zł z tego na
wydatki bieżące przypadała kwota 39 308 701,51 zł, a na wydatki majątkowe 7 620 270,47 zł.
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Plan wydatków bieżących przedstawiał się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST,
przypadających w danym roku budżetowym
- na obsługę długu JST
Z wydatków majątkowych przypada na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego

21 370 237,53 zł
6 559 754,26 zł
7 830 827,91 zł
2 161 913,18 zł
1 158 459,63 zł
5 100,00 zł
222 409,00 zł
7 620 270,47 zł
2 635 127,22 zł
0,00 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 41 036 587,92 zł co stanowi 87,44 % planu rocznego,
z tego:
- wydatki bieżące - 37 947 668,03 zł tj. 96,54 % planu;
- wydatki majątkowe - 3 088 919,89 zł tj. 40,54 % planu.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Wydatki finansowane w tym dziale obejmowały gospodarkę leśną i nadzór nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – Plan w wysokości 178 500,00 zł
wykonano w kwocie 147 162,10 zł tj. 82,44 % planu.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan w wysokości 3 553 241,39 zł zrealizowano w kwocie 3 398 717,15 zł, tj. 95,65 %.
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano wydatki na dotację
udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań
w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” w wysokości 200 000,00 zł. Zaplanowany
wydatek zrealizowano w 100 %.
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w wysokości
3 353 241,39 zł, a wydatkowano 3 198 717,15 zł, co stanowi 95,39 % planu.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 645 776,49 zł wykonano 603 014,02 zł,
tj. 93,38 % planu, w tym:
- „Przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz
z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” (realizacja
2018 r.). Plan w wysokości 9 359,99 zł wykonano w 45,99 %, tj. w kwocie 4 305,00 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo
wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191
w obrębie Janowo, gm. Janowo” (realizacja 2018 r.). Plan w kwocie 174 157,00 zł wykonano
w 99,97 %, tj. 174 113,02 zł,
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- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie
projektu". Całkowita wartość projektu 162 951,50 zł (realizacja 2017-2018). Na rok 2018
zaplanowano kwotę 142 951,50 zł. Wykonanie zadania inwestycyjnego w kwocie 105 903,00 zł
stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż – opracowanie
projektu budowlanego”. Całkowita wartość projektu 137 760,00 zł (realizacja 2017-2018) ). Na rok
2018 zaplanowano kwotę 127 920,00 zł. Wykonanie zadania (100 % planu) stanowi wydatek, który
nie wygasa z upływem roku budżetowego,
- „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie
projektu budowlanego” (realizacja 2018 r.). Plan w wysokości 129 888,00 zł na dzień 31.12.2018 r.
wykonano w 100 %,
- „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy”
(realizacja 2018 r.). Zaplanowaną kwotę w wysokości 61 500,00 zł wykonano w 99,00 %, tj.
60 885,00 zł.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Plan w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w 75,26 %, tj. 1 505,24 zł.
W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano udzielenie
dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
zadanie pn. „Znakowanie turystyczne".
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Było to zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej –
plan w wysokości 79 709,00 zł zrealizowano w kwocie 64 469,16 zł, tj. 80,88 %.
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan w wysokości
79 709,00 zł, wykonano w kwocie 64 469,16 zł , tj. 80,88 %.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Była to realizacja zadań m.in. z zakresu administracji rządowej w części finansowana z dotacji
celowej oraz z opłat za czynności geodezyjne. Plan w 2018 r. wynosił 2 143 679,00 zł został
zrealizowany w 28,78 %, tj. 616 856,38 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki związane
z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego, realizowane ze środków własnych – plan w wysokości
1 793 424,00 zł, wykonanie 266 720,87 zł co stanowi 14,87 % planu
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - plan w wysokości 350 255,00 zł wykonano w kwocie
350 135,51 zł co stanowi 99,97 % planu.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 4 254 447,00 zł wykonanie – 4 010 332,96 zł , tj. 94,26 % planu.
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W poszczególnych rozdziałach przedstawiał się następująco:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 684,00 zł. Były to wydatki finansowane z dotacji
celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa
geodezyjnego. Zrealizowano plan w 100 %.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – 198 708,00 zł Planowane wydatki obejmowały wypłaty
diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 196 022,51 zł tj. 98,65 % planu.
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – na planowane 3 942 403,00 zł wykonano
3 706 770,79 zł, tj. 94,02 %. W tym rozdziale, wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem
urzędu starostwa, m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 19 452,00 zł wykonanie 19 451,84 zł,
tj. 99,99 %. Powyższa kwota obejmowała wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 93 200,00 zł wykonano
w kwocie 87 403,82 zł, tj. 93,78 %. W planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na promocję
Powiatu Nidzickiego.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 33 822,00 zł wykonanie – 29 560,81 zł, tj. 87,40 % planu.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Plan – 54 295,00 zł wykonanie – 54 294,51 zł, tj. 99,99 % planu.
Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan w kwocie 4 495,00 zł zrealizowano
w 99,99 %, tj. w kwocie 4 494,51 zł
- rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan na rok 2018 w kwocie 49 800,00 zł, wykonano
w 100 %. Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Nidzicy (zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup
sprzętu informatycznego i łączności oraz konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego).
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 4 052 164,72 zł wykonanie – 4 042 857,26 zł , tj. 99,77 % planu i są to wydatki bieżące.
Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
W rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano wydatki w kwocie
37 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji
oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Na dzień 31.12.2018 r. plan wykonano
w 100 %.
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W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan na rok 2018
w kwocie 4 004 756,70 zł wykonano w kwocie 4 004 548,02 zł, co stanowi 99,99 % planu.
W rozdziale 75414 – Obrona cywilna – plan 3 408,02 zł nie wykonano.
W rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł wykonano 18,70 % , tj. w kwocie
1 309,24 zł.
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Plan w wysokości 125 208,00 zł został wykonany w 99,70 %, tj. 124 833,69 zł.
Rozdział – 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan w kwocie 125 208,00 zł wykonano
w 99,70 %, tj. 124 833,69 zł.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan w kwocie 227 509,00 zł został zrealizowany w 99,75 %, tj. w kwocie 221 860,77 zł
i były to:
Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego. Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 222 409,00 zł wykonano
w wysokości 221 860,77 zł, tj. 99,75 % planu.
Rozdział – 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 5 100,00 zł
stanowiły plan na poręczenie kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przypadających do
spłaty w 2018 roku. Powiat Nidzicki na dzień 31.12.2018 r. nie zrealizował wydatków z tego rozdziału.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 96 044,31 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie wykonano.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki ogółem w kwocie
16 083 001,50 zł. Wykonanie w tym dziale wyniosło 15 718 020,32 zł co stanowi 97,73 % planu.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3 612 250,56 zł, a wykonano w 17,92 %, tj.
w kwocie 647 300,39 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach realizowano następująco:
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan w kwocie 2 955 917,56 zł nie wykonano i jest to
dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa
i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń
zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz
pracowni TK”
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – plan w kwocie 60 000,00 zł wykonano w 99,90 %,
tj. 59 940,00 zł. Wydatki stanowiły dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
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z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w 2018 roku, tj. respiratora transportowego oraz
dwóch krzesełek kardiologicznych
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ustalony plan w wysokości 14 817,00 zł na
dzień 31.12.2018 r. wykonano w wysokości 8 474,90 zł, tj. 57,20 %
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 579 016,00 zł. Są to środki wydatkowane na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, składki na
ubezpieczenie zdrowotne dzieci oraz uczniów. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano kwotę 576 385,49 zł,
tj. 99,55 % planu
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w 100%.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z
przeznaczeniem na realizację programu „Ratownictwo i ochrona życia".
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 183 572,23 zł wykonano w wysokości 3 171 303,15 zł,
co stanowi 99,61 % planu.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zaplanowane wydatki tego działu to 1 931 785,28 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano
w kwocie 1 821 979,42 zł, co stanowi 94,32 % planu.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Realizacja planu w tym dziale w wysokości 3 770 610,77 zł wynosi 3 728 761,38 zł,
tj. 98,89 %.
DZIAŁ 855 – RODZINA
Wydatki w tym dziale zapanowano w wysokości 3 424 632,22 zł zrealizowano 91,67 %, tj.
3 139 380,25 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie
28 846,60 zł, tj. 57,69 % planu.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W tym dziale plan w wysokości 35 500,00 zł został zrealizowany w 100 %.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 000,00 zł zrealizowano w kwocie
33 046,38 zł, tj. 89,31 % planu.
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OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH
Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 004 210,00 zł zrealizował kwotę
1 204 210,87 zł, co stanowi 30,07 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy (404 210,87 zł) i obligacje w kwocie 800 000,00 zł, które zostaną spłacone w 2022 i 2023 roku.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki
zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt
krótkoterminowy. Plan na 2018 rok w kwocie 1 135 544,69 zł zrealizowano w wysokości
1 135 544,69 zł, co stanowi 100,00 %.

OMÓWIENIE STANU ZADŁUŻENIA POWIATU
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Nidzicki posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości 7 292 755,26 zł, co stanowi 17,71 % wykonanych dochodów
budżetu.
Stan zobowiązań wobec banków na koniec roku 2018 przedstawia się następująco:
1) BGŻ w Działdowie
3 528 017,00 zł (zaciągnięty w 2010 r.)
2) Bank Pocztowy
2 740 000,00 zł (zaciągnięty w 2011 r.)
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 224 738,26 zł (pożyczka
zaciągnięta w 2013 r.)
4) Dom maklerski Banku BPS SA – 800 000,00 zł (obligacje)

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W NIDZICY

W 2018 r. odbyło się 12 sesji Rady. Ich problematyka obejmowała zagadnienia wynikające
z planu pracy Rady Powiatu, a dotyczyła m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

bezrobocia w Powiecie Nidzickim,
stanu dróg powiatowych,
oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim,
stanu bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego w Powiecie Nidzickim,
ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy,
działalności jednostek powiatowych i placówek oświatowych publicznych oraz
niepublicznych,
7) przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.
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W ciągu minionego roku Rada Powiatu podjęła 81 uchwał:
Lp.
Tytuł uchwały
1 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018
2 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Nidzica
3 8 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
4 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2017 rok
5 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Nidzickiego na lata 20192037
6 uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019
7 3 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
8 dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu
Powiatu Nidzickiego instrumentem płatniczym
9 emisji obligacji komunalnych
10 wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2018
11 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok
2017
12 wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
13 nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
14 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Nidzickiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia
szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
15 przyjęcia stanowiska dotyczącego planów sfinansowania kosztów
spełnienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wymagań
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2018r. o
działalności leczniczej
16 2 uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy
17 ustalenia przebiegu drogi powiatowej z nadaniem jej nazwy
18 przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Nidzickim na lata 2018-2022
19 przyjęcia programu profilaktycznego w zakresie promowania i
wdrażania prawidłowych metod wychowania w stosunku do dzieci w
rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim
na lata 2018-2022
20 przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w
Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022
21 3 uchwały w sprawie określenia zadań i zasad udzielania
dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji
społecznej i zdrowotnej ze środków Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stan realizacji
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowane
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowane
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowane
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22

23
24
25

26

27
28

29

30

31

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w
budynku przy ul. Wyborskiej 12 stanowiącym własność Powiatu
Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nidzicy
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2017
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy oddania w nieodpłatne użytkowania na czas
nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego
wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
2 uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego
(zmiana dla poprzedniego Starosty, ustalenie dla obecnego)
2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2 m2
ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy
wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
wyrażenia zgody na oddanie w najem ok. 2,5 m2 ogrodzenia
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim
na lata 2018-2020
2 uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Powiatowego Zarządu Dróg
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących
własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego
powołania Komisji Skrutacyjnej
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nidzicy
wyboru Starosty Nidzickiego
wyboru Wicestarosty Nidzickiego
wyboru Zarządu Powiatu w Nidzicy
powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowane
zrealizowane

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowane
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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44
45
46

47

48
49
50
51

52
53

54

55

w Nidzicy
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Nidzicy
przyjęcia programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019r.
zmiany uchwały Nr V/38/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27
lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Powiatu
w Nidzicy
delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2019 r.
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Nidzicy na 2019 r.
zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nidzickiego
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BRAMA MAZURSKIEJ
KRAINY"
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających w 2019 roku
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu z drogi
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest
Powiat Nidzicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
zatwierdzenia programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

VI. STAROSTWO POWIATOWE
I POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Powiat Nidzicki wykonuje zadania własne i zlecone przy pomocy Starostwa Powiatowego
w Nidzicy oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W Starostwie Powiatowym, jako urzędzie
obsługującym organy Powiatu Nidzickiego, mieszkańcy powiatu mogą załatwić szereg spraw
indywidualnych związanych z codziennym życiem, jak uzyskanie pozwolenia na budowę,
zarejestrowanie samochodu, uzyskanie wypisu z rejestru gruntów, czy porady u rzecznika
konsumentów.

STAROSTWO POWIATOWE
W ramach Starostwa Powiatowego funkcjonują następujące wydziały i samodzielne
stanowiska:
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- Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
- Wydział Finansowy,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w którego skład wchodzi Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego,
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Nidzicy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 46
osób ( 45,25 etatów ). W 2018 r. zrealizowano 7 staży.
W 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Nidzicy wpłynęło 14 920 dokumentów, w tym za
pośrednictwem ePuap 1 125 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 11 360, w tym
za pośrednictwem ePuap 360 dokumentów.
W niniejszym Raporcie obrazując pracę Starostwa skupiono się na komórkach
organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami Powiatu i są najbardziej istotne
z punktu widzenia obywatela:

1. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy wykonuje ustawowe zadania
związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem licencji transportowych,
nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów,
usuwaniem pojazdów z dróg w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Transport
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy wydał do dnia 31 grudnia 2018 r. 8
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz 58 zezwoleń na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wydane zostały również 2 licencje na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym i 5 licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Licencję na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydano 11 przedsiębiorcom.
Komunikacja zbiorowa na terenie powiatu
W 2018 r. na terenie powiatu nidzickiego usługi komunikacji zbiorowej na liniach
międzygminnych świadczyły cztery firmy: Przewozy Osobowo – Towarowe T. Szpejna z siedzibą
w Nidzicy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe M. Szpejna z siedzibą w Nidzicy,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. z siedzibą w Mławie oraz Bartczak
Przewozy Pasażerskie – R. Bartczak z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. Dziennie wykonywanych było
30 kursów komunikacji publicznej na 12 liniach o łącznej długości 405 km.
W porównaniu do roku 2017 komunikacja zbiorowa w powiecie na liniach międzygminnych zmalała
o 11 kursów na 3 liniach o łącznej długości 110 km.
Usługi komunikacji zbiorowej w gminie Nidzica świadczone były na 9 liniach komunikacyjnych o dł.
225 km w ilości 40 kursów dziennie, w gminie Janowiec Kościelny na 13 liniach o długości 342 km
w ilości 13 kursów dziennie, w gminie Janowo na 2 liniach o dł. 50 km w ilości 6 kursów dziennie oraz
w gminie Kozłowo na 3 liniach o długości 98 km w ilości 6 kursów dziennie.
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Pojazdy
Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie zwiększyła się z 29.589 w 2017 r. do 30.792
w 2018 roku, to jest o 1.203 pojazdy – w tym o 828 samochodów osobowych. Wydział Komunikacji
w roku 2018 wydał 3.809 dowodów rejestracyjnych oraz 998 kart pojazdów.
Uprawnienia do kierowania pojazdami
W roku ubiegłym Wydział Komunikacji wydał 700 profili kandydata na kierowcę dla osób
rozpoczynających szkolenie na daną kategorię oraz wydano 921 dokumentów prawo jazdy. 71
osobom cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, a 78 osobom prawo jazdy zostało
zatrzymane.
Na terenie powiatu nidzickiego w 2018 r. działało 9 ośrodków szkolenia kierowców – o 1 mniej niż rok
wcześniej. Zdawalność egzaminu teoretycznego kandydatów na kierowców wyszkolonych przez te
ośrodki kształtowała się na poziomie 48 %, natomiast zdawalność egzaminu praktycznego wyniosła
25 %.
Stacje kontroli pojazdów
Na terenie powiatu działa sześć Stacji Kontroli Pojazdów:
1. Stacje okręgowe:
- NNI/001 - Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica;
- NNI/005 - Firma Usługowo-Handlowa Jadwiga Kocięta, ul. Olsztyńska 8, 13-100 Nidzica;
- NNI/007 - P.H.U. „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński, ul. Jasna 1, 13-100
Nidzica.
2. Stacje podstawowe:
- NNI/003/P - Auto-Technika Kunicki Sp. Jawna, ul. Warszawska 22, 13-100 Nidzica;
- NNI/006/P - ROB-GUM Robert Kowalewicz, ul. Słoneczna 41, 13-100 Nidzica;
- NNI/008/P - MOBIL-CENTER Krzysztof Szpręgel, ul. Sienkiewicza 8. 13-100 Nidzica.
Ilość stacji kontroli pojazdów w powiecie jest niezmienna od 2016 roku.
Usuwanie pojazdów z dróg
Zadanie usuwania pojazdów z dróg w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym zostało nałożone na powiaty od 21 sierpnia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r.
do końca 2018 r. w powiecie nidzickim zostało usuniętych z drogi i przetransportowanych na parking
strzeżony 151 pojazdów, z czego 23 pojazdy nie zostały odebrane z parkingu w ustawowym terminie
3 miesięcy od dnia ich usunięcia. Wobec pojazdów nieodebranych starosta wystąpił z wnioskami do
sądu o orzeczenie ich przepadku na rzecz powiatu, a prawomocne orzeczenia sądu wykonał w trybie
i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Zarządzanie ruchem na dogach w szczególności polega na:
1) rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
2) opracowywaniu lub zlecaniu do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających
wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
3) zatwierdzaniu organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu;
4) przekazywaniu zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji;
5) przechowywaniu projektów organizacji ruchu i prowadzeniu ich ewidencji;
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6) opiniowaniu geometrii drogi w projektach budowlanych;
7) prowadzeniu kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności
z zatwierdzoną organizacją ruchu;
8) współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi
ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami
infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.
W roku 2018 zaopiniowano 9 projektów organizacji ruchu, zatwierdzono 36 projektów czasowej i 14
projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych.

2. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w 2018 roku realizował zadania z zakresu budownictwa (przede wszystkim
wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania
robót budowlanych) oraz szeroko pojętej ochrony środowiska (m.in. gospodarka odpadami, ochrona
przyrody, leśnictwo i łowiectwo, rybactwo śródlądowe) w tym również obowiązki geologa
powiatowego wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
W 2018 r. do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska złożono 313 wniosków
dotyczących pozwoleń na budowę i rozbiórkę, udzielono 261 pozwoleń na budowę oraz 4 pozwolenia
na rozbiórkę. Wpłynęło 212 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,
w tym dotyczących rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Rozpatrzono 458 spraw z zakresu gospodarki leśnej, uzgodniono 259 projektów decyzji o warunkach
zabudowy, rozpatrzono 118 wniosków o wydanie kart wędkarskich oraz 33 wnioski o rejestrację
sprzętu pływającego.
Ponadto Wydział zajmował się przygotowaniem dokumentów do egzekucji
administracyjnej w sprawach należących do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
pracownicy brali udział w posiedzeniach Narady Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy, przekazywano informacje podatkowe do
organów podatkowych na terenie powiatu nidzickiego o wydanych decyzjach o pozwoleniu na
budowę oraz o przyjętych zgłoszeniach; prowadzona była również sprawozdawczość. Wydano szereg
rozstrzygnięć administracyjnych wydanych zarówno na wniosek jak i z urzędu (decyzje,
postanowienia, zaświadczenia).
W 2018 r. obowiązywał „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 20182021 z perspektywą na lata 2022-2025”, opracowany w 2017 r. na zlecenie Powiatu Nidzickiego.
Przedmiotowy dokument został przyjęty uchwałą nr XXXVI/210/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia
27 października 2017 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych corocznie Rada Powiatu uchwala wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających.
W roku 2018 Rada Powiatu w Nidzicy podjęła uchwałę Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2019 roku.
Zgodnie z art. 101 d ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska w roku 2018 na zlecenie Starosty Nidzickiego dokonano identyfikacji potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzono „Wykaz potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu nidzickiego”. Przedmiotowy wykaz zgodnie
z art. 101 d ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska został przekazany
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.
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Na podstawie danych zawartych w wykazie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie decyzjami znak: WSI.513.24.2018.Kpi.JJ.5 z dnia 13.02.2019 r., znak:
WSI.513.23.2018.Kpi.JJ.4 z dnia 13.02.2019 r. i znak: WSI.513.25.2018.Kpi.JJ.10 z dnia 18.03.2019 r.
wpisał do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o którym mowa w art. 101 c
ustawy Prawo ochrony środowiska, informacje o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi występującym na terenie nieruchomości: nr 65/1, obręb 0023 Piątki, gmina
Nidzica, nr 72/6, obręb 0006 miasta Nidzica, położonej przy ul. Żeromskiego 24, 13-100 Nidzica.
Ponadto w roku 2018 obowiązywały Uproszczone Plany Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacje
Stanu Lasu dla gmin:
- Nidzica oraz Kozłowo sporządzone w 2015 roku na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.,
zatwierdzone zarządzeniem Starosty Nidzickiego nr Z/44/2015 z dnia 01.12.2015 r.,
- Janowiec Kościelny i Janowo sporządzone w 2015 roku na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.,
zatwierdzone zarządzeniem Starosty Nidzickiego nr Z/25/2016 z dnia 22.11.2016 r.
Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, dokonana przepisami ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.
poz. 443), wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 r. elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na
budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.
Jak każdego roku, również w roku 2018 pracownicy wydziału zajmujący się sprawami szeroko
pojętej ochrony środowiska przeprowadzili szereg kontroli terenowych w tym m.in. 10 kontroli
terenowych w zakresie zgodności wykonywania przez Przedsiębiorców uprawnień i obowiązków
wynikających z wydanych przez Starostę Nidzickiego decyzji udzielających koncesji na wydobywanie
kruszywa ze złoża oraz 26 kontroli terenowych w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorców
obowiązków rekultywacji terenu po wydobyciu kruszywa naturalnego. Kontrole dotyczyły również
wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, a także z ustawy o ochronie przyrody.

3. WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ POWIATOWY
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zadania koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie
informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.
Zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, zgłoszeń prac geodezyjnych
i wydawaniem materiałów z zasobu oraz przyjmowaniem dokumentów z wykonanych prac
geodezyjnych i kartograficznych.
W 2018 r. Wydział realizował zadania wynikające z przepisów prawa, m.in.:
a) sporządzono i wydano dokumenty z ewidencji gruntów i budynków dla 1 448 wnioskodawców,
b) dokonano 3 304 aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
c) prowadzono 68 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
kończących się wydaniem decyzji,
d) przyjęto zgłoszenia 918 prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wydano materiały z zasobu do
tych prac,
e) zweryfikowano pod względem poprawności wykonania prac i przyjęto do zasobu 753 operaty
techniczne,
f) zrealizowano 762 wnioski odnośnie udostępnienia materiałów z zasobu,
g) dokonano 89 uzgodnień w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.
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Gospodarka nieruchomościami
Zarząd Powiatu w Nidzicy gospodarował nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Nidzickiego zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nidzickiego, który został
przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 236/2017 z 12 stycznia 2017 r. oraz ustaleniami
wynikającymi z podjętych uchwał.
Gospodarowanie polegało między innymi na :
- ewidencjonowaniu nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- zbywaniu nieruchomości wchodzących do zasobu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości oddane w trwały
zarząd oraz udostępniane z zasobu.
W 2018 r. między innymi:
- nabyte zostały na poszerzenie dróg powiatowych przebiegających przez miejscowości Wichrowiec
oraz Natać Wielka grunty o łącznej pow. 0,8221 ha,
- w wyniku pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 1578 N Nidzica – Bartoszki oraz 1908 N
Nidzica – Waszulki i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, grunty położone w obrębach nr 3 i
nr 4 m. Nidzica, Napiwoda, Bartoszki i Waszulki o łącznej pow. 11,6368 ha
znajdujące się w
pasie drogowym stały się własnością Gminy Nidzica,
- grunty o pow. 0,1904 ha przylegające do posesji szpitala zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie
na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
Ponadto w tym okresie kontynuowane były prace mające na celu przekazanie w trwały
zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy gruntów znajdujących się w pasach drogowych
dróg powiatowych nr 1560 N, 1568 N, 1558N, 1589 N, 1554 N, 1904 N, 1548N, 1623 N, 1550 N,
1629 N, 1932 N, 1538 N. Łącznie w trwały zarząd oddanych zostało 126 działek ewidencyjnych
o łącznej pow. 127,555 ha.
Oprócz zadań dotyczących nieruchomości powiatowych Starosta gospodarował
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, a ponadto odnośnie gospodarki
nieruchomościami wykonywał inne zadania z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco realizował
zadania wynikające z przepisów prawa, między innymi:
a) sporządzono 156 wypowiedzeń opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa,
b) prowadzono 24 postępowania administracyjne kończące się wydaniem decyzji w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych,
c) prowadzono 22 postępowania administracyjne kończące się wydaniem decyzji w sprawie
udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości stanowiących własność osób
fizycznych,
d) prowadzono 6 postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości
przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
e) udzielono 77 odpowiedzi na zapytania dotyczące podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego,
f) złożono 36 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Nidzicy w sprawie
regulowania stanów prawnych i aktualizacji zapisów w księgach wieczystych.

4. WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI, ROZWOJU I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1) Zadania oświatowe realizowane przez Powiat:
- zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek,
- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki,
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- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
- zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej,
- wyposażenie szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
oraz wykonywania innych zadań statutowych.
a) Placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nidzicki w 2018 r.
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
5. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Nidzicy,
6. Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.
b) Placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez powiat Nidzicki
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy,
2. Centrum Edukacji w Nidzicy,
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piątkach.
W powyższych jednostkach funkcjonowały następujące rodzaje szkół i placówek oświatowych
dla dzieci i młodzieży:
- Szkoła Podstawowa Specjalna - 1
- Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy – 1
- Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia – 3, w tym 1 Specjalna
- Liceum Ogólnokształcące - 2
- Technikum - 4
W tym prowadzone przez podmioty niepubliczne:
- Szkoła Branżowa I Stopnia - 2,
- Technikum – 1
Oferta edukacyjna w 2018 r.
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy:
- Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum
 technik ekonomista,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik budownictwa,
 technik informatyk
- Branżowa Szkoła I Stopnia
 mechanik pojazdów samochodowych,
 monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 murarz- tynkarz,
 klasa wielozawodowa – kształcąca młodocianych pracowników u pracodawców w dowolnych
zawodach
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
-Liceum Ogólnokształcące
 klasa z rozszerzoną matematyką , fizyką i językiem obcym lub informatyką
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klasa z rozszerzoną biologią , chemią i fizyką medyczną
klasa z rozszerzoną matematyką, geografią językiem obcym lub wos
klasa z rozszerzoną historią , językiem polskim, językiem obcym lub wos
klasa z rozszerzonym językiem polskim i dwoma językami obcymi

3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
 Technikum Agrobiznesu,
 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
 Technikum Technologii Drewna.
 Technikum Obsługi Turystycznej
 Szkoła Branżowa I stopnia - zawód rolnik i zawód stolarz.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym.
 Szkoła Branżowa I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim w zawodach : kucharz, ślusarz.
 Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym.
5. Centrum Kształcenia Praktycznego
 Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w zawodach:
Rolnik , opiekunka środowiskowa , elektromechanik, cukiernik, elektryk, kucharz, mechanik
pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, tapicer, stolarz.
 Praktyczna nauka zawodu dla specjalności:
- ślusarz, kucharz, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych.

We wrześniu 2018 r. w szkołach publicznych prowadzonych przez Powiat Nidzicki naukę w klasach
pierwszych rozpoczęło 215 uczniów, w tym:
1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
- 109
- Liceum Ogólnokształcące
- 23
- Technikum
- 59
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- 27
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
- 87
- Liceum Ogólnokształcące
- 87
3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
- 11
- Technikum
- 11
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
- 8
- Szkoła Podstawowa Specjalna - Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
- 4
- Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Specjalna
- 3
Liczba uczniów ogółem w powiatowych placówkach oświatowych wg stanu
wynosiła 774 osoby, w tym:
1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

na 30 września 2018r.
- 382
- 252
- 83
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4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy

- 57

Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Nidzicki wg stanu na 30
września 2018 r. – Ogółem - 50, w tym:
1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
- 12
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
- 12
3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
- 6
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
- 20
Liczba uczniów kończących w 2018 r. szkołę prowadzona przez Powiat Nidzicki, w tym:
1) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
- 117
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
- 98
3) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
- 42
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
- 8
Zatrudnienie nauczycieli
W poszczególnych szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nidzicki zatrudnionych
na dzień 30 września 2018 r. było ogółem 137 nauczycieli, w tym:
- 109 nauczycieli w pełnym wymiarze,
- 28 w niepełnym wymiarze, w tym:
a)
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 38 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 7 osób
b)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 25 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 8 osób,
c)
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 11 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 8 osób
d)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 38 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 7 osób
e)
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 7 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 2 osób
f)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy
- w pełnym wymiarze czasu pracy – 7 osób,
- w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0 osób
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku 2018
Szkoła
Poziom wykształcenia w osobach
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
osoby
%
osoby
%
osoby
%
osoby
%
1. ZSZ i O
2
4
3
7
4
9
34
76
2. ZSO
0
0
1
3
2
6
30
91
3. ZSR i O
0
0
0
0
4
21
15
79
4. SOSW
1
4
4
17
2
8
17
71
5. CKP
0
0
1
11
2
22
6
67
6. PP-P
0
0
0
0
0
0
7
100
OGÓŁEM
3
2
9
7
14
11
109
80
Lp.

razem
osoby
45
33
19
24
9
7
137
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Promocja i frekwencja w szkołach w roku 2018
Lp.
Szkoła
1.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
3.
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
4.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy

Promocja
92 %
100 %
94 %
93 %

Frekwencja
79 %
93 %
82 %
79 %

Zdawalność egzaminów maturalnych
oraz innych egzaminów kończących szkoły
Egzaminy gimnazjalne
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w szkołach
Lp.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

ZSO
ZSR i O
Gmina
Nidzica
Gmina
Janowo
Powiat
Województwo
Kraj

j. polski

Historia
wos

Matematyka

Przyrodnicze

j. angielski
podstawowy

j. angielski
r o z s ze r z on y

j. niemiecki
podstawowy

j. niemiecki
rozszerzony

68 %
60 %
62 %

71 %
57 %
52 %

67 %
44 %
45 %

63 %
50 %
50 %

77 %
51 %
56 %

65 %
28 %
42 %

60 %
59 %

38 %
Brak danych

56 %

57 %

42 %

48 %

49 %

Brak danych

60 %

Brak danych

60 %
65 %
68 %

53 %
56 %
59 %

43 %
49 %
52 %

49 %
54 %
56 %

55 %
64 %
68 %

40 %
49 %
52 %

50 %
49 %
52 %

Brak danych
Brak danych
Brak danych

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy
Lp.
j. polski
Historia,
matematyka przyrodnicze
j. angielski
wos
1. SOSW
65 %
64 %
51 %
64 %
65 %
2. Województwo
56 %
66 %
43 %
59 %
64 %
3. Kraj
58 %
66 %
40 %
52 %
61 %

Egzaminy Maturalne
Absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum, którzy ukończyli szkołę w 2018 roku
obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
1. w części ustnej z:
a. języka polskiego
b. wybranego języka obcego nowożytnego.
2. w części pisemnej z:
a. języka polskiego
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b. matematyki
c. wybranego języka obcego nowożytnego
d. wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur - liceum ogólnokształcące
Lp.
Przystąpiło do
egzaminu
1. ZSO
66
2. ZSZ i O
57
3. Powiat
170
4. Województwo
8 885
5. Kraj
248 762

66
55
159
7 495
214 586

Wyniki matur - technikum
Lp.

Zdało egzamin

1.
2.
3.

ZSZ i O
ZSR i O
Powiat

Przystąpiło do
egzaminu
19
20
39

Zdało egzamin

17
17
34

% zdawalności
100
97
94
84
86

% zdawalności
90
85
87

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe technikum
Szkoła
Kwalifikacja
Przystąpiło
Zdało
do
egzamin
egzaminu
ZSZ i O Technik ekonomista A. 35
30
27
Technik ekonomista A. 36
12
11
Technik mechanik M. 42
2
2
Technik mechanik M. 18
10
8
Technik mechanik M. 12
10
10
Technik budownictwa B. 30
24
19
Technik budownictwa B. 18
23
12
Technik budownictwa B.33
27
20
ZSR i O Technik agrobiznesu R. 3
24
23
Technikum agrobiznesu R. 6
10
8
Technikum żywienia i usług 24
16
gastronomicznych T. 15

%
zdawalności
w szkole
90
92
100
80
100
79
52
74
96
80
67

% zdawalności
w
województwie
82
70
64
90
79
75
70
62
77
82
48

30
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok
Wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zasadnicza szkoła zawodowa
Szkoła
Kwalifikacja
Przystąpiło
Zdało
% zdawalności
do egzaminu
egzamin
w szkole
ZSZ i O Mechanik
pojazdów 5
4
80
samochodowych M. 18
Piekarz T. 3
1
1
100
Ślusarz M.20
1
1
100
Tapicer A. 10
1
1
100
Kucharz t. 6
3
3
100
Elektryk E. 7
1
0
0
Elektryk E. 8
1
0
0
Sprzedawca A. 18
9
8
89
Stolarz A. 13
1
1
100
Monter sieci, instalacji i 1
0
0
urządzeń sanitarnych B.
8
Monter sieci, instalacji i 1
1
100
urządzeń sanitarnych B.
9

% zdawalności w
województwie
80
100
86
52
92
43
65
78
70
29

92

Stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Zarząd Powiat w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Wysokość stypendium wynosiła 1 000,00 zł dla ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej a 800,00 zł dla ucznia gimnazjum za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub
artystyczne.

Złożone wnioski ogółem:
Lp.
Placówka Oświatowa

Liczba
ogółem
1.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 35
w Nidzicy
2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
39
3.
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących 2
w Jagarzewie
4.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2
w Nidzicy
OGÓŁEM
78
Złożone wnioski wg typów szkół:
Lp.
Typ szkoły
1.

2.

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

OGÓŁEM

w tym:
Naukowe Sportowe
27
8

Artystyczne
0

37
2

2
0

0
0

1

1

0

67

11

0

Liczba
ogółem
13
w tym:
ZSO

w tym:
Naukowe Sportowe
13
0

Artystyczne
0

3

0

0

65

54

11

0

78

67

11

0
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Przyznane stypendia ogółem:
Lp. Placówka Oświatowa

Liczba
ogółem
1.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 14
Nidzicy
2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
25
3.
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących 1
w Jagarzewie
4.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2
w Nidzicy
OGÓŁEM
42

w tym:
Naukowe Sportowe
12
2

Artystyczne
0

25
1

0
0

0
0

1

1

0

39

3

0

Przyznane stypendia wg typów szkół:
Lp.
Typ szkoły
Liczba wniosków
w tym:
ogółem
Naukowe
Sportowe

Artystyczne

1.

2.

Gimnazjum

Ponadgimnazjalne

OGÓŁEM

10
w tym:
ZSO
32

10

0

0

10
29

0
3

0
0

42

39

3

0

Ogółem na stypendia wydatkowano kwotę 40 000,00 zł.

Inne działania oświatowe
a) w 2018 r. na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
7 uczniów z powiatowych placówek oświatowych otrzymało skierowanie do
nauczania
indywidualnego, w tym:
- 3 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- 2 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy,
- 1 uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
- 1 uczeń z Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
b) W 2018 r. 5 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki zostało skierowanych do
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego.
c) Zarząd Powiatu w 2018 r. powołał jedną komisje egzaminacyjną celem przeprowadzenia egzaminu
na stopień nauczyciela mianowanego.
d) Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli
W 2018 roku z okazji Dnia Edukacji 18 nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymało
nagrodę Starosty, w tym:
 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - 5 nauczycieli,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 5 nauczycieli,
 Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 1 nauczyciel,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 4 nauczycieli,
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy - 1 nauczyciel,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy – 2 nauczycieli.
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Wysokość nagrody Starosty w 2018 r. to 1 500,00 zł.
e) Arkusze organizacji pracy w szkole/placówce.
W miesiącu kwietniu 2018 r. wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez
powiat złożyły arkusze organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019. Arkusze zostały przesłane do
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, który wydał stosowne opinie. Dnia 29 maja 2018 r.
Zarząd podjął uchwały zatwierdzające arkusze:
 Uchwała Nr 38/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 Uchwała Nr 39/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 Uchwała Nr 40/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 Uchwała Nr 41/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy,
 Uchwała Nr 42/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.
 Uchwała Nr 43/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.
Po dokonaniu naborów na rok szkolny 2018/2019 szkoły/placówki złożyły aneksy do arkuszy,
które uzyskały pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W dniu 11 września
2018 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały zatwierdzające aneksy do arkuszy:
 Uchwała Nr 79/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
 Uchwała Nr 80/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Nidzicy,
 Uchwała Nr 81/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 Uchwała Nr 82/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 Uchwała Nr 83/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy.
2) Zamówienia publiczne
W 2018 r. przeprowadzono 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, z tego:
- 1 przetarg na roboty budowlane - wartość zawartej umowy netto – 799 656,29 zł
- 4 przetargi nieograniczone na dostawy - wartość zawartych umów netto - 421 245,03 zł
- 7 przetargów nieograniczonych na usługi - wartość zawartych umów netto – 1 036596,29 zł
Ponadto w 2018 r. przeprowadzono 4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na usługi o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP (unijne), na łączną kwotę netto 2 437 753,63 zł. Postępowania
prowadzone w związku z realizacją projektu pn. Zintegrowana informacja Geodezyjna i Kartograficzna
Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim.
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3) Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi
Na terenie Powiatu Nidzickiego działa wiele podmiotów m.in. stowarzyszenia zwykłe,
stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym takie, które mają status
organizacji pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w
formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. W 2018
roku wpisano do ewidencji 2 nowe stowarzyszenia zwykłe i 1 fundację. Ogółem w ewidencji
prowadzonej przez Powiat Nidzicki w 2018 r. figurowało 118 stowarzyszeń.
W 2018 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o zasady
pomocniczości, partnerstwa, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności i miała
charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła w szczególności form o charakterze
informacyjnym i organizacyjnym, a odbywała się poprzez:
- udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na potrzeby organizacji będących w dyspozycji starostwa,
- działalności informacyjnej w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń, konferencji,
konkursów,
- korespondencji w formie poczty elektronicznej,
- konsultacje telefoniczne i pomoc administracyjna,
- działalność promocyjna m.in. patronat,
- promowanie organizacji i pomoc w tworzeniu ich wizerunku na stronie internetowej Powiatu
Nidzickiego,
- ogłaszanie naboru kandydatów do pracy w komisjach opiniujących oferty złożone w ramach
otwartych konkursów ofert,
- aktualizowanie bazy danych o organizacjach pozarządowych.
Współpraca w formie finansowej polegała na współorganizacji imprez kulturalnych
i sportowych m.in. poprzez zakup nagród, pucharów oraz zlecenie zadań publicznych w formie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
4) Nieodpłatna Pomoc Prawna
W 2018 r. funkcjonowały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Nidzickiego. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane były:
 w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez
Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
 w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez
adwokatów i radców prawnych z Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku skorzystało ogółem 476 osób, w tym w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 153 osoby.
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców
prawnych:
- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 33
- sprawy dotyczące rozwodów i separacji – 14
- sprawy dotyczące alimentów - 31
- sprawy z zakresu prawa pracy - 27
- sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i
spadkowego – 117
- sprawy z zakresu prawa rzeczowego - 16
- sprawy z zakresu prawa spadkowego – 41
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 12
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 8
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- sprawy z zakresu prawa karnego - 28
- inne - 3
Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej :
- poniżej 15 minut - 34,
- od 15 minut do 30 minut – 95,
- od 30 minut do 60 minut – 141,
- powyżej 60 minut – 52.
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe:
- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 15,
- sprawy dotyczące rozwodów i separacji – 19,
- sprawy dotyczące alimentów - 20 ,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 13,
- sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej -3,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego
i spadkowego – 18 ,
- sprawy z zakresu prawa rzeczowego -20 ,
- sprawy z zakresu prawa spadkowego – 40,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 13,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 9,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 2 ,
Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej :
- poniżej 15 minut - 11,
- od 15 minut do 30 minut – 82,
- od 30 minut do 60 minut – 54,
- powyżej 60 minut – 6

5) Działalność „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za 2018 rok
W skład Komisji, do czasu wyborów samorządowych, wchodziły następujące osoby:
1. Grzegorz Napiwodzki – Przewodniczący Komisji,
2. Joanna Szczepkowska i Robert Radzymiński – członkowie Komisji
delegowani przez Radę Powiatu,
3. Jacek Tarwacki i Piotr Szczepkowski – członkowie Komisji delegowani
przez Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy,
4. Wiesław Dębski – członek Komisji, przedstawiciel Gminy Kozłowo,
5. Mieczysław Szpejna – członek Komisji, Radny Rady Miejskiej w Nidzicy,
6. Krzysztof Chmieliński – członek Komisji, przedstawiciel Gminy Janowo,
7. Bożena Grochala – członek Komisji, Wójt Gminy Janowiec Kościelny.
Ponadto powołano do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
z głosem doradczym następujące osoby:
1. Mariusz Wilamowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,
2. Tomasz Korzeniowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy,
3. Beata Wróblewska – Więcek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny
w Nidzicy,
4. Witold Wojciechowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy.
Komisja w 2018 roku odbyła dwa posiedzenia.
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Na pierwszym posiedzeniu 22 marca 2018 r. Komisja opiniowała ogólną charakterystykę zagrożeń
porządku publicznego w Powiecie za rok 2017 na podstawie sprawozdań z:
- Prokuratury Rejonowej w Nidzicy,
- Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy,
- Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy,
- Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.
Ze złożonych sprawozdań wynika, iż stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu z roku na rok
poprawia się. W dużej mierze jest to zasługa dobrej współpracy wszystkich służb powiatowych
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na terenie naszego powiatu. Wspólnie podejmowane
działania pozytywnie postrzegane są także przez lokalną społeczność. W dalszym ciągu, najwięcej
kłopotów w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego, sprawia brak procedur postępowania
ze zwierzętami wolno żyjącymi, co powoduje, iż działania w tym zakresie są improwizacją i opierają
się w dużej mierze na „dobrej woli” uczestników postępowania.
W trakcie posiedzenia zgłoszony został wniosek do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
o określenie zasad współpracy pomiędzy organami samorządowymi, a służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, gdyż dotychczasowy model
współpracy w wielu przypadkach nie spełnia pokładanych oczekiwań w tym zakresie.
W odpowiedzi, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko –
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poinformował iż, aktualizacja procedur odbywa się
z udziałem podmiotów zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami.
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się z dniu 28 czerwca 2018 r., na którym omówiono
następujące zagadnienia:
- informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy na temat zagrożenia
zaczadzeniem za okres grzewczy 2017 – 2018 w zakresie swoich kompetencji;
- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy nt. zagrożenia zaczadzenia za
okres grzewczy 2017 – 2018 w zakresie swoich kompetencji;
- informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego w Nidzicy nt.
stanu sanitarnego ośrodków wypoczynkowych, kąpielisk, stanu wód, ujęć wody i prowadzonych
działaniach zapobiegawczych przed sezonem wypoczynkowym, w zakresie swoich kompetencji.
Wniosków ani uwag do złożonych informacji nie wnoszono.
Podsumowując, należy stwierdzić, że podjęte działania organizacyjne związane z pracą Komisji dają
podstawę do szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji działalności służb i inspekcji. Wzrosła
również świadomość społeczeństwa w zakresie różnorodnych zagrożeń i sposobów walki z nimi.
Zwiększył się udział kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim. Na szczególne wyróżnienie zasługują działania w
szkołach i placówkach oświatowych, które poprzez aktywizację, edukację, popularyzację
i odpowiednio przekazane informacje w skuteczny sposób eliminują zagrożenia promując zdrowy
i bezpieczny styl życia.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że na pracę Komisji i jej osiągnięcia, w minionym roku, miało wpływ duże
zaangażowanie zarówno Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy jak również Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i jej przedstawicieli. Większość przedsięwzięć z młodzieżą szkolną była
realizowana z ich udziałem.
Obecnie trwają prace nad powołaniem nowego składu Komisji, po otrzymaniu propozycji
z samorządów gminnych naszego powiatu.
6) Kwalifikacja wojskowa
W dniach od 5 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. została przeprowadzona na terenie
Powiatu Nidzickiego Kwalifikacja Wojskowa, której celem była weryfikacja mężczyzn urodzonych
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w 1999 r. (i starszych) oraz kobiet, którzy podlegają obowiązkowej kwalifikacji z Powiatu Nidzickiego,
pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychicznego dla potrzeb służby wojskowej. Na listach
figurowało ogółem 235 osób, w tym: 199 osób z rocznika podstawowego oraz 36 osób z roczników
starszych. Stawiło się na kwalifikację ogółem 193 osoby, w tym 186 osób rocznika podstawowego
i 7 osób z roczników starszych. Nie stawiło się ogółem 42 osoby, w tym: 13 osób z rocznika
podstawowego i 29 osób roczników starszych. Z przyczyn nieusprawiedliwionych 3 osoby z rocznika
podstawowego i 3 osoby z roczników starszych.
Spośród osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej 31 osób skierowano na dodatkowe
badania. Za zdolnych do służby wojskowej uznano ogółem 158 osób, w tym 152 osób z rocznika
podstawowego i 6 z roczników starszych.
W kwalifikacji wojskowej wzięło udział 15 kobiet. Wszystkie uznano za zdolne do służby wojskowej.
W pracach powiatowej komisji lekarskiej wzięło udział ogółem 13 osób, w tym lekarze konsultanci,
średni personel medyczny oraz osoby zatrudnione do prac związanych z prowadzeniem ewidencji
wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.
Łączny koszt wykonania zadania w 2018 r. wyniósł 19 451,84 zł Zadanie zostało sfinansowana
z dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
7) Promocja
Po konsultacjach z samorządami gminnymi opracowano kalendarz imprez powiatowych,
który został zatwierdzony uchwałą Nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2018 r.
- Zorganizowane święta patriotyczne tj. Święto Wojska Polskiego, 11 listopada,
- Zorganizowano turniej piłkarski nożnej dla uczniów gimnazjum o puchar Starosty Nidzickiego,
- Zorganizowano główne imprezy powiatowe: Festiwal Prozy, Poezji i Piosenki Francuskiej, Konkurs
Piosenki Patriotycznej, Konkurs Wiedzy o Regionie, Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych,
- Opracowano folder promocyjny z okazji 20-lecia samorządu powiatowego,
- Opracowano i złożono trzy wnioski o Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa WarmińskoMazurskiego. Wnioski zaakceptowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Odznaki otrzymali:
- Jacek Gnidziński,
- Janusz Kwiatek,
- Bogdan Malinowski.
- Opracowano i zlecono wydruk kalendarza ściennego Powiatu Nidzickiego,
- Opracowano i zlecono wydruk kalendarzy książkowych dla radnych, kierowników wydziałów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych,
- W miesiącu lutym 2018 r. zorganizowano Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
- W miesiącu maju 2018 r. zorganizowano Spartakiadę Drużyn Sanitarnych dla formacji obrony
cywilnej oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
- W dniach 6-7 czerwca 2018 r. przeprowadzono Powiatowe Ćwiczenia Obronne z elementami
obrony cywilnej, w których udział wzięły wszystkie powiatowe służby i inspekcje oraz powiatowe
jednostki organizacyjne w zakresie ewakuacji. Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyły gminy z terenu
Powiatu Nidzickiego.
- Odbyła się w dniu 27 grudnia Odprawa Planistyczno-Szkoleniowa w której uczestniczyli pracownicy
jednostek powiatowych i Urzędów Gmin, odpowiedzialni za zadania obronne i obrony cywilnej,
- Powiat Nidzicki w 2018 r. brał udział w czterech Wojewódzkich treningach Systemu Wykrywania
i Alarmowania oraz 4 treningach z przepływu informacji w systemie Stałych Dyżurów,
- W 2018 r. opracowano ocenę stanu przygotowań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
w Powiecie Nidzickim,
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- Opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Powiatu
Nidzickiego za 2018 r.
- Przeprowadzono 10 kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych.
Pracownicy Wydziału uczestniczyli w szkoleniach i konsultacjach prowadzonych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które dotyczyły:
a) Konkursów ogłaszanych w Ramach RPO WM 2014-2020:
- Założenia do konkursów,
- Kwalifikowalność wydatków,
- Rozliczanie projektów,
- Zamówienia publiczne w projektach ze środków UE.
b) Obrony Cywilnej i spraw Obronnych:
- Obsługa systemów SI PROMIEŃ – System Wykrywania i Alarmowania.
- Przygotowanie do przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej.
c) Oświaty
- System Informacji Oświatowej.

5. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Działania Rzecznika Konsumentów w roku 2018
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie porad i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W 2018 r. osobiście i telefonicznie udzielono łącznie 75 porad, w tym 9 dotyczyło spraw
niekonsumenckich. Sprawy, z jakimi zwracali się konsumenci były zróżnicowane. Przeważająca ilość
spraw dotyczyła zakupu odzieży i obuwia – 21 spraw oraz mebli, artykułów wyposażenia wnętrz,
utrzymania domu - 10 spraw.
Z uwagi na to, iż konsumenci wolą korzystać z porad przychodząc osobiście do biura rzecznika, spraw
rozpatrywanych pisemnie było - 1.
Odnośnie zawieranych przez konsumentów umów sprzedaży najwięcej spraw dotyczyło zakupu
odzieży i obuwia - 21 spraw. Przedsiębiorcy sprzedający markowe obuwie sportowe, podobnie jak
w roku poprzednim, realizują „politykę” odmowy uznania reklamacji uzasadniając to każdorazowo
w ten sam sposób poprzez przerzucanie winy na konsumenta, w szczególności zarzucając niewłaściwy
sposób użytkowania, uszkodzenia mechaniczne obuwia, itp.
Ponadto skargi konsumentów w zakresie zawieranych umów sprzedaży dotyczyły także
w szczególności:
- zakupu mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu - 10 spraw, konsumenci zgłaszali
niezgodność zakupionego towaru z umową, występowanie często istotnych wad towaru, skarżyli się
na sposób załatwiania reklamacji przez przedsiębiorców,
- urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego - 6 spraw.
Odnośnie usług najwięcej skarg dotyczyło bieżącej konserwacji, utrzymania domu, drobnych napraw,
pielęgnacji - 6 spraw, sektora telekomunikacyjnego - 6 spraw oraz sektora energetycznego i wodnego
- 6 spraw.
Skargi w zakresie dostawy energii, gazu, ciepła dotyczyły w szczególności: naliczania wysokich
kar za przedterminowe rozwiązanie umowy o energię elektryczną, reklamacji za zawyżone rachunki,
otrzymywanie podwójnych faktur za ten sam okres rozliczeniowy i to samo zużycie energii
pochodzących od różnych dostawców, błędne faktury co do naliczonych kwot w stosunku do stanu
zużycia energii widniejącego na liczniku, wprowadzanie konsumentów w błąd co do dostawcy energii.
Natomiast skargi w zakresie usług telekomunikacyjnych dotyczyły w szczególności wysokich kar za
przedterminowe rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wprowadzanie
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konsumentów w błąd co do operatora, zawieranie umów z konsumentami bez ich zgody, brak
informowania konsumentów o przysługujących im prawach, problemy z rozwiązywaniem umów
o świadczenia telekomunikacyjne z powodu trudności ze skontaktowaniem się z operatorem.
Jeśli chodzi o skargi na usługi dotyczące sektora energetycznego i wodnego w przeważającej ilości
pochodziły od osób starszych, którzy często zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
z osobami odwiedzającymi konsumentów w ich domach bądź na odległość drogą telefoniczną. Dzięki
propagowaniu przez rzecznika wśród osób w podeszłym wieku zasad zawierania takich umów
i możliwości odstąpienia w ustawowym terminie od umowy udało się uniknąć ujemnych skutków
podpisywania takich umów.
W 2018 r. Rzecznik zajmował się umowami zawartymi w lokalu w liczbie 38, poza lokalem - 8
i na odległość - 20.
W 2018r. Rzecznik występował do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów
konsumentów ogółem 32 razy. Najczęściej wystąpienia Rzecznika dotyczyły zakupu odzieży i obuwia
– 14 wystąpień oraz sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych
i sprzętu komputerowego - 4 wystąpienia.
Rzecznik w swoich pismach opisywał stan faktyczny, wskazywał stanowisko konsumenta, właściwy
sposób załatwienia sprawy, wnosił o udzielenie przez przedsiębiorcę wyjaśnień.
Podobnie jak w roku poprzednim przedsiębiorcy sprzedający obuwie markowe w sklepach sieciowych
przedstawiają Rzecznikowi opinie sporządzone przez ich własnych rzeczoznawców na potrzeby firmy,
zawierające te same treści i przerzucające winę na kupującego. Jednakże konsumenci zazwyczaj nie
wyrażają gotowości wystąpienia przeciwko przedsiębiorcy na drogę sądową.

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATOWY URZĄD PRACY wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w
zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy zawarte w art. 4 ust. 1
pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Ich szczegółowy katalog został
określony w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Urząd jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającą w formie
samodzielnej jednostki budżetowej.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zrealizował następujące zadania należące
do kompetencji samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy:
 dokonał ogółem 1869 rejestracji osób bezrobotnych oraz 1930 wyrejestrowań z ewidencji
osób bezrobotnych;
 przyjął lub pozyskał 999 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym
642 pochodziły z otwartego rynku pracy, a 357 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego;
 wydał 1233 skierowania do pracy i na targi pracy;
 upowszechnił 625 ofert w ramach sieci EURES na 4271 wolnych miejsc pracy;
 wydał 131 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawców
i 13 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, zarejestrował 495 oświadczeń
pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
 udzielił 1063 indywidualnych porad zawodowych, 2517 - indywidualnych informacji
zawodowych, zorganizował 23 spotkania w ramach porad grupowych dla 222 osób oraz 28
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spotkań w formie grupowej informacji zawodowej dla 315 osób, czterem pracodawcom
udzielił pomocy i wsparcia w zakresie doboru kandydatów do pracy;
przeprowadził 1801 wywiadów w ramach „Kwestionariusza wywiadu do profilowania”;
przygotował 1701 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla bezrobotnych;
kontaktował się 18180 razy z osobami zarejestrowanymi w sprawach dotyczących nadzoru
nad realizacją IPD, propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy;
zajmował się formalną obsługą klientów w ramach której: sporządził 4663 decyzje
administracyjne, naliczył 3435 świadczeń dla osób uprawnionych, wystawił 2893
zaświadczeń, 785 informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT
- 11) oraz 924 rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych (RMUA), 27 osób
skierował na badania lekarskie, zawarł 291 umów/porozumień na programy rynku pracy,
przygotował 1031 odpowiedzi do uprawnionych organów, rozpatrzył 114 wniosków
o przyznanie dodatków aktywizacyjnych;
prowadził bieżącą analizę rynku pracy, w tym opracował „Informację o bezrobociu
w Powiecie Nidzickim za 2017 rok”, informację o „Bezrobociu na terenie Gminy Janowo
i współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w 2018 roku”, „Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie nidzickim za 2017 rok”, „Barometr zawodów
2019” stanowiący prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach na
lokalnym rynku pracy w 2019 roku, sporządzał sprawozdania statystyczne o rynku pracy
i udostępniał je na stronie internetowej http://nidzica.praca.gov.pl;
upowszechniał dobre praktyki w zakresie ekonomii społecznej i promował usługi oraz
instrumenty rynku pracy.

Budżet Urzędu
W 2018 roku budżet Urzędu opiewał na ogólną kwotę 7792,1 tys. zł (spadek do 2017 roku
o 1820,9 tys. zł, tj. o 18,9%). Składał się z następujących środków:
 Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego – 5827,8 tys. zł (spadek do 2017 roku o
1597,1 tys. zł, tj. o 21,5% - sfinansowano zasiłki dla bezrobotnych ze składkami, dodatki
aktywizacyjne, programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy, zadania fakultatywne dotyczące bieżącej działalności Urzędu);
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34,3 tys. zł (spadek do 2017
roku o 0,7 tys. zł, tj. o 2,0% - zrefundowano pracodawcy koszty wyposażenia stanowiska
pracy osoby niepełnosprawnej);
 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej – 575,4 tys. zł
(spadek do 2017 roku o 88,8 tys. zł, tj. o 13,4% - opłacono składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób bez prawa do zasiłku);
 środki z budżetu powiatu i Funduszu Pracy – 1354,6 tys. zł (spadek do 2017 roku o 134,3 tys.
zł, tj. o 9,0% - sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników oraz wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu).
Organizacja Urzędu
Siedziba Urzędu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Urząd zajmuje
jedenaście pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 182 m2. W 2018 roku z budżetu powiatu
sfinansowano remont podłogi w jednym z nich. Urząd na koniec 2018 roku zatrudniał 22
pracowników (liczba etatów 21,25), w tym sześciu doradców klienta indywidualnego i dwóch
doradców klienta instytucjonalnego.
W 2018 roku dostosowano organizację Urzędu do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Wdrożono w życie uchwałę Nr 349/2017 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 4 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, tj.
przygotowano organizacyjnie Urząd do realizacji zadań dotyczących oświadczeń o powierzeniu
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wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową. Ponadto, we własnym
zakresie, opracowano dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz powołano
Inspektora Ochrony Danych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE swoją siedzibę ma w Nidzicy przy
ul. Traugutta 13, w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Na dzień 31 grudnia
2018 r. liczba zatrudnionych w PCPR wynosiła 9 osób. Realizując zadania powiatu z zakresu pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ciągu 2018 roku sporządzono:
- 89 informacji o całokształcie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i sytuacji
rodziny dziecka, 7 planów pomocy dziecku, 11 ocen rodzin zastępczych, 128 ocen sytuacji
opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu
Nidzickiego,
- zawarto 5 Porozumień i 3 aneksy z innymi Powiatami, w sprawach określenia warunków i sposobu
przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego
powiatu umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w sprawach
przyjęcia dzieci oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie,
- przygotowano zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2 opinie
o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- prowadzono rejestr rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka
zgodnie z wymogami ww. ustawy, na potrzeby sądów,
- w ciągu roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli ciągłym wsparciem i opieką 61 dzieci
z 27 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, odwiedzając środowiska rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka 306 razy,
- pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej brali udział i organizowali 128 spotkań Zespołu ds. Oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- braliśmy udział i organizowaliśmy wykonywanie postanowień sądów dotyczących przekazywania
dzieci z rodzin biologicznych do rodzinnej pieczy zastępczej,
- cyklicznie występowano do sądów z pozwami o ustalenie alimentów rodzicom biologicznym dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej,
- cyklicznie przekazywano do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,
- cyklicznie opiniowano przyznawanie wszystkich świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych
i kompletowano całość niezbędnej dokumentacji celem sporządzenia decyzji administracyjnych,
- cyklicznie ustalano właściwość gmin, które winny ponosić koszty utrzymania dzieci w pieczy
zastępczej,
- uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
- w miarę potrzeb występowano do sądów o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- pracownicy zorganizowali i wzięli udział w Powiatowych Dniach Rodziny,
- organizacja kampanii Szukam Rodziny Zastępczej na terenie Powiatu Nidzickiego oraz Powiatowego
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- prowadzono rejestr dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- systematycznie współpracowano z administratorem w zakresie systemu informatycznego POMOST
i aktualizowano na bieżąco dane w tym systemie,
- cyklicznie współpracowano z sądami, ośrodkami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi,
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- cyklicznie przygotowywano dane na potrzeby ROPS, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego i wypełniano ankiety.
- sporządzono 159 sprawozdań:
ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017, sprawozdania jednorazowe miesięczne PS,
sprawozdania jednorazowe WRISPZ miesięczne, sprawozdania resortowe PS, sprawozdania
resortowe SW, sprawozdania resortowe WRISPZ, zbiory centralne kwartalne, półroczne i roczne.
- koordynowano i nadzorowano elektroniczny przepływ sprawozdań z zadań PCPR w Centralnej
Aplikacji Statystycznej,
- prowadzono korespondencję z gminami/ośrodkami pomocy społecznej dotyczącą odpłatności za
pobyt wychowanków w pieczy zastępczej,
- prowadzono korespondencję oraz udzielano niezbędnych informacji rodzinom zastępczym/
rodzinnym domom dziecka dotyczącą wypłacanych świadczeń,
- wystawiano zaświadczenia z zakresu wypłacanych świadczeń,
- Merytorycznie i rachunkowo opracowywano dokumenty dotyczące odpłatności gmin za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej. Dokumenty te były podstawą do wystawienia not obciążeniowych dla gmin.
- weryfikowano comiesięczną odpłatność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej pochodzących
z terenu Powiatu Nidzickiego a przebywających na terenie innych powiatów (opisywanie not
księgowych),
- występowano do OPS o informacje związane z sytuacją życiową i finansową rodziców biologicznych,
- na potrzeby rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka sporządzono 181 list wypłat (dot.
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka, utrzymania lokalu mieszkalnego w którym prowadzony jest rodzinny dom
dziecka, dofinansowań do wypoczynku letniego, wynagrodzeń),
- na potrzeby usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka
sporządzono 45 list wypłat (dot. pomocy na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na
usamodzielnienie),
- na potrzeby usamodzielnianych wychowanków z pieczy instytucjonalnej sporządzono 22 listy
wypłat,
- ogólnie sporządzono i wydano 1 286 decyzji administracyjnych,

Wybrane zagadnienia z działalności PCPR
Domy Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Stowarzyszenie posiada zezwolenie Wojewody
Nr PS.II.Sk.9013/9/06 z dnia 2 listopada 2006 r. na prowadzenie tego typu Domu dla 24 osób.
Poziom świadczonych przez DPS usług spełnia wymagane standardy określone w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 734).
Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej powiat otrzymuje dotację z budżetu województwa na
każdego mieszkańca, który został skierowany do DPS przed 1 stycznia 2004 r.
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Od 1 stycznia 2004 r. zmieniły się zasady kierowania do domów pomocy społecznej. Jest to obecnie
zadanie gminy, która kieruje swojego mieszkańca do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej
i pokrywa część kosztów za jego pobyt.
W 2018 r. określono miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej
w Napiwodzie na kwotę 3 848,00zł.
W 2018 r. otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie DPS w Napiwodzie wynosiła
1 428 551,00 zł w tym: 52 227,00 zł dodatkowe środki na doposażenie, i ponownie 25 623,00 zł
dodatkowe środki na doposażenie, 680 000,00 zł na rozbudowę DPS i 670 701,00 zł dotacja na
mieszkańców. Dom osiągnął również dochody z opłat pensjonariuszy w wysokości 286 796,74 zł.
Ogółem wydatki na utrzymanie 24 mieszkańców DPS wyniosły 2 526 277,20 zł (w tym środki PSONI
Koło w Nidzicy i środki z innych źródeł publicznych w wys. 810 929,46zł).
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie
Od 1 grudnia 2006 r. na terenie Nidzicy rozpoczął funkcjonowanie Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środki na działalność Domu pochodzą z dotacji wojewódzkiej.
W 2018 r. całkowity koszt funkcjonowania Domu wyniósł 1 244 965,50 zł i wszystkie środki
pochodziły z dotacji Wojewody.
Statutowa liczba pensjonariuszy ŚDS wynosiła na 31 grudnia 2018 r. 60 osób i 5 osób w miejscach
całodobowego pobytu. Jednak w ciągu roku z usług Domu korzystało 71 osób. Z usług placówki
w 2018 r. zrezygnowało 10 osób w tym: 1 osoba podjęła zatrudnienie, 2 osoby zmarły, 3 osoby
z powodu umieszczenia w domu pomocy społecznej, 4 osoby z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie z całego powiatu. Działania Domu skierowane są do osób wymagających wsparcia
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych i postępowania rehabilitacyjnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników.
Celem Domu jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku
i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zorganizowanych zajęciach, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej
samodzielności życiowej oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.
Dom zapewnia uczestnikom zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące:
- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej.
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- terapię zajęciową,
- poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne, socjoterapeutyczne i socjalne.
Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników,
wynikających ze stopnia ich psychicznej sprawności. Na liście osób oczekujących figurują 3 osoby.
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Przy PCPR działa Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczowychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami
Na terenie powiatu został utworzony od 1 września 2004 r. Powiatowy Punkt Konsultacyjny
dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami.
W 2018r. Punkt finansowany był ze środków powiatu. W punkcie zatrudnionych było 3 specjalistów:
psycholog, pedagog, prawnik.
Z porad specjalistów mogą korzystać zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy oraz osoby uzależnione
i współuzależnione, rodziny borykające się problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
W 2018r. z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika - skorzystało łącznie 116 osób.
Prawnik udzielił 44 porad, pedagog 46 porad natomiast z pomocy psychologa skorzystało 26 osób.
Porady udzielane przez specjalistów dotyczyły między innymi: uzależnień od alkoholu i narkotyków,
problemów przemocy domowej i rodzinnej, spraw alimentacyjnych, ustalenia ojcostwa, ograniczenia
władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności za długi współmałżonka, utworzenia rodzin zastępczych,
podziału majątku po rozwodzie, ustalenia uprawnień do różnych świadczeń w tym do świadczeń
z pomocy społecznej.
W Punkcie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą otrzymać wskazówki i niezbędną wiedzę
dotyczącą rozwiązania swojego problemu i informację o możliwościach wyjścia z trudnych sytuacji
życiowych.
Poradnictwo jest prowadzone nieodpłatnie, dlatego mogą z niego korzystać osoby, których nie stać
na opłacenie porad specjalistów.
W 2018 r. na funkcjonowanie Punktu została przeznaczona kwota 8 474,90zł.
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie realizowało w oparciu o otrzymane na ten cel środki finansowe.
W 2018 r. powiat nidzicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kwotę 1 354 648,00 zł na realizację zadań zapisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.
511 ze zm.). Rada Powiatu podjęła uchwałę o podziale tych środków na poszczególne zadania
wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Z otrzymanych środków wydatkowano na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018r.
kwotę 1 319 432,03zł, która została przeznaczona na następujące zadania:
Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych:
- 20 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów na kwotę 32 117,00 zł
- 8 dzieci niepełnosprawnych i 8 opiekunów na kwotę 18 118,00 zł
Łącznie kwota dofinansowana do turnusów rehabilitacyjnych wyniosła 50 295,00 zł (28 osób
niepełnosprawnych i 16 opiekunów).
Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem. Osoby niepełnosprawne chętnie korzystają
z pobytu w Ośrodkach Rehabilitacyjnych, które służą nie tylko rehabilitacją leczniczą, ale i społeczną.
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Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są dla 55 osób przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym. Są to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej oraz osoby ze sprzężonymi różnorodnymi niepełnosprawnościami.
Na jednego uczestnika warsztatów PFRON corocznie przeznacza określoną kwotę środków
finansowych. W 2018 r. ze środków PFRON została przekazana na funkcjonowanie WTZ kwota
912 780,00 zł, ze środków powiatu kwota 101 420,00 zł.
W Warsztatach jest utworzonych 11 pracowni (gospodarstwa domowego, tkactwa i dziewiarstwa,
krawiecka, ogrodnicza, stolarska, plastyczna i uzdolnień artystycznych, komputerowo-poligraficzna,
ceramiczna, gospodarcza, umiejętności społecznych, remontowo-modernizacyjna), w każdej po 5
uczestników. Pracownią opiekuje się instruktor terapii zajęciowej. Warsztat zatrudnia pracowników
w wymiarze 18,5 etatu (na następujących stanowiskach: kierownik, specjalista ds. rehabilitacji
i rewalidacji, instruktor terapii zajęciowej, pomoc terapeuty, logopeda, psycholog pielęgniarka,
pracownik socjalny, pracownik administracyjny, księgowa, kierowca, trener pracy).
Powiat Nidzicki ma podpisane Porozumienie z Powiatem Olsztyńskimi Powiatem Ostródzkim
w sprawie dofinansowania kosztów działania WTZ. Corocznie jest podpisywany aneks na
dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa 3 osób niepełnosprawnych z Powiatu Olsztyńskiego
i 1 osoby z Powiatu Ostródzkiego w WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Wysyłane są również noty obciążające oba powiaty.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne, bieżnia rehabilitacyjna,
piłka rehabilitacyjna, elektrostymulator, trener dłoni) na kwotę 4 160,32 zł z tego:
- 3 osoby dorosłe
2 185,32 zł
- 1 dziecko
1 975,00 zł
Dofinansowano zakup następujących przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: aparaty
słuchowe i wkładki uszne, pieluchomajtki, balkoniki, cewniki i worki do zbiórki moczu, obuwie
ortopedyczne, gorsety korekcyjne, wózki inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe, łuski
na goleń i stopę, protezy uda i podudzia, przedmioty pionizujące, protezy piersi, peruki itp.
Na ten cel przeznaczono kwotę 258 213,68 zł, w tym:
- 229 263,78 zł dla 545 osób dorosłych,
- 28 949,90 zł dla 35 dzieci.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
W 2018r. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 64 885,89 zł
otrzymało 8 osób niepełnosprawnych.
Środki te zostały przeznaczone na: dostosowanie pomieszczeń łazienki do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, wyrównanie poziomu podłóg, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż poręczy
i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, położenie płytek antypoślizgowych, montaż krzeseł
prysznicowych, adaptację pomieszczeń na łazienkę, wykonanie podjazdu z barierkami ochronnymi.
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Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych na kwotę 4 571,10 zł otrzymało 7 osób
dorosłych na: uchwyty, ławkę wgłębną na wannę, fotel prysznicowo-toaletowy, barierki i drabinki
do podciągania.
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 9 226,04 zł otrzymało 6 osób
niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie: systemu
bezprzewodowej łączności z aparatem słuchowym oraz utrzymanie psa przewodnika osoby
niewidomej tj. wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
Dofinansowanie ze środków PFRON imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych dla osób
niepełnosprawnych
W 2018 roku dofinansowano organizacjom pozarządowym imprezy dla osób niepełnosprawnych na
kwotę 15 300,00 zł:
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy
11.700,00 zł (2 imprezy: Koncert Radości i Nadziei 7.200zł, Powiatowe Dni Rodziny 4 500,00 zł)
- Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Nidzicy (spotkanie wigilijne)
1 080,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” w Nidzicy
(Festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka) 1 020,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy (Międzynarodowy
Dzień Seniora) 1 500,00 zł
Za obsługę ww. zadań uzyskaliśmy z PFRON kwotę 33 844,00 zł, która jest dochodem powiatu.
W 2018 r. w ramach rehabilitacji społecznej zostało przyjętych 709 wniosków na kwotę około
775 139,00 zł. Udzielono miesięcznie około 45 porad dotyczących różnych spraw i problemów osób
niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
W ciągu roku były niewielkie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami wynikające z
bieżących potrzeb osób niepełnosprawnych i zainteresowania różnymi formami wsparcia. Zmiany
były w sierpniu i wrześniu W związku z powyższym przygotowano Uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków PFRON na rok 2018
Szczegółowy opis programów zrealizowanych przez tę jednostkę znajduje się w dziale VIII.
Charakterystyka powiatowych jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy, Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy znajduje się na str.
23 w części - Zadania oświatowe realizowane przez Powiat. Natomiast Szczegółowy opis
programów zrealizowanych w 2018 r. przez te jednostki znajduje się w dziale VIII.

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w 2018 roku zatrudnionych było
siedmiu specjalistów, w tym: 3,5 etatu pedagoga; 1 etat logopedy; 2 etaty psychologa.
Zadaniem Poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także udzielanie rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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Opieką objęto 6 400 dzieci z 36 placówek edukacyjnych powiatu nidzickiego, w tym:
 terapia logopedyczna (436);
 indywidualne porady zawodowe bez badań (182);
 zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (513);
 terapia psychologiczna (436);
 interwencja kryzysowa (5);
 zajęcia grupowe w szkołach (513 osób);
 socjoterapia (4);
 terapia pedagogiczna, psychoedukacja, inne.
Łącznie udzielono 2 044 pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży.
W 2018 r. zrealizowano:
 377 diagnoz psychologicznych;
 495 diagnoz pedagogicznych;
 120 diagnoz logopedycznych;
 121 diagnoz lekarskich;
 182 diagnozy związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
i kariery zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 1 295 diagnoz.
Odbyło się 108 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Najwięcej orzeczeń wydano ze względu na:
niepełnosprawność intelektualną (29), kolejno: niepełnosprawności sprzężone (24), autyzm i Zespół
Aspergera (14). 20 orzeczeń wydano ze względu na potrzebę indywidualnego nauczania.
Wydano 164 opinie w sprawach np.: wczesnego wspomagania (19), dostosowania wymagań
edukacyjnych (51), o specyficznych trudnościach w uczniu się (48) oraz w innych sprawach.
Oprócz działalności diagnostycznej udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom
w formie:
 treningi wychowawcze (12);
 warsztaty (219 osób);
 prelekcje i wykłady (6);
 udział w radach pedagogicznych (2);
 terapia rodzin (2);
 inne formy wsparcia (1919).
W sumie 2 160 pomocy.
Poradnia utrzymywała dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym, placówkami objętymi naszą
opieką oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (np. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nidzicy, Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej – asystenci rodzin, ZDZ Nidzica, OREW Nidzica, Powiatowa Komenda Policji
w Nidzicy). Poradnia na bieżąco rozpoznawała i analizowała potrzeby środowiska lokalnego,
modyfikowała swoje działania zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Na terenie Poradni
funkcjonowały sieci współpracy i samodoskonalenia:
 logopedów;
 pedagogów szkolnych;
 pedagogów specjalnych;
 doradców zawodowych.
Ponadto pracownicy uczestniczyli w Projektach Badawczych współpracując z PTPIP w Gdańsku.
Realizowali projekty: ,,Za życiem”, Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Poradnictwa Zawodowego,
Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi, Laboratorium.
Szkoła usytuowana jest w małej wsi Jagarzewo położonej w gminie Janowo, w powiecie nidzickim,
w odległości 9 km od Janowa, 14 km od Nidzicy i 22 km od Wielbarka.
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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ma swoją siedzibę w Nidzicy przy ul. Kolejowej 29.
W jednostce na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 20 pracowników, w tym 13
pracowników Obwodu Drogowego, wchodzącego w struktury PZD. W trakcie roku zatrudnionych
było także 3 pracowników w obwodzie drogowym w systemie prac interwencyjnych.
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg znajdują się:
ULICE:
5,3 km ulic o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 44tyś,m2,
1332 m2 poboczy, utwardzonych zatok autobusowych i postojowych,
18 650,0 m2 chodników
DROGI POWIATOWE o łącznej długości 424 km w tym:
320 km o nawierzchni bitumicznej
14 km o nawierzchni brukowej
1 km o nawierzchni betonowej
3 km o nawierzchni kostkowej
1 km o nawierzchni tłuczniowej
53 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej
32 km o nawierzchni gruntowej naturalnej
OBIEKTY MOSTOWE
24 obiekty mostowe z czego :
5 szt. to obiekty o konstrukcji stalowej
19 szt. to obiekty o konstrukcji betonowej
12 przepustów o średnicy 150 cm i większe
171 przepustów o średnicy poniżej 150 cm
Wykonanie projektów budowlanych - realizowane w 2018 roku




Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj.nr 545 do drogi krajowej nr 7 –
138 990,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż – 137 760,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki 125 829,00 zł

Wnioski o dofinansowanie
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przygotował wnioski o dofinansowanie w ramach programu
pod nazwą RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na zadania:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w miejscowości
Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach
nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo , gm. Janowo ( nie otrzymano dofinansowania).
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop - Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała
( nie otrzymano dofinansowania ).
Wykaz robót pozostałych - zlecane innym podmiotom:
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- wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg
- 50 677,83 zł
- bieżące utrzymanie dróg ogółem
-121 520,37 zł,
w tym między innymi:
- Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w trybie awaryjnym mieszanką mineralnoasfaltową w ciągu drogi powiatowej Nr 1562N dr. nr 1613N (Jabłonowo Dyby-Bukowiec Wlk (dr.
nr 1619N) na wartość 87 988,97 zł
- Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w trybie awaryjnym mieszanką mineralnoasfaltową w ciągu drogi powiatowej Nr 1617N Stare Połcie- Smolany-Żardawy w m. Połcie Stare
na wartość 24 957,62 zł
- Sprzątanie kompleksowe ulic i chodników
- Wycinka drzew przydrożnych
- Sprzątanie dróg zamiejskich po zimie
- Wznowienie pasa drogowego ,podziały wykupy gruntów
- Wykonanie ewidencji dróg powiatowych
- Poziome oznakowanie dróg powiatowych
- Koszenie traw i chwastów
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

- 49 539,60 zł
- 12 000,00 zł
- 9 358,85 zł
- 12 637,10 zł
- 19 832,00 zł
- 25 340,63 zł
- 45 417,06 zł
-255 242,88 zł

Razem wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg - 601 566,32 zł

Roboty wykonane we własnym zakresie – obwód drogowy
Lp.
Asortyment robót
Jedn.
miary
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2

Sprzątanie pasów drogowych z
zanieczyszczeń
Wykonanie rowków ściekowych
Wycinka krzaków w rowach na
drogach
Wycinka odrostów drzew
Prześwietlenie
koron
drzewpodkrzesanie
Naprawa
uszkodzonych
znaków
drogowych
Ustawienie
znaków
drogowych
ogółem, w tym:
Ustawienie słupków drogowych Ø60
Ustawienie słupków prowadzących U1a
Mocowanie tarczy znaku typ „A”
średnie
Mocowanie tarczy znaku typ „B”
średnie
Mocowanie tarcz znaku typ „E”
Mocowanie tarcz znaku typ „F”
Mocowanie tarcz znaku typ „T”
Mocowanie tarczy znaków „D”
średnie 600x900mm

Ilość
Jedn.

3

Cena
Jedn.
zł

4

5

Wartość
robót
zł
6

r-g

1264,0

186,0

235 104,00

szt.
ha

50,0
3,10

100,0
25 245,86

5 000,00
78 262,17

szt.
szt.

446,0
835,0

50,0
400,00

22 300,00
334 000,00

szt.

389,0

50,0

19 450,00
46 508,57

szt.
szt.

129,0
1,0

206,42
82,74

26 628,18
82,74

szt.

51,0

101,05

5 153,55

szt.

11,0

129,86

1 428,46

m2
m2
m2
szt.

3,021
0,81
11,775
58,0

252,54
311,31
383,93
132,41

762,92
252,16
4 520,78
7 679,78
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8.
9.
10.

a.
b.
c.
d.
11.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Remont cząstkowy masą na zimno
Bieżące
utrzymanie
obiektów
mostowych
Remont cząstkowy emulsją i grysami
na drogach powiatowych ogółem
w tym:
gł. 4cm
gł.3cm
gł.2cm
rakowiny
Remont
nawierzchni
żwirowej
kruszywem łamanym gr 10cm ogółem
w tym na drogach:
Nr 1621N dr.nr 1617N Stare PołcieSzczepkowo Borowe-dr.nr 1564N
(Pawełki)
Nr 1564N Szymany-Szkudaj
Nr 1587N na odcinku SarnowoMalinowo
Nr 1613N na odcinku Kołaki-GołębieJabłonowo
Nr 1562N dr.nr 1613N (Jabłonowo
Dyby)-Bukowiec Wlk.(dr.nr 1619N)
Nr
1973N
Kanigowo-ZagrzewoGrzegórzki-Napiwoda
Nr 1906N Zalesie -Krokowo
Nr 1538N Sątop-Szerokopaś -Nidzica
m.Łysakowo
Posypywanie
mieszanką
miejsc
niebezpiecznych
Frezowanie karp
Koszenie traw i chwastów
Koszenie
traw
w
miejscach
niebezpiecznych
Usuwanie wiatrołomu
Wycinka drzew
Odprowadzenie wody z jezdni drogi
powiatowej Nr 1603N Czarny Piec Napiwoda poprzez wykonanie drenu
francuskiego
Remont ścieżki rowerowej w ciągu
drogi
powiatowej
Nr
1528N
Witramowo-Łyna -dr.woj. nr 545
Nidzica
poprzez
rozebranie
nawierzchni z kostki POL-BRUK w
miejscach występujących nierówności
i ponowne ułożenie nawierzchni z
kostki.
Profilowanie wraz z uzupełnieniem
poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr

Mg/m2
r-g

50,0/500,0
448,0

1000,0/Mg 50 000,00
100,00
44 800,00

m2

13 337,0

385 780,0

m2
m2
m2
m2
m2/Mg

4194,0
2083,0
396,0
6664
3761/890

28,92
średnia
cena
35,0
30,0
25,0
25,0
32,47

m2/Mg

89/24

32,47

2 889,83

m2/Mg
m2/Mg

473/93
89/24

32,47
32,47

15 358,31
2 889,83

m2/Mg

1056/285

32,47

34 288,42

m2/Mg

224/60

32,47

7 273,28

m2/Mg

1386/324

32,47

45 003,42

m2/Mg
m2/Mg

222/40
222/40

32,47
32,37

7 208,34
7 208,34

r-g

296,0

250,0

74 000,00

szt.
ha
ha

4,0
11,37
2,5

250,0
400,0
800,0

1 000,00
4 548,00
2 000,00

szt.
szt.
mb

1,0
1,0
20,0

334,0
334,0
232,72

334,00
334,00
4 654,40

m2

600,0

58,08

34 848,00

m3

300,0

137,45

41 235,00

146 790,0
62 490,0
9 900,0
166 600,0
122 119,77
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21.

a.

b.

c.
d.
22.
23.
a.
b.

24.

25.

26.
a.
b.
c.
27.
a.
b.
28.

1264N Leszcz –Jankowice –RączkiMoczysko na odcinku Rączki-Łyna gr.
średnio 20cm w ilości 1500m2
Wykonanie ścinki poboczy gr. 20cm z
odwiezieniem urobku na odl. do 2km
na drogach ogółem,
w tym na drogach:
Nr 1253N Rychnowo -PacółtowoZybułtowo-Wierzbowo-KlęczkowoKomorniki na odc. WierzbowoDziurdziewo 90,0 mb
Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-KozłówkoZakrzewo-Sarnowo-Działdowodr.woj.nr 545) w m. Lipowo
Nr 1264N Leszcz-Jankowice -RączkiMoczysko w m. Łyna
Nr 1625N Janowo-Zaborowo-Nowa
Wieś Wlk.
Odśnieżanie obiektów mostowych
Wykonanie rowu przydrożnego
ogółem, w tym na drogach:
1625N Janowo-Zaborowo Nowa Wieś
Wlk
Nr 1253N Rychnowo -PacółtowoZybułtowo-Wierzbowo-KlęczkowoKomorniki
Umocnienie rowu płytami ażurowymi
w ciągu drogi powiatowej Nr 1625N
Janowo-Zaborowo -Nowa Wieś Wlk
m. Szemplino Czarne
Wykonanie drenu francuskiego z
kamienia polnego w ciągu drogi
powiatowej Nr 1625N JanowoZaborowo- Nowa Wieś Wlk w m.
Szemplino Czarne
Ułożenie przepustów z rur PCV Ø 40
ogółem, w tym na drogach:
1625N Janowo-Zaborowo Nowa Wieś
Wlk
1906N Zalesie - Krokowo
1558N
Krokowo-Powierż-Janowiec
Kościelny (dr.nr 1560N) m. Leśniki
Ułożenie przepustów z rur PCV Ø 30
ogółem, w tym na drogach :
1625N Janowo-Zaborowo Nowa Wieś
Wlk
1617 Stare Połcie-Smolany -Żardawy
Oczyszczenie -udrożnienie przepustu
drogowego w ciągu drogi powiatowej
Nr
1550N
Kozłowo-Zaborowo-

m2

490,0

16,98

33 790,20

m2

90,0

16,98

1 528,20

m2

400,0

16,98

6 792,0

m2

375,0

16,98

6 367,50

m2

1125,0

16,98

19 102,50

r-g
mb

40,0
340,0

300,0
45,0

12 000,0
15 300,00

mb

250,0

45,0

11 250,00

mb

90,0

45,0

4 050,0

m2

40,8

101,07

4 123,66

mb

32,0

232,72

7 447,04

mb/m3

30,0/4,8

261,50

7 845,0

mb/m3

6,0/0,96

261,50

1569,0

mb/m3
mb /m3

12,0/1,92
12,0/1,92

261,50
261,50

3 138,0
3 138,0

mb/m3

30,0/4,2

224,31

6 729,30

mb/m3

24,0/3,36

224,31

5 383,44

mb/m3
r-g

6,0/0,84
92,0

224,31
100,00

1 345,86
9 200,00
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29.

30.
31.

Kanigowo na odcinku ZaborowoSzymany
Naprawa
uszkodzonych
płyt m2/r-g
betonowych
w
ciągu
drogi
powiatowej Nr 1528N WitramowoŁyna -dr.woj. nr 545 Nidzica m.Bolejny
Przygotowanie mieszanki 20%
Mg
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości m-g
na drogach powiatowych
Wartość razem:
Podatek VAT:
Wartość ogółem:

5,0/32

200,0

1 000,00

935,0
52,50

144,0
250,0

134 649,00
13 125,00
1 739 916,41
400 180,77
2 140 097,18

Ceny podane w zestawieniu są cenami orientacyjnymi przyjętymi na podstawie rozeznania
cenowego, średnimi cenami z cenników SEKOCENBUD, cenami z przetargów w innych jednostkach.
Koszty poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy to kwota 1 802 429,31 zł, w tym:
 311 333,51 zł zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg,
 75 464,61 zł zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
 50 677,83 zł wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg,
 1 114 107,86 zł wynagrodzenia pracowników (płace całego PZD),
 213 246,86 zł zakup paliwa,
 37 598,64 zł remont sprzętu.
Powstałe oszczędności w kwocie 337 667,87 zł to wynik efektywnej pracy pracowników
Powiatowego Zarządu Dróg oraz dobrej organizacji pracy. Stan dróg monitorowany jest na bieżąco
zarówno przez kadrę zarządzającą jak również przez pracowników fizycznych pracujących w terenie.
ADMINISTRACJA DROGOWA
Zestawienie ilościowe opracowań planów finansowych, zmian w planach budżetu, wydanych
decyzji, postanowień, odpowiedzi na wnioski, wykonanych przeglądów dróg i mostów itp.
- opracowanie planów finansowych jednostki wraz ze zmianami – 14 planów i zmian do planów,
- współpraca z Gminami ,innymi jednostkami samorządowymi, wykonawcami - 53 pisma,
- opiniowanie projektów inwestycyjnych -217 decyzji,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego ,
umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym , reklamy i drobne placówki handlowe –87 decyzji
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje
protestacyjne, uroczystości religijne, przejazdy pojazdów nienormatywnych –3 pisma ( 18 spraw),
- projekty organizacji ruchu -37 pism,
- ewidencja dróg – 7 pism,
- sprawozdawczość – 3 pisma,
- utrzymanie zieleni przydrożnej( wycinka drzew, nasadzenia inne) – 42 wnioski,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego , kontrola stanu dróg ,znaki drogowe – 75 pism ( 81 spraw),
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg –3 pisma ( 8 spraw),
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg-28 pism,
- nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne-27 spraw,
- odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych-20 pism,
- opiniowanie na temat zaliczania dróg do kategorii-3 sprawy,
- wycena dróg -11 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 88,631km,
- nadzorowanie robót wykonywanych systemem zleconym- 23 odbiory robót,
- przeglądy obiektów mostowych-35,0szt.w tym: 24 szt. mosty i kładki dla pieszych 11szt.przepustów
- przeglądy dróg-64 ciągi dróg o łącznej długości 429,442km w tym: 56 szt. dróg o długości 424,179km
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i 8 szt.ulic o długości 5,263km,
- przeglądy wiosenne dróg będące na okresie gwarancyjnym – 2 przeglądy,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót do Nadzoru Budowlanego -2 zawiadomienia,
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do -1 pismo,
- szkody na drogach -37 pism,
- procedury związane ze zmianami w księgach wieczystych -47spraw.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przeprowadził w roku 2018:
- 10 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy,
- 23 postępowań do zamówień publicznych do 30 tyś. euro,
Łącznie przeprowadzono: 33 postępowania.
Dokonał - 56 zamówień/zleceń zwolnionych z ustawy na zakup materiałów, usług.
Inne prace wykonywane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg:
- sprawdzanie i opisywanie faktur za roboty drogowe, zakup materiałów, wynajem sprzętu, zimowe
utrzymanie dróg itp.
- nadzór nad robotami wykonywanymi systemem własnym,
- bieżące sporządzanie informacji dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy, Urzędów Gmin,
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie itp.,
- bieżące (stałe) nadzorowanie stanu technicznego dróg, ulic i obiektów mostowych,
- stała współpraca z Wykonawcami robót,
- odbiory pasa drogowego po prowadzonych pracach w pasie drogowym,
- oględziny drzew 215 sztuk drzew,
- udział w naradach koordynacyjnych w Ośrodku Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
- sporządzanie kosztorysów i dokumentacji do przetargów,
- wznowienia ustalenia granic – 126 spraw,
- przeglądy dróg powiatowych i gminnych pod kątem zarządzania ruchem – 227 odcinków
Dróg gminnych i 64 odcinki dróg powiatowych,
- pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg,
- pełnienie stałego dyżuru w zakresie zarządzania kryzysowego,
- udział w pracach komisji przetargowej,
- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych.

OCHRONA ZDROWIA - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
Zadania Powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmują m.in. tworzenie strategii i planowanie
polityki ochrony zdrowia na terenie powiatu oraz podejmowanie działań z zakresu promocji
i profilaktyki zdrowia.
W 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie realizowano
zadania w zakresie zdrowia publicznego poprzez programy:
- „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” – uczestniczyło 26 osób,
- „Trzymaj formę” – uczestniczyły 34 osoby,
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” – uczestniczyło 10 osób,
- Spektakl profilaktyczny „Labirynt” KURTYNA – uczestniczyło 98 osób,
oraz udział młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia;
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2018 r. organizowano spotkania m.in.
z koordynatorem ds. zdrowia z SANEPID Nidzica, pielęgniarką, pedagogiem realizując programy
profilaktyczne: „Trzymaj formę” – akcja Owoce i warzywa, mleko w szkole; uczestniczono
w projekcie – „Nie biorę? Jutro też nie wezmę”;
W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących realizowano program profilaktyczny „ARS, jak
dbać o miłość”;
Ponadto prowadzono działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia poprzez
umieszczanie na stronie internetowej Powiatu Nidzickiego oraz na tablicy informacyjnej Starostwa
Powiatowego w Nidzicy informacji m.in. na temat:
- mammografii w gminach powiatu nidzickiego,
- przesiewowe badania wzroku,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- rozkład godzin pracy aptek,
- kampanii antynikotynowej,
- badań cytologicznych, które mogą bezpłatnie wykonać mieszkanki Powiatu Nidzickiego,
- nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego,
- kampanii „Stop przemocy”,
- kampanii „Zostań rodziną zastępczą”.
Na terenie powiatu działa Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, którego Powiat Nidzicki jest
organem tworzącym.
Funkcjonują w nim 4 oddziały: CHIRURGICZNY OGÓLNY, PEDIATRYCZNY, GINEKOLOGICZNOPOŁOŻNICZY, WEWNĘTRZNY oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
Ilość łóżek na poszczególnych oddziałach w 2018 r.: ODDZIAŁ CHIRURGICZNY - 20, ODDZIAŁ
PEDIATRYCZNY -13, ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - 19 (13 ginekologiczno-położnicze + 6
neonatologicznych ), ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY -32 oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - 33 łóżka.

Działające w ZOZ poradnie:
1) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
2) Poradnia Neurologiczna,
3) Poradnia Dermatologiczna,
4) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
5) Poradnia Preluksacyjna,
6) Poradnia Alergologiczna,
7) Poradnia Urologiczna,
8) Poradnia Kardiologiczna,
9) Poradnia Neonatologiczna,
10) Poradnia Chirurgiczna,
11) Poradnia Ortopedyczna.
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STAN ZATRUDNIENIA

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELONE PRZEZ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIDZICY
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ILOŚĆ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ W 2018 R. W ROZBICIU NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE
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W roku 2018 doszło do realizacji kilku ważnych inwestycji z Zespole Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy. Plan inwestycyjny za 2018 r. przedstawia tabela zawarta poniżej w dziale INWESTYCJE.
W grudniu 2018 r. Rada Powiatu w formie uchwały zatwierdziła Program Naprawczy Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy, który założył podjęcie działań mających na celu uzyskanie poziomu kosztów i
przychodów zapewniających ich zbilansowanie tzn. uzyskanie wyniku finansowego na poziomie
większym lub równym zero.
Ponadto w 2018 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy podejmował działania na rzecz
ochrony zdrowotnej w Powiecie Nidzickim, co przedstawia załączona tabela:
Dane wejściowe
Sprawozdanie z
funkcjonowania
Sytemu Zarządzania
Jakością

Lp.
2.Informacja
zwrotna od
Klientów
Stron
zainteresowa
nych

Zadanie

Ocena

1. Ministerstwo Zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych
Sieć szpitali

Pozytywna – zakres działalności szpitala w
Nidzicy zgodny z
Mapami, utrzymanie działalności. dot. sieci,
realizacja projektu
Koncepcja rozwoju oraz inwestycji - pozyt.
Opinia Wojewody

2.

Realizacja kontraktu i przesunięcia
między zakresami półroczne
Połączenie okresów rozliczeniowych
do rozliczenia 2018
Ustalenie poziomu finansowania na
2019, zintegrowane działania we
współpracy ze związkiem –
wypracowanie wspólnego
stanowiska
Zapłata za nadlimity
Podpisanie umów na 2019

Wzrost ryczałtu II półrocze (jakość i wzrost
udziału porad w AOS)
Pozytywna – I i II półrocze – wykonanie limitu
ryczałtu
Utrzymanie poziomu finansowania 2018 i 2019
rok.
Wzrost finansowania w NŚOZ (choć nieznaczny)
na 2019

3. Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiolog.

Wniosek o przedłużenie terminu
wykonania wymogów Rozp. MZ dot.
pomieszczeń wraz z oceną dla
bezpieczeństwa pacjentów

Pozytywnie

4.Wojewoda warmińskomazurski

Wnioski na zakup karetki, Dotacja
zakup sprzętu dla ZRM

Zakup sprzętu medycznego do zespołów ratow.
med. – dotacja 59.940,00 zł

5.Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Realizacja inwestycji „Rozbudowa
budynku Szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby
udzielania świadczeń zdrowotnych
dla osób starszych i
niepełnosprawnych zakłada
kompleksową realizację świadczeń
geriatrycznych przez dostosowanie
infrastruktury ZOZ w Nidzicy do
potrzeb osób starszych i
niepełnosprawnych

Pozytywna
Rozstrzygnięcie przetargu
Wprowadzenie zmian w umowie z UM zgodnie z
rozstrzyg. Przetargiem
Koncepcja ulepszeń projektu – oszczędności
energetyczne – w trakcie
Wartość inwestycji ok. 19 mln.

Złożony projekt
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej
w otoczeniu rozbudowanego
budynku szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy”

Pozytywna
Wartość projektu
1 869 468,80 zł
Dofinansowanie
1 587 093,48 zł
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu do
31.01.2019r.

Narodowy Fundusz
Zdrowia

Ścisła współpraca Związku
Szpitali powiatowych
Warmii i Mazur oraz
współpraca ze Związkiem
Ogólnopolskim

Nadlimity: wnioski
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3. Stopień
spełnienia
celów
jakościowych

Realizacja i rozliczenie projektu
Rozwój elektronicznych usług
publicznych oraz elektronicznej
dokumentacji medycznej w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – II
etap

Pozytywna
Wartość projektu:
913.069,59
Kwota uzyskanego dofinansowania
767.601,92

Projekt „Zakup specjalistycznej
aparatury medycznej do nowo
powstałej Poradni
Gastroenterologicznej w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy:
Wartość 300.000

IOWISZ – pozytywna,

Projekt: Wdrożenie elektronicznych
usług publicznych oraz
elektronicznej dokumentacji
medycznej w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy

Pozytywna ocena formalna
Wartość projektu:
1.339.265,00 zł
Kwota dofinansowania
1.138.375,25 zł
- w trakcie ocena merytoryczna

6. Staż pożarna

Dostosowanie budynku Szpitala do
wymogów p/poż
Instalacja włącznika p/poż

Wartość: 53.997,00 zł

7. MOPS/GOPS ,

Objęcie ubezpieczeniem osoby w
trudnej sytuacji

Pozytywna – na bieżąco

8. WOSP

Pozyskanie sprzętu medycznego
Udział w zbiórce

WOŚP
Urządzenie do badania słuchu 1, nawilżacz 1,
kardiomonitor 1, stanowisko do resuscyt.1, fotel
aster 6, lampa do fototerapii 2, pompy infuzyjne
4,
Aparat USG 1
Pulsoksymetr 2

9. Parafia ewangelicka

Dary

Łóżka 38
Materace 17
Chodzik 9
Podnośnik 1

10.PUP Nidzica
Szkolenie pielęgniarek i
położnych– podniesienie
jakości i rozszerzenie
zakresu świadczonych usług

Szkolenie personelu

1.008,00
Wartość dofinansowania
Wartość kursów 2.000,00
14

Zatrudnienie personelu
lekarskiego

Zapewnienie zasobów osobowych
Konkursy na świadczenia
zdrowotne

Bieżące pozyskiwanie i uzupełnianie
kadr

Łącznie: 33. szkolenia
Wartość środków przeznaczonych przez ZOZ
55.452,35 zł
Konkurs. na świadczenia zdrowotne
XI- XII.2018
6 umów
+ 8 w trybie zaproszenia w celu utrzymania
ciągłości usług
73%
14 umowy doraźne kontrakt 63%
35 umów zlecenia 74,4%
57 umów o pracę 116%
RAZEM 120 71%
+ 23 Aneksy 71%
Łącznie 143 71%
2017r.
Konkurs 19 tj.
Doraźne 22
Aneksy 32
Zlecenie 47
Umowa o pracę 49
Łącznie 169
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1 lekarz rezydentura

Rozszerzenie zakresu
udzielanych usług

4.Informacje
zwrotne stron
zainteresowa
nychProtokoły
pokontrolne

5.Funkcjonow
anie
procesów i
zgodność
usługi

Zmiana struktury udzielnych
świadczeń, zwiększenie w trybie
AOS
Zwiększenie dostępności
doświadczeń kardiologicznych

Kadra pielęgniarka – oferta opłaty
za studia i gwarancja zatrudnienia w
ZOZ w związku z uruchomieniem
studiów pielęgniarstwa w trybie
zaocznym w Działdowie
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zgodność działalności z rejestrem

Wzrost ryczałtu o 3% w II półroczu z powodu
większy udziału AOS
Szpital – ciągła dostępność kardiologa
Poradnia – zmniejszenie czasu oczekiwania
przypadki stabilne o 50 dni
4 osoby

1.

Urząd Wojewódzki –
Wydział Zdrowia

Pozytywna

2.

Kontrola NFZ – Nocna
i Świąteczna Opieka
Zdrowotna

Dostępność i sprawozdawczość

Pozytywna z uchybieniami

3.

WSSE

Jakość wody Legionella

Pozytywna

4.

WSSE

Pomieszczenia Szpitala (program
dostosowawczy)

Pozytywna z zaleceniami, terminami do
wykonania
(2019, 2020, 2022)

5.

Kontrola NFZ –
Ginekologia i
Położnictwo

Procedury M16 F46

Pozytywna z uchybieniami

6.

WSSE

Wymagania higieniczne i zdrowotne
w zakresie urządzeń z
promieniowaniem i polem
elektromagnetycznym

7.

Urząd Wojewódzki –
Wydział Zdrowia

Zgodność działalności z przepisami i
z rejestrem PWLD

Pozytywna

8.

RCKiK

Pracownia Immunologii
Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pozytywnie z zaleceniami

9.

Powiat Nidzicki

Audyt wewnętrzny – prawidłowość
gospodarowania mieniem, środkami
publicznymi, dostępność i jakość
udzielania świadczeń zdrowotnych
Zapewnienie realizacji zadań działu
w związku z rotacją personelu,
zwolnieniem lekarskim
Konieczność nadzoru nad nową
kadrą

ADMINISTRACJA
- DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY

Pozytywna

Pozytywna z zaleceniami

Finans.-Księg. Pozytywna: zatwierdzony plan
naprawczy, poprawienie wyniku finansowego
Płace: Pozytywna: dużo czynności zw. z wypłatą
podwyżek wynagrodzeń i zm. formalnoprawnymi w tym zakresie

- DZIAŁ STATYSTYKI
MEDYCZNEJ I INFORMATYKI

Kontynuacja procesu informatyzacji
– bieżąca oraz uzupełnienie w
ramach wniosku o dofinansowanie z
UE

Pozytywna: terminowa realizacja zadań, w
zakresie realizacji projektu , rozliczenie projektu
w terminie
Pozytywna
Zalecenia: konieczność utrzymania
terminowości, samodyscypliny w realizacji zadań
i monitorowaniu ich efektów

- DZIAŁ TECHNICZNY

Bieżący nadzór nad infrastrukturą
oraz realizacja celów inwestycyjnych
na rok 2018.
Udział w przystąpieniu do realizacji
inwestycji „Rozbudowa….”

Pozytywna – rozstrzygnięcie postępowania,
podpisanie umowy

- SEKCJA ZAOPATRZENIA

Procedura zakupy

Pozytywna
Wdrożenie do pracy kierownika
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Ścisła współpraca z Mecenasem ZOZ, szkolenia

6.Działania
podjęte w
następstwie
wcześniejszyc
h przeglądów
zarządzania

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nadzór nad bezpieczeństwem i
higieną pracy

Uzupełnienie kadr w związku ze zmianą pracy
dotychczasowego pracownika
Utrzymanie współpracy z dotychczasowym
pracownikiem w związku z posiadanymi
uprawnieniami

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Nadzór nad bezpieczeństwem
informacji, wdrożenie nowych
procedur

Pozytywna
Wdrożenie procedur, szkolenia personelu

Utrzymanie zatrudnienia do
wartości i struktury
kontraktów z NFZ.

Zapewnienie zatrudnienia na
wymaganym poziomie w zakresie
zabezpieczenia wraz z ciągłym
procesem pozyskania nowych kadr ,
Oddział wewnętrzny – powołanie
nowego kierownika
Bieżące i bardzo restrykcyjne
monitorowani wykonania
kontraktów w związku z procesem
co kwartalnym „zakańczaniem”
umów

Pozytywna (uwaga: coraz trudniejsza sytuacja na
rynku pracy w pozyskiwaniu personelu)

Monitorowanie wykonanie
kontraktów

POZYTYWNA wykonanie ryczałtu

Wzrost kontraktu w ramach
umowy ryczałtowej 2%

Spełnienie warunków jakościowych,
+ zwiększenie struktury udziału
procedur AOS

i rozliczenia kosztów

Bieżące monitorowanie kosztów

Umieszczenie ZOZ-u w
Nidzicy na mapie potrzeb
zdrowotnych oraz Szpitala w
Nidzicy w sieci szpitala
Umieszczenie działalności
ZOZ Nidzica wraz z planami
rozwoju w:
- Strategia Rozwoju
Powiatu Nidzickiego na lata
2016-2022
- Strategia Rozwiązywania
problemów Społecznych W
Powiecie Nidzickim na lata
2016- 2025

Utrzymanie zakresu działalności

Realizacja c.d.

pozytywna – zgodnie z koncepcją działań
inwestycyjnych, uzyskanie środków finansowych,
realizacja projektów UE

Prowadzenie programów
profilaktycznych i akcji na rzecz
promocji zdrowia

Ilość wykonanych badań
profilaktycznych,
Ilość spotkań promocyjnych:
- Profilaktyka raka szyjki macicy ……

Pozytywna

Rozszerzenie zakresu usług
zabiegowych

Zabiegi z zakresu chirurgii
laryngologicznej

POZYTYWNA

Zmniejszenie kolejki , docelowo
zniwelowanie rocznej kolejki
Pozyskanie dodatkowego lekarza
kardiologa

POZYTYWNA

Zmniejszenie kolejki

POZYTYWNA

Zwiększenie dostępności do
porad lekarza specjalisty
kardiologa

Zwiększenie dostępności do
porad lekarza specjalisty
dermatologa
Utrzymanie dostępności do
świadczeń fizjoterapii
domowej

POZYTYWNA

POZYTYWNA – dodatni wynik finansowy
pozytywna – zgodnie z koncepcją działań
inwestycyjnych

POZYTYWNA + URUCHOMIENIE ŚWIADCZEŃ DLA
OSOB NIEPEŁNOSRAWNYCH – świadczenia
nielimitowe
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Wspieranie szkoleń
personelu w dziedzinach
związanych z bieżącą
działalnością ZOZ oraz
związaną z rozwojem tej
działalności

Pozyskanie personelu
medycznego lekarskiego.
- ogłoszenia ciągłe (konkurs,
str. internetowe, OW- MIL,
OMIL, konsylium24pl.
Medycyna praktyczna)
Utrzymanie certyfikatów
ISO, Tyt. Szpital Przyjazny
Dziecku, Szpital Przyjazny
Kombatantom
Akredytacji
Prowadzenie dokumentacji
zgodnie z obowiązującymi
przepisami , wymogami
normy i ustaleniami ZOZ
tylko w wersji
elektronicznej.
Doskonalenie pracy w
systemie elektronicznym
Organizacja spotkań
procesowych powiązanych
tematyczne.
Ciągły nadzór nad procesem
zlecanym na zewnątrz,

Szkolenia specjalizacyjne nowych
lekarzy

Pozytywna:
Choroby wewnętrzne: 1 rezydentura
Zatrudnienie 2 lekarzy na ostatnim roku
specjalizacji

Studia pielęgniarskie – oferta
zatrudnienia z opłatą za studia – 4
osoby
Szkolenia medyczne – kursy i
specjalizacje: pielęgniarstwo
operacyjne, chirurgiczne, choroby
wewnętrzne, geriatria, ginekologia i
położnictwo, pediatria

Pozytywna

Zrealizowano

Pozytywna, utrzymanie ciągłości świadczeń

Zrealizowano

Pozytywna

Realizowane – proces ciągły ,
informatyzacja – realizacja projektu

Pozytywna

Realizowane – proces ciągły

Pozytywna

Realizowany

Pozytywna

Realizowany

Uzyskanie poręczenia wszystkich samorządów

Ukończona specjalizacja gin.-poł
Pozostałe do realizacji w przyszłym roku

Doskonalenie umiejętności
w komunikacji
interpersonalnej.
Dbanie o pozytywny
wizerunek szpitala przez
wszystkich pracowników,
Poprawa infrastruktury i
środowiska pracy.
Realizacja projektów
rozbudowy szpitala
dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych RPO w latach
2016 – 2020.
Aplikacja o środki
zewnętrzne na projekt
związany z rozbudową
Szpitala na potrzeby opieki
długoterminowej i

Rewitalizacja Terenu wokół rozbudowy
Informatyzacja rozbudowanej części
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geriatrycznej
Działania związane z
pozyskaniem dodatkowych
dotacji na realizację
projektu związany z
rozbudową Szpitala na
potrzeby opieki
długoterminowej i
geriatrycznej
Realizacja zaleceń z
Programu
dostosowawczego

8.Zmiany,
które mogą
wpływać na
system
zarządzania
jakością
(ryzyka i
szanse)

Nie zrealizowany – brak środków

Negatywna : brak środków - do realizacji w
kolejnych latach

Wykonanie zaleceń p/poż.
(budynek Szpitala) – wnioski
do samorządów
Zakupy sprzętu – wniosek
do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Zrealizowano

Pozytywna: zrealizowano zgodnie z planem

Zrealizowany

Pozytywna Zakup ratalny z dotacją
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Wniosek do Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego o
dofinansowanie zakupu
karetki

Zrealizowany

Negatywna – odmowa wojewody na zakup
karetki,
Pozytywna -uzyskanie jednak środków na zakup
sprzętu

Pozyskanie sprzętu i
aparatury na oddział
pediatryczny z Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

Zrealizowany

Pozytywna
Pozytywna pozyskanie sprzętu na oddział
dziecięcy
Udział ZOZ w Nidzicy w Finale WOŚP

Podsumowanie działań
inwestycyjnych w 2018 – w
załączeniu – Wykonanie
planu inwestycyjnego za
2018 r.
Zakupy bieżące sprzętu,
aparatury i akcesoriów
sprzętowych w ramach
posiadanych środków.

W załączeniu stan realizacji planu
inwestycyjnego za 2018 rok

SZANSE:
Pozyskanie personelu z ośrodków
kształcenia kadr medycznych
Olsztyn – bardzo dobra lokalizacja
Nidzicy i połączenie komunikacyjne
Uzyskanie możliwości
szkoleniowych: staż lekarski, w
dalszym etapie specjalizacje z
dyscyplin zabiegowych – ale
dopiero po zrealizowaniu
inwestycji obecnie odmowy – z
powodu braku OIOM
Uatrakcyjnienie oferty pracy –
podjęcie działań inwestycyjnych np.
zakup TK,
Pozyskanie nowych kadr
pielęgniarskich – studia zaoczne w
Działdowie – zatrudnianie osób z
opłatą za studia i gwarancją
zatrudnienia
Stabilizacja warunków i zasobów
kadr medycznych – szansą na
uatrakcyjnienie oferty dla
pracowników obsługi
Nabór kompetentnych
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pracowników
Zwiększenie finansowania w ramach
sieci (Akredytacja, Certyfikaty
Jakości , większe wykonanie)
Zwiększenie wartości kontraktów
Działania na szczeblu związku
pracodawców szpitali – wzrost
wyceny świadczeń
KONIECZNOŚĆ MONITOROWANIA
KOSZTÓW
Konieczność stworzenia
konkurencyjności ofertowej
zasobów kadr medycznych z szans
j.w. jednak przy utrzymaniu
proporcji kosztów związanych z
wynagrodzeniami w ogólnym
budżecie ZOZ
Monitorowanie umów – i zmian
warunków finansowych
Ściągalność zobowiązań
Prawidłowość w realizacji i
raportowaniu świadczeń, Realizacja
zaleceń, monitorowanie terminów
PRZEPISY PRAWA niestabilne –
mogą być lub korzystne np.
Sieć szpitali
Mapy potrzeb zdrowotnych
Normy zatrudnienia
Wymogów funkcjonowania
podmiotów leczniczych
Możliwości szkoleń
Mechanizmów państwa –
związanych z faktycznym
„wyrównywaniem różnic między
regionami” itp.
REALIZACJA PROJEKTÓW
ZEWNĘTRZNYCH – uatrakcyjnienie
jako miejsca pracy i możliwości
uzyskania nowych kontraktów
Dofinansowanie na inwestycje RPO
Dotacje samorządów
Dotacje innych instytucji / fundacji
itp.
Kredyt inwestycyjny
Szansa na utrzymanie, ale i rozwój
działalności, wraz z możliwościami
uatrakcyjnienia usług dla pacjenta,
uatrakcyjnienia miejsca pracy pod
względem infrastruktury, oraz
warunków finansowych – poprzez
unikanie lub łagodzenie skutków
ryzyk
Podniesienie prestiżu jednostki
9.Zalecenia
dotyczące
doskonalenia

Utożsamienie całej załogi z
celami oraz zaangażowanie
w ich realizację
Utrzymanie poziomu w
zarządzaniu finansami na
poziomie bilansowania się
jednostki
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Kontynuacja procesu
związanego z uzyskaną
akredytacją i doskonalenie
w tym zakresie
Koniczność zmiany w
podejściu do finansów ZOZ
całego Kierownictwa –
poczucie odpowiedzialność i
świadomość że wzrost
kosztów w jednym obszarze
będzie powodował
zmniejszenie w innym – co
negatywnie może wpłynąć
na jakość świadczeń, a w
konsekwencji istnienie
jednostki
Szkolenia branżowe

10.Sytuacja
finansowa
ZOZ

Usprawnienia organizacyjne
związane z zarządzaniem
czasem i hierarchią realizacji
zadań oraz zarządzenie
zmianą
Dodatni wynik finansowy za
rok 2018
Utrzymana płynność
finansowej, utrzymany
poziom zasobów
finansowych na koniec roku
– jednak sytuacja bardzo
niestabilna i niepokojąca,
tylko wzrost wartości
kontraktu z NFZ pozwoli na
utrzymani stabilnej sytuacji
finansowej – WZROST
KOSZTÓW W KAŻDYM
OBSZARZE
Monitorowanie i analiza
kosztów, działania
zmierzające do zmniejszenia
kosztów , działania
oszczędności w zakresie
bieżącej działalności, ale i
planowanej INWESTYCJI - tj.
zmiana projektu
oszczędności energetyczne
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VII. INWESTYCJE
Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu i jakości
życia mieszkańców. W Powiecie Nidzickim zrealizowano w 2018 roku następujące inwestycje:
ZSRIO JAGARZEWO - Realizacja projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących”.
W 2018 r. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie zrealizował projekt pt.:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących oraz Internatu Zespołu
Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących”. W ramach projektu budynki zostały ocieplone, całkowicie
została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano dwie kotłownie
(w szkole i internacie). W nowoczesnych piecach będzie spalany ekologiczny surowiec, tzw. pelet.
Zostały wymienione wszystkie drzwi wejściowe, nad którymi zamontowano daszki (6 sztuk). Na
budynku szkoły zamontowano „solary” w celu pozyskania energii słonecznej, która będzie
wykorzystywana do ogrzewania wody w szkole. Termomodernizacja przyczyniła się do podniesienia
walorów ekologicznych budynków.
Podsumowując w ramach projektu:
- budynki szkoły i internatu zostały ocieplone
- całkowicie została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania;
- zmodernizowano dwie kotłownie (w szkole i internacie)
- wymieniono wszystkie drzwi wejściowe (6 sztuk)
- nad drzwiami wejściowymi zamontowano daszki;
- na dachu budynku szkolnego zamontowano „solary” w celu pozyskania energii słonecznej,
wykorzystanej do ogrzewania wody w szkole.
Realizacja tego działania wpisuje się w
program
operacyjny
1.4
Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej;
Działanie 1.4.1 Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej zawarty w Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2022.
W 2018 r. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nidzicy realizował inwestycje, na które
wykorzystano dotacje w wysokości 93 599,96 zł. są to:
 Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok.0+335 wraz
z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” – ETAP I odcinek od mostu do dworca PKP inwestycja niezrealizowana z powodu braku Wykonawcy ( po dwóch przetargach
zrezygnowano z otrzymanego dofinansowania ).
 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości
Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach
nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo gmina Janowo na wartość -174 113,02zł ( przeprowadzono
trzy przetargi dopiero w trzecim wyłoniono Wykonawcę).
Realizacja przedmiotowych inwestycji wpisuje się w program operacyjny 1.1 Spójność
komunikacyjna powiatu Działanie 1.1.1 Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych zawarty
w Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2022.
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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY - Wykonanie Planu Inwestycyjnego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok.
L.p.

Nazwa zadania

Plan 2018

Rozbudowa budynku Szpitala
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy w tym:

1A

Rozbudowa i doposażenie
budynku Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy na
potrzeby udzielania świadczeń
zdrowotnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych utworzenie Oddziału
Geriatrycznego oraz pracowni
TK

1B

Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w otoczeniu
rozbudowango budynku
szpitala Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy

2

Zakup sprzętu na blok
operacyjny

2.1

aparat do znieczulenia

2.2

OPTYKA ARTROSKOPOWA

2.3

LARYNGOSKOP RI

2.4

Kredyt przesunięty
na 2019r., Przetarg
rozstrzygnięty z
12 836 193,34 opóźnieniem
(umowa VIII.2018r.)
brak konieczności do
ponieszenia kosztów
w 2018

Kredyt inwestycyjny ZOZ Nidzica;
poręczenie Powiatu Nidzickiego
oraz Gmin: Janowiec K., Janowo,
Kozłowo, Nidzica

kwota pozyskana w
2017r., przesuniętya
do rozliczenia na
2018r., a następnie
4 049 500,00
na 2019r. Z uwagi na
opóźnmienia w
rozstrzygnięciu
przetargu

Europejski Fundusz Rozwoju
Rewgionalnego, Regionalny
Program Operacyjny
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014 - 2020,
umowa podpisana w 2017r., do
rozliczenia w 2018r. - 2020r.

1 869 468,80

wniosek
zrealizowany, w
trakcie procedura
odwoławcza

174 048,00

109 807,00

LAMPA CZOŁOWA DIODOWA

5 764,00

4 000,00
LAMPA NACZOŁOWA RI-FOCUS CL RIESTER

2.6

16 000,00
MONITOR ZWIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO

2.7

STÓŁ OPERACYJNY

2.8

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

7 000,00

2.9

WÓZEK REANIMACYJNY

5 000,00

LARYNGOSKOPY

6 000,00
40 000,00

2.12 OPTYKA LAPAROSKOPOWA

10 000,00

2.14 ELEKTRODA BIPOLARNA

środki własne

99 252,00

ś rodki wła s ne

3 024,00

ś rodki wła s ne

5 764,00

ś rodki wła s ne

1 767,00

ś rodki wła s ne

70 000,00

2.11 RESPIRATOR
2.13 ZESTAW DO OGRZEWANIA PACJENTA

8.1. Rewitalizacja obszarów
miejskich Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińko-Mazurskiego 20142020 - WNIOSEK - przesunięcie
rostrzygnięcia

3 534,00

2.5

2.10

Źródła finansowania

Przesunięta
wykorzystanie z
2 955 917,56 powodu późneijszego Dotacja - Powiat Nidzicki
rozstrzygnięcia
przetargu

19 841 610,90

1

Wykonanie

6 000,00
750,00
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3

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG
PUBLICZNYCH ORAZ ELEKTRONICZNEJ
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W
ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W
NIDZICY – II ETAP

4

Aparat RTG cyfrowy

5

Remont Laboratorium

6

Nowe działalności zakup sprzętu

7

Wykonanie zaleceń p/poż

8

Przychodnia parking i wjazd

9

Program dostosowawczy-remonty,
pozostałe

907 814,00
52 200,00

100 000,00

75 000,00
50 000,00

12

Laryngoskop szt.3

3 500,00

13

Wózek sanitarno-kąpielowy

1 600,00
100 000,00

20

Wózek anestezjologiczny
Lampa operacyjna
Wózek do transportu narzędzi brudnych do
sterylizacji

21

Respirator

22

Osprzęt do laparoskopu

10 814,09

23

Osprzęt do histeroskopu

10 000,00

24

10 000,00

26

Os przęt do a rtros
kopu e
Przyłóżkowe
urządzeni
reha
bi
l
i
ta
cyjne
wra
z zaospa
przętem
Wózek do przewożeni
cjentów w
poz. l eżącej z podnoś ni ki em

27

Wózek za bi egowy

5 000,00

28

La ryngos kop ś wi a tłowodowy
Des tyl a rka

1 500,00

30

Lodówka do przechowywa ni a
odczynni ków

1 300,00

31

8 000,00

32

Moni
tordo
przenoś
ny pa cjentów
Wózek
tra ns portu
l eżących

33

Wózek rea ni ma cyjny

8 000,00

34

Pl a tforma ba l a ns owa

39 000,00

35

Wózek za bi egowy

36

Ma tera ce przeci wodl eżynowe s zt.4

1 600,00

37

Chodzi ki , ba l koni ki s zt.10

4 500,00

38

Koncentra
enua dojel i towego
Pompy do tor
żywitleni
s zt.2

2 000,00

39
40

Wózek toa l etowy

41

Wa ga l eka rs ka

25

29

ś rodki wła s ne

590 000,00

Kardiomonitor

18
19

53 997,00

70 000,00

11

15
16
17

Energopożyczka , ś r.wła s ne

77 674,83

Myjnia dezynfektor szt.3

Zakupy sprzętu - bieżąca działalność
Kapnograf
Optyka laparoskopowa
Wózek reanimacyjny

52 200,00

100 000,00

10

14

RPO Oś Priorytetowa III Cyfrowy
region, Działanie 3.2. E-zdrowie,
środki własne (137.175,75 zł) ,
do rozliczenia w 2018r.
907 814,00 907.814,00 zł

1 400,00
7 000,00

2 300,00

3 500,00

500,00

3 200,00
350,00
1 000,00
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42

Wózek inwalidzki siedziący

700,00

43

Pulsoksymetr pediatryczny

250,00

44

Szafa do przechowywania endoskopów

45

Wielofukcyjny stół do ćwiczeń ręki

7 000,00

46

Bobix - prac. Diag. Obraz.

1 430,00

47

LAMPA CLAR N LED

1 782,21

1 782,21

ś r.wła s ne

48

DRUKARKA OPASEK ZEBRA
OtoRead – urządzenie do badania słuchu
noworodków - 1 szt.

2 207,85

2 207,85

ś r.wła s ne

49
50
51

30 000,00

w trakcie wycena

13 770,00

da rowi zna WOŚP

w trakcie wycena w trakcie wycena da rowi zna WOŚP
Fotel typu rozkładana leżanka – 3 szt.
Fotel z regulowanym / odchylanym oparciem i
w trakcie wycena
11 994,00
da rowi zna WOŚP
podnóżkiem – 6 szt.

52

Stanowisko do resuscytacji – 1 szt.

w trakcie wycena

55 000,00

da rowi zna WOŚP

53

w trakcie wycena

32 429,98

da rowi zna WOŚP

55

Lampa do fototerapii – 2 szt..
DRUKARKA POSENT THERM AL XL
(APTECZNA)
KLIM ATYZATOR ŚCIENNY

56

RESPIRATOR CAREVENT ATV+ -

54

57
58
59

KRZESŁO TRANSPORTOWE PROM EBA
Z M ANUALNYM SYSTEM EM DO
DRUKARKA OKI M IKROLINE 1120
1szt.
DRUKARKA OKI M IKROLINE 3320 3szt.

3 198,00

ś r.wła s ne

3 600,00

ś r.wła s ne

37 260,00
22 680,00
940,95

ś r.wła s ne

4 797,00

ś r.wła s ne
ś r.wła s ne

60

KOM PUTER

8 949,48

61

NIERUCHOM OŚĆ

9 312,30

62
63
64
65
66
67
68
69
70

CHODZIK WSPOM AGAJĄCY DAROWIZNA FUNDACJA
ŁÓŻKO SZPITALNE (+M ATERACE 17
SZT.) – DAROWIZNA FUNDACJA
PODNOŚNIK – DAROWIZNA
FUNDACJA JOHANNITÓW
KARDIOM ONITOR – DAROWIZNA
WOŚP
KARDIOM ONITOR – DAROWIZNA
WOŚP
NAWILŻACZ – DAROWIZNA WOŚP
POM PA INFUZYJNA – DAROWIZNA
WOŚP
APARAT USG – DAROWIZNA WOŚP
POM PA STRZYKAWKOWA –
DAROWIZNA WOŚP
Ra zem

DOTACJA WOJEWODY
WARMIŃSKO.DOTACJA WOJEWODY
WARMIŃSKO-

428,00
3 252,80
171,20

Powi a t Ni dzi cki ni eodpłątne użytkowa ni e
DAROWIZNA FUNDACJA
JOHANNITÓW
DAROWIZNA FUNDACJA
JOHANNITÓW
DAROWIZNA FUNDACJA
JOHANNITÓW

3 200,00

da rowi zna WOŚP

15 992,90

da rowi zna WOŚP

183,60

da rowi zna WOŚP

13 392,00

da rowi zna WOŚP

61 569,94

da rowi zna WOŚP

5 200,00

da rowi zna WOŚP

1 435 130,21
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VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W 2018 ROKU
W 2018 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy realizowało zadania wynikające z przepisów
prawa, podpisanych umów oraz celów określonych m.in w Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na
lata 2016-2022.
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami realizując określony w Strategii program operacyjny
1.5 Innowacyjna i sprawna administracja (stworzenie aplikacji ułatwiającej mieszkańcom,
przedsiębiorcom, urzędnikom załatwianie spraw w urzędzie, dostęp do niezbędnych informacji,
skrócenie czasu oczekiwania):
- kontynuował rozpoczęty w 2017 r. projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna
Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. Wartość projektu wynosi 3 857 337,44 zł, a jego
zakończenie ma nastąpić do 31 października 2019 r.. Zgodnie z podpisaną dnia 30 listopada 2017 r.
umową o dofinansowanie projektu 85 % wydatków kwalifikowalnych jest dofinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2010 – Oś
3 „ Cyfrowy region”. W 2018 r. zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania, między
innymi wyłoniono w trybie zamówień publicznych wykonawców prac geodezyjnych, a następnie
zawarto w tej sprawie 11 umów. Odbiór prac nastąpi w tym roku;
- realizował wraz z Głównym Geodetą Kraju projekty: „ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nieruchomościach - Faza II” oraz „K-GESUT- Krajowa baza danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu”;
- dokonał cyfryzacji części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
przetworzenia dokumentów stanowiących podstawę zmian w operacie ewidencyjnym z postaci
papierowej do postaci dokumentów elektronicznych . Wartość prac wynosiła 75 399 zł i płatna była
z dotacji z budżetu Państwa;
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska realizując ww. program operacyjny Strategii od
stycznia 2016 r. i nadal prowadzi elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz rejestr wybranych zgłoszeń obejmujący teren powiatu nidzickiego.
Dane zamieszczone w rejestrze są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej
urzędu
obsługującego
Głównego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego,
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
lub
przez
stronę
http://bip.spnidzica.warmia.mazury.pl/10014/Sprawdz_stan_swojej_sprawy/. Efektem realizacji tego
zadania jest możliwość uzyskania przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych
o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie powiatu nidzickiego;
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w 2018 r. realizował przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXXVII/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Program
Współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W dniu 16
lutego 2018 r. Zarząd Powiatu w Nidzicy podjął uchwałę Nr 11/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
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w oparciu o art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
Konkurs dotyczył następujących dziedzin:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Ratownictwa i ochrona życia.
Zarząd podjął także uchwałę Nr 12/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania tj. Program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej
oraz tablicy ogłoszeń. Termin składania ofert upłynął 12 marca 2018 r.
Dnia 19 marca 2018 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursów.
Realizację zadania na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(regranting) zlecono Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu i udzielono
dotacji w kwocie 29 500 zł.
Nidzicki Fundusz Lokalny przekazał organizacjom pozarządowym na realizację 17 projektów kwotę
w łącznej wysokości 55 500 zł, z tego 29500 zł środki Powiatu.
Realizacje zadania w zakresie Programu Stypendialnego zlecono Nidzickiemu Funduszowi
Lokalnemu, który udzielił 10 stypendiów w wysokości 1500 zł. dla jednego ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej z Powiatu Nidzickiego. Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę
15000 zł. z tego 10000 zł. to środki Powiatu Nidzickiego i 5000 zł. środki NFL.
Powiat Nidzicki w 2018 roku przystąpił do opracowania programu współpracy Powiatu
Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Do wszystkich organizacji przesłano deklaracje współpracy. Na ich podstawie opracowany
projekt programu współpracy.
Projekt został poddany konsultacjom z organizacjami, zgodnie z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Rada Powiatu w Nidzicy w dniu 30 listopada
2018 r. podjęła uchwałę nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu
Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W miesiącu październiku 2018 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 106/2018 i ogłosił otwarty
konkurs ofert na : „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na
terenie powiatu nidzickiego w 2019 r.” polegający na prowadzeniu jednego punktu, w którym
udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Konkurs dotyczył punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących miejscowościach:
1) Kozłowo - w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo,
2) Janowiec Kościelny - w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny,
3) Janowo - w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo.
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Termin składania ofert upłynął z dnie 20 listopada 2018 r. Wpłynęły trzy oferty. Umowę na realizację
zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie
powiat Nidzickiego w 2019 r. zawarto w dniu 19 grudnia 2018 r. z Stowarzyszeniem Wsparcia
Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy działa na podstawie przepisów prawa jak
również opracowanych przez jednostkę programów i strategii oraz podjętych przez Zarząd i Radę
Powiatu uchwał w sprawach związanych z działalnością jednostki.
Podstawowym dokumentem jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Nidzickim na lata 2016-2025 podjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XVIII/111/16
w dniu 29 kwietnia 2016r. Strategia zawiera m.in. diagnozę społeczną powiatu oraz informację nt.
warunków i jakości życia oraz głównych problemów społecznych w powiecie. W ramach strategii
zostały wyznaczone cele i działania oraz podmioty realizujące te cele i działania. Co 2 lata
prowadzony jest monitoring, który wspomaga zarządzanie informacjami oraz proces decyzyjny,
ułatwiając znajdowanie rozwiązań w sytuacjach problemowych.
Podmioty realizujące priorytety i zadania zwarte w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Nidzickim na lata 2016-2026 podjęły się następujących działań:
Priorytet I
Aktywizacja zawodowa i przedsiębiorczość mieszkańców
1. Realizacja projektów
- Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (32 osoby),
- „Pomosty do kariery” (7 osób),
- „Lecimy do kariery” (20 osób),
- „Droga do kariery” (20 osób),
- „Aktywizujemy i usamodzielniamy 1” (18 osób).
w/w projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Ponadto :
- zapewnienie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, nieaktywnym zawodowo oraz pracującym
dostępu do informacji o lokalnym rynku pracy, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (3873
osób skorzystało ),
- organizacja szkoleń i warsztatów służących podnoszeniu kompetencji osobistych i społecznych (23
warsztaty, uczestniczyło 212 osób),
- 18 osób uczestniczyło w spotkaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze,
- 110 osób rozpoczęło staż, który pozwoli im na uzyskanie praktycznych umiejętności
umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy,
- 63 osoby rozpoczęły wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz 26 osób robót publicznych,
- 5 osób otrzymało bony na zasiedlenie,
- organizacja Targów Pracy i Edukacji,
- Projekt „kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”,
- dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w ZSRiO w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy (62
uczniów skorzystało z kursów zawodowych ; barman, barista, kombajnista, operator wózków
widłowych oraz prawo jazdy kat. T,
Priorytet II
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Wspieranie dzieci i młodzieży, rodziców oraz całych rodzin.
-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu powiatu nidzickiego,
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgimnazjalnym dla 30 dzieci z rodzin
dotkniętych niepełnosprawnością, problemami opiekuńczo-wychowawczymi i uzależnieniami,
-obchody „Dni Rodziny” (organizacja pikników), festynów, imprez integracyjnych,
-prowadzenie szkolnych kół Caritas (wolontariat),
-prowadzenie licznych zbiórek, kampanii społecznych (zbiórka żywności, zbiórka Góra grosza, pomoc
dla Aleppo itd.),
-realizacja projektów: „Razem możemy więcej”, „Szkoła Młodych Patriotów”, „Wszyscy Razem”,
„Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” itp.
Priorytet III
Bezpieczeństwo publiczne i zdrowotne wsparcie
-funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
-kampania : Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne wakacje”,
-Powiatowy Rowerowy i Motoryzacyjny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
-„Aktywnie i bezpiecznie”, spotkania z okazji „Dnia seniora”,
-„Stop cyberprzemocy”,
-Krajowa Mapa Zagrożeń,
-udział w „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw”
-funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych przemocą, problemami opiekuńczowychowawczymi i uzależnieniami,
-prowadzenie szkolnych kół PCK,
-spotkania w placówkach oświatowych z policjantami nt. zagrożeń w trakcie wakacji, przedstawiono
również tematykę związaną z substancjami psychoaktywnymi, narkotykami, dopalaczami, alkoholem,
tytoniem.
Priorytet IV
Włączenie społeczne seniorów i osób z niepełno sprawnościami
-prowadzenie domu pomocy społecznej dla 24 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
-funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 osób i 5 osób w miejscach
całodobowego pobytu w Nidzicy,
-funkcjonowanie ŚDS w Szczepkowie Borowym dla 120 osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnymi intelektualnie,
-Ośrodek Wczesnej Interwencji przeznaczony dla dzieci w wieku 0-7 roku życia zagrożonych
nieprawidłowym rozwojem, opóźnionych w rozwoju psychomotorycznym,
-niepubliczne przedszkole specjalne „Zaczarowany Ogród” – wspomaga rozwój dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych m.in.: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową,
niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych
i słabo widzących,
-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy realizuje program wielospecjalistycznej,
kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ze sprzężonymi
niepełno sprawnościami wymagających intensywnej rehabilitacji oraz opieki,
-funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudnienie znalazły 23 osoby niepełnosprawne.
Celem jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
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-Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie,
-mieszkania treningowe – wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w sytuacji kryzysowej,
-projekt „Bezpieczna przyszłość”.
Priorytet V
Profesjonalizacja działań w obszarze polityki społecznej
-szkolenia dla kadry pomocy społecznej podnoszące kwalifikacje zawodowe,
-sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,
-ścisła współpraca z jednostkami działającymi w zakresie pomocy społecznej i na rzecz rodzin, tj.
szkołami, policją, sądem, placówkami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi z terenu
powiatu nidzickiego,
-sporządzanie diagnoz występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników
ryzyka,
-sporządzanie dokumentu pt.: „Informacja o bezrobociu w powiecie nidzickim”,
-funkcjonowanie Zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie nidzickim.
W obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy przygotował Program Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2014-2018 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/256/2014 w dniu 26 lutego 2014r. Program
zawiera diagnozę stanu niepełnosprawności w powiecie, informacji na temat instytucji i organizacji
pozarządowych działających na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz określone
cele. Na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie powiatu funkcjonuje środowiskowy
dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba
statutowa wynosi 60 osób i 5 osób w miejscach całodobowego pobytu. Kolejną placówką
funkcjonującą na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jest dom pomocy społecznej dla
24 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Kolejną formą wsparcia dla rodzin dotkniętych
problemami niepełnosprawności, zagrożonych uzależnieniami, zaniedbanych i niewydolnych
wychowawczo jest placówka wsparcia dziennego dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych w/w problemami.
Wszystkie wymienione placówki powiat zleca na podstawie ogłoszonych konkursów ofert.
Organizacją, która je prowadzi od lat jest PSONI Koło w Nidzicy.
Realizując Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w 2018 roku podejmowało następujące działania:
1. Zapewnienie opieki wielospecjalistycznej kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej nad
rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym – Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne
w Nidzicy ( w skład wchodzą: Ośrodek Wczesnej Interwencji, grupa edukacyjna, sala
integracyjno-sportowa, mieszkania grupowe chronione) – 255, w tym 50 dzieci
2. Objecie wielospecjalistyczną kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomocą dzieci i
młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w wieku od 2-25 lat od
stycznia do grudnia 2018 roku (20 dzieci i osób niepełnosprawnych do 25 roku życia).
3. Zapewnienie nauki i rehabilitacji dzieci i młodzieży.
Tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Stwarzanie możliwości podejmowania
przez osoby niepełnosprawne nauki w szkołach ogólnodostępnych. Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym nauki na poziomie dostosowanym do ich możliwości, rozwój
samodzielności i umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci od urodzenia (w szczególności od wykrycia
niepełnosprawności).Stworzenie warunków do udziału w zajęciach specjalistycznych dla
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego. Realizacja
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

zaleceń zawartych w orzeczeniu PPP (26, w tym 3 osoby z głębokim niedosłuchem oraz jednej
osobie z niedosłuchem, 1 porusza się na wózku inwalidzkim, 1 z autyzmem)
Tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych.
Zakup autobusu-umożliwienie dostępu do edukacji i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży
z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy.
Zakup autobusu-umożliwienie dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nidzicy.
Wsparcie w zakresie wychowania i wskazywania optymalnych sposobów i form pracy
z dzieckiem w domu. Prowadzenie klubu rodzinnego „Być razem”, Szkolnego Klubu
Bezpieczeństwa.
Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Być Razem”. Organizowanie imprez integracyjnych z okazji
różnych rocznic i uroczystości: Powiatowych Dni Rodziny, Koncertu Radości i Nadziei
połączonego z wystawą prac artystycznych, Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej,
Światowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej, Spartakiady Sport i zabawa to świetna sprawa pod
hasłem „Wszyscy razem”, Dni Rodziny połączone z imprezami sołeckimi, noworocznego
i wigilijnego spotkania osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, wieczorki taneczne,
pikniki/ogniska, Dzień Białej Laski, Dzień Seniora, Dzień Inwalidy. Organizowanie imprez
integracyjnych sportowych, np.
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, I Nidzicka Seniorada sportowo-rekreacyjna, Integracyjny
Wyścig Rowerowy, Aqua aerobik.
Promowanie wypoczynku i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez
uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych (wyjazd do Głogowa, Krynicy Morskiej),
w spotkaniach integracyjnych.
Realizacja projektu pod nazwą „Bezpieczna przyszłość osób z NI-testowanie modelu”
realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza i edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (stworzenie 10 tzw. kręgów wsparcia wokół beneficjentów
z niepełnosprawnością intelektualną).
Spółdzielnia Socjalna „Nie Jesteś Sam”-partnerstwo z Fundacją rozwoju przedsiębiorczości
ATUT w Ostródzie.
Powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej.
Prowadzenie zajęć przez placówki oświatowe nt. postaw i sposobów komunikacji z osobami
niepełnosprawnymi. Wyjazd do PSONI koło w Nidzicy.
Udział w Europejskiej Sztafecie Osób niepełnosprawnych – sierpień 2018 r. Węgry-BułgariaGrecja.
Wsparcie przedsięwzięć promujących tworzenie grup wsparcia dla rodzin osób
z niepełnosprawnością. Klub Rodzinny „Nie jesteś sam” przy PSONI Koło w Nidzicy.

Ponadto każdego roku Rada Powiatu dokonuje podziału środków finansowych i określa
zasady udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej
i zawodowej ze środków PFRON w formie uchwały. W 2018 roku ze środków PFRON skorzystało
około 700 osób. PCPR realizuje również program „Aktywny Samorząd” w ramach, którego pomoc
w uzyskaniu wykształcenia wyższego uzyskały 44 osoby.
Kolejną formą, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne jest działalność Warsztatów
Terapii Zajęciowej dla 55 uczestników oraz Zakładu Aktywności Zawodowej dla 25 osób. W ramach
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WTZ uczestnicy korzystają z 11 pracowni (gospodarstwa domowego, tkactwa i dziewiarstwa,
krawiecka, ogrodnicza, stolarska, plastyczna i uzdolnień artystycznych, komputerowo-poligraficzna,
ceramiczna, gospodarcza, umiejętności społecznych, remontowo-modernizacyjna).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje również Program Wyrównywania
Różnic Między Regionami, który wspiera instytucje i organizacje pozarządowe w likwidowaniu barier
architektonicznych i transportowych. W 2018 roku w ramach tego programu PSONI Koło w Nidzicy
dokonało zakupu 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Realizując zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje co 3
lata Program rozwoju pieczy zastępczej i w 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr
XLVII/278/2018 z dnia 28 września 2018 roku na kolejne lata tj. 2018-2020. Program zawiera dane
o liczbie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, liczbie usamodzielnionych
wychowanków, oceny sytuacji rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz limit zawieranych
umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. W 2018 roku
na terenie powiatu były 32 rodziny zastępcze i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 78
dzieci, ponadto 32 dzieci z terenu powiatu nidzickiego zamieszkuje w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów. Na terenie powiatu nie funkcjonuje żadna placówka opiekuńczowychowawcza i 18 dzieci, które zostały Postanowieniem Sądowym umieszczone w pieczy zastępczej
przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Kolejnymi programami organizującymi pracę Centrum są Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 20182022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/245/2018r. w dniu 28 marca 2018 r. i Program
profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata
2018-2022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/246/2018 dnia 28 marca 2018 r.,
Działania podjęte w 2018 roku w ramach „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022” i „Programu profilaktycznego
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022” to:
-Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, Program ukończyło 7 osób,
-funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie każdej gminy z terenu powiatu
nidzickiego,
-diagnozowanie sytuacji występowania przemocy fizycznej i psychicznej – podejmowanie działań
interwencyjnych,
-objęcie pomocą psychologa/pedagoga uczniów ofiar przemocy,
-organizacja spotkań w placówkach oświatowych z funkcjonariuszami policji nt. odpowiedzialności
karnej nieletnich,
-Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
i uzależnieniami. Skorzystało 116 osób z bezpłatnych porad : pedagoga, psychologa, radcy prawnego,
-funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Wspierającego Diagnozowanie i Przeciwdziałanie
zagrożeniom na terenie placówek Oświaty,
-ścisła współpraca Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, Komendy Powiatowej Policji,
Sądu Rejonowego w Nidzicy, Prokuratury Rejonowej, Zespołu Kuratorów Sądowych, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
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-systematyczna edukacja środowiska lokalnego w zakresie przemocy w rodzinie (konsultacja, porady
dla kuratorów sądowych i społecznych), pracowników ośrodków pomocy społecznej, pedagogów
szkolnych),
-udział w szkoleniach dotyczących problemów przemocy w rodzinie,
-udział w krajowej kampanii „Biała wstążka”,
-działalność 12 świetlic środowiskowych i 3 świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Nidzica,
-wystawy prac plastycznych pt. „stop przemocy”.
Następnym jest Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nidzickim
na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/247/2018 dnia 28 marca 2019r. Co roku
PCPR przeprowadza monitoring ww. programów celem zweryfikowania działań i potrzeb w zakresie
przemocy w rodzinie. Instytucje działające na rzecz ofiar informują o realizacji i kierunkach podjętych
działań. Natomiast sprawcy przemocy mogą skorzystać z Programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy. W roku 2018 - 7 osób ukończyło ww. program.
Centrum, aby podnieść poziom integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz
ograniczyć marginalizację osób w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym
przebywających i opuszczających pieczę zastępczą podjęło się realizacji projektu „Aktywizujemy
i usamodzielniamy 1” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jako partner projektu PCPR zapewnia 18
wychowankom pieczę zastępczą z powiatu nidzickiego m.in. ciągłą pomoc psychologiczną, doradztwo
zawodowe, warsztaty kompetencji wychowawczych, dwudniowe zajęcia warsztatowe „Promocja
zdrowia i aktywnego stylu życia”, kursy zawodowe.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.
W 2018 roku program obejmował następujące formy wsparcia:
MODUŁ I:
Obszar A:
- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B:
- zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C:
- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D:
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.
dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
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Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane w terminach: od 01 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia
2018 r. w ramach modułu I oraz od 01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (semestr letni) i od 01
września 2018 r. do 10 października 2018 r. (semestr zimowy).
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy wpłynęło 45 wniosków na łączną
kwotę 138 998,00 zł.
Sposób rozpatrzenia wniosków:
- 44 wnioski otrzymały pozytywna ocenę formalną i merytoryczną,
- 1 wniosek otrzymał negatywną ocenę formalną.
Zawarto 44 umowy na kwotę: 105 773,00 zł.
Realizację programu wśród Beneficjentów pomocy przedstawia poniższa tabela:

Obszary
wsparcia

Wnioski złożone
Liczba
Wnioskowana
złożonych
kwota
wniosków dofinansowania

Wnioski pozytywnie rozpatrzone
Liczba
dofinansowanych
wniosków

Kwota
dofinansowania

A1
0

0

0

0

A2

1

1 178,00

1

1 178,00

B1

2

15 049,00

1

4 661,00

B2

0

0

0

0

C1

0

0

0

0

3

3 716,00

3

3 246,00

C3

1

14 200,00

1

14 200,00

C4

0

0

0

0

D

0

0

0

0

38

84 608,00

38

82 488,00

45

118 751,00

45

105 773,00

C2

Moduł II

RAZEM:

Liczba
samochodów do których
zakupiono i zamontowano
oprzyrządowanie
Osób, które uzyskały
prawo jazdy kat. B
zakupionych
sprzętów
elektronicznych wraz z
oprogramowaniem
osób korzystających ze
szkolenia obsługi sprzętu i
oprogramowania
Zakupionych wózków o
napędzie elektrycznym
Serwisowanych wózków
inwalidzkich o napędzie
elektrycznym
Zakupionych
nowoczesnych protez
Serwisowanych
nowoczesnych protez
Objętych
pomocą
w
utrzymaniu
aktywności
zawodowej
Udzielonych pomocy w
uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym

77
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 rok
W ramach Modułu I przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 23 286,00 zł w tym:
- 4 661,00zł zakup sprzętu elektronicznego specjalistycznego wraz z oprogramowaniem dla osoby
z dysfunkcją wzroku,
- 3 246,00zł trzy osoby z dysfunkcja narządu ruchu dokonały naprawy posiadanych wózków
inwalidzkich o napędzie elektrycznym (zakup akumulatorów i opon),
- 1 osoba ze schorzeniami neurologicznymi uzyskała dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. B
- 14 200,00zł dla jednej osoby z dysfunkcją narządu ruchu na dofinansowanie zakupu nowoczesnej
protezy na poziomie uda.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących realizował projekty w ramach programu
RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020:
- „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim”, którego wartość wynosi 183 075,69 zł
(w tym dofinansowanie unijne 155 614,34 zł), do szkoły zakupiona została m. in. nowoczesna
pracownia do nauki języków obcych, pracownia komputerowa, tablice interaktywne, wizualizery,
laptopy oraz specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do nauczania w technikum pojazdów
samochodowych i technikum budownictwa.
- „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”. W ramach projektu, którego wartość
wynosi 617 903,29 zł (w tym dofinansowanie unijne 556 112,94 zł), uczniowie zdobywają dodatkowe
kwalifikacje zawodowe, m.in. certyfikat TUV RHEINLAND, Kadry i płace, prawo jazdy. Uczniowie
odbywać również będą płatne staże u nidzickich pracodawców, których celem jest doskonalenie
swoich umiejętności w praktyce, W ramach projektu szkoła pozyskała nowoczesne pomoce naukowe
oraz nowy samochód do nauki jazdy.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy realizował równoległe trzy projekty w ramach
programu Erasmus+ - dwa gdzie językiem projektowym jest język angielski oraz jeden, gdzie
językiem projektowym jest język niemiecki;
- FITS Erasmus+ 2017-2019- Facilitating Inclusion Through Sports! - kraje partnerskie - Słowacja
i Bułgaria;
- ELS - Essential Life Skills - kraje partnerskie Włochy , Grecja , Słowacja , Litwa;
- Erasmus+ BEL Erasmus+ 2018-2020 - Bereit für Erwachsenenleben - kraje partnerskie Włochy (dwie
szkoły), Słowenia, Finlandia.
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. W 2018 r. w placówce
realizowano projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb
rynku pracy”.
W trosce o losy swoich absolwentów oraz ich jak najlepsze przygotowanie do potrzeb rynku
pracy szkoła w roku szkolnym 2017/20181 realizowała projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do
kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu było zwiększanie możliwości zatrudniania uczniów ZSRiO w Jagarzewie poprzez
poprawę jakości kształcenia zawodowego.
1 Projekt realizowany głównie w 2018 r. do 31.08.2018 r.
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Założony cel został zrealizowany poprzez:
- wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje,
- realizacja kształcenia praktycznego poprzez staże u pracodawców,
- zakup niezbędnego doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli.
W projekcie brało udział 61 uczniów i dwoje nauczycieli.
Udział w projekcie przyczynił się to do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Przyczynił
się również do lepszego dostosowania uczniów do wymagań pracodawców oraz zwiększenia
mobilności osób na rynku pracy.
Wdrażanie projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Od września 2018 ZSRiO w Jagarzewie uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków UE
„Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” zaplanowanym na lata 2018 – 2022.
Koordynatorem działań jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy.
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w 2018 r. realizował programy na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy (FP). Dysponował
limitem podstawowym FP w kwocie 853,6 tys. zł, który pozwolił na zaktywizowanie 151 osób.
Dodatkowo z rezerw ogłaszanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał
858,1 tys. zł na następujące programy: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”,
„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej”, „Staże w placówkach Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących
na wsi”, „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy”. Dzięki tym środkom zaktywizował kolejne 97 osób.
W ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizował dwa projekty: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie nidzickim (III)”, którym objął 44 osoby wydatkując kwotę 535,7 tys. zł (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i „Aktywni powyżej 29 roku życia (IV)”, którym objął 84 osoby
wydatkując kwotę 1013,1 tys. zł (Regionalny Program Operacyjny).
Poza tym zrefundował pracodawcom/przedsiębiorcom koszty zatrudnienia 40 osób do 30.
roku życia w wysokości 540,5 tys. zł w ramach zawartych umów w latach 2016-2017 na realizację
programu rządowego pn. „Praca dla młodych”. W sumie środki będące w dyspozycji Urzędu na
programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2018 r. były
mniejsze w odniesieniu do 2017 r. o 1162,5 tys. zł, tj. o 23,7%.
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansował działania na rzecz kształcenia
ustawicznego 35 osób (pracowników i pracodawców) na ogólną kwotę 69 tys. zł, natomiast
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił pracodawcy koszty
wyposażenia jednego stanowiska pracy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
w wysokości 34,3 tys. zł.
Przyniosły one wymierne efekty w stosunku do 2017 roku w postaci:
- spadku stopy bezrobocia z 8,9% do 8,2%, tj. o 0,7 punktu procentowego;
- spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych z 940 do 879, tj. o 6,5%;
- spadku liczby ofert pracy z 1613 do 999, tj. o 38,1%;
- wzrostu liczby udzielonych porad indywidualnych z 896 do 1062, tj. o 18,5%;
- wzrostu liczby udzielonych indywidualnych informacji zawodowych z 1751 do 2515, tj. o 43,6%;
- spadku liczby bezrobotnych, którym udzielono pomocy w formie instrumentów rynku pracy z 577
do 368, tj. o 36,2%;
- wzrostu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej
z 82,63% do 86,55%, tj. o 3,92 punktu procentowego;
- wzrostu wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej
z 10590,51 zł do 10949,40 zł, tj. o 3,4%.
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Powyższe zadania wpisują się w realizację lokalnej polityki rynku pracy, a także przyjęte przez
Radę Powiatu w Nidzicy strategie i programy: „Strategia Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016 2022”, „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim na lata 2016 –
2025”, „Program Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018”
i „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2022”.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
W ramach programu Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 36 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych
w następujących szkołach:
- Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy w kwocie 12 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcących w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława
Staszica w Nidzicy w kwocie 12 000,00 zł,
- Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
w Nidzicy w kwocie 12 000,00 zł.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w 2018 r.
W ramach programu powiat otrzymał dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych
oraz klas III dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe. Powiat otrzymał dotacje w wysokości 12 371,29 zł z tego wykorzystano 8 607,78 zł.
Programem objęto uczniów klasy III dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy oraz uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.
Wczesne Wspomaganie Dziecka i Jego Rodziny
Od 01 stycznia 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy
porozumienia pomiędzy Starostą Nidzickim a Ministerstwem Edukacji Narodowej kontynuowała
realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Po zebraniu informacji ze środowiska, zebraniu informacji od rodziców o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności ich dzieci, programem objętych zostało 30 dzieci i ich rodziców.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
- terapia pedagogiczna – 172 godz.
- terapia psychologiczna – 335 godz.
- terapia integracji sensorycznej – 384 godz.
- terapia ręki- 66 godz.
- terapia surdopedagogiczna, terapia werbo – tonalna- 60 godz.
- terapia neurologopedyczna – 52 godz.
- terapia logopedyczna - 381 godz.
- konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców – 110 godz.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opinii dzieciom i rodzicom zaproponowano określone
formy i metody wsparcia adekwatne do potrzeb i możliwości. Były to między innymi:
- wykonywanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej określającej aktualny
rozwój psychoruchowy dziecka, określenie sfer najbliższego rozwoju, rozwój mowy.
- Przekazywanie rodzicom informacji postdiagnostycznych, interpretacja wyników badań.
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- Świadczenie pomocy rodzicom w wyborze kierunków działania w zakresie dalszej diagnostyki,
organizacji wspomagania rozwoju ich dzieci (konsultacje z koniecznymi specjalistami, wskazanie
pożądanych form terapii, gromadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej)
- Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych stymulujących ogólny rozwój psychoruchowy
dzieci z uwzględnieniem występującej niepełnosprawności, terapii logopedycznej, terapii
pedagogicznej.
- Wspomaganie u poszczególnych dzieci sfer deficytowych ( sprawności grafomotorycznej, motoryki
dużej, uwagi, spostrzegania, pamięci, słuchu i mowy itp.)
- Konsultacje indywidualne, psychopedagogizacja rodziców dotycząca napotykanych trudności
w zakresie funkcjonowania ich dzieci.
- Rozmowy indywidualne wspierające, motywujące rodziców w podejmowaniu wysiłku dalszej
rehabilitacji i leczenia swoich dzieci.
- Udzielanie konkretnego instruktażu rodzicom, z uwzględnieniem różnorodnych form i ćwiczeń do
wykorzystania w domu, adekwatnych do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Rodzice chętnie korzystali ze wsparcia w formie konsultacji porad i instruktażu. Adresowane
formy i metody wsparcia wpłynęły korzystnie na ogólny rozwój psychoruchowy dzieci. Dzięki
prowadzonym zajęciom obserwowano postęp w zakresie sfery emocjonalno – społecznej, sfery
ruchowej, percepcyjno – motorycznej, słuchu i mowy co w konsekwencji wpływało na zwiększenie
repertuaru zachowań, rozwój samodzielności i podniesienie jakości życia.

IX. ZAKOŃCZENIE
Rok 2018 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy w nim dwie ważne rocznice –
100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie reformy samorządowej. Dwadzieścia lat temu
społeczeństwa czterech gmin środkowo-południowej części województwa warmińsko-mazurskiego
utworzyły wspólną powiatową jedność – Powiat Nidzicki. Władze samorządowe zaczęły samodzielnie
decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej i stały się ważnym uczestnikiem przemian.
Przed powiatami stanęło bardzo wiele zadań, a zabezpieczenie potrzeb obywateli wymaga
podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dokonywania trudnych wyborów. Zaangażowanie
i efektywna praca Rady i Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników
powiatowych jednostek organizacyjnych przyczyniły się do przedstawienia Państwu przedmiotowego
Raportu.

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2018 r. opracował Zarząd Powiatu przy współudziale pracowników Starostwa
Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.
Dane pochodzą z komórek organizacyjnych/samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych
powiatu, Urzędów Gmin Powiatu Nidzickiego i danych GUS.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz w jednostkach organizacyjnych.
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