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I. WSTĘP

Szanowni Państwo,

W tym roku Zarząd Powiatu w Nidzicy po raz kolejny przedkłada Raport o stanie Powiatu
Nidzickiego zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji Powiatu, obszary jego funkcjonowania,
a także zadania realizowane w 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał
Rady Powiatu. Aby cele określone w tych dokumentach zostały zrealizowane niezwykle ważna jest
współpraca wszystkich osób, instytucji, samorządów, dla których rozwój Powiatu jest priorytetem.
W 2019 roku w ramach współpracy zapoczątkowane zostały cykliczne spotkania
przedstawicieli Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Nidzickiego z włodarzami i przedstawicielami
samorządów Gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowa i Janowca Kościelnego. Spotkania te były okazją do
przeanalizowania bieżących spraw oraz zdefiniowania głównych kierunków działań nie tylko w 2019
roku, ale również w nadchodzących latach. Dzięki bardzo dobrej współpracy, zaangażowaniu
samorządów oraz wzajemnym wsparciu finansowym udało się zrealizować wiele nowych zadań
w zakresie inwestycji drogowych, projektów społecznych czy edukacyjnych. Dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych wzmocnił się potencjał finansowy Powiatu Nidzickiego.
Realizacja wspomnianych wyżej inwestycji drogowych na terenie każdej gminy stała się możliwa
dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pozyskanym środkom rządowym. Wsparcie
te pozwoliło na systematyczną poprawę stanu dróg powiatowych, tak bardzo istotną dla zwiększenia
się bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego - nie tylko mieszkańców, ale także
turystów odwiedzających nasz Powiat. W 2019 roku na rozbudowę i modernizację prawie 22 km dróg
pozyskano około 27 mln złotych. Jedną z najważniejszych i największych inwestycji jest przebudowa
ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki w Nidzicy wraz z przebudową mostu, która łączy centrum miasta
z dworcem kolejowym.
Działania podejmowane w 2019 roku przez Zarząd pozwoliły na pozyskanie funduszy
zewnętrznych także na poprawę infrastruktury placówek oświatowych. Zrealizowano projekty
w wyniku których wyposażono placówki oświatowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Przeprowadzono liczne prace remontowe i modernizacyjne, które przyczyniły się do unowocześnienia
oferty edukacyjnej szkół powiatowych, poprawę warunków kształcenia uczniów, a tym samym
zwiększenie zainteresowania kierunkami proponowanymi przez szkoły ponadpodstawowe z terenu
powiatu.
Zarząd Powiatu wiele uwagi i zaangażowania poświęcał także innym ważnym aspektom
funkcjonowania powiatu w tym między innymi bezrobociu, opiece społecznej, zdrowiu, bezpieczeństwu
społecznemu. W niniejszym raporcie uwzględnione zostały zatem wszystkie informacje niezbędne do
uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Nidzickiego.
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Rok 2019 był dla Powiatu Nidzickiego rokiem historycznym, przede wszystkim pod względem
realizowanych inwestycji. Podejmowane działania stały się milowym krokiem w rozwoju społecznogospodarczym Powiatu. Jako Zarząd staraliśmy się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na
potrzeby wszystkich mieszkańców. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby stale
poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszym regionie.

Marcin Paliński
Starosta Nidzicki

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.
Tabela 1 – Gminy Powiatu Nidzickiego, źródło: Bank Danych Lokalnych
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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 2019 roku Powiat zamieszkany był przez 32 207 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 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r., źródło – informacje z gmin)

Liczba mieszkańców
2018r.
2019r.
33 029
32 207
3 266
3 179

Lp.

Jednostka terytorialna

1.

Powiat Nidzicki
Gmina Janowiec Kościelny

2.

Gmina Janowo

2 751

2 696

3.

Gmina Kozłowo

6 099

5 975

4.

Gmina Nidzica

20 913

20 357

Sieć osadniczą Powiatu Nidzickiego tworzą 174 jednostki osadnicze, z których 110 to wsie
sołeckie. Gmina Janowiec Kościelny - 30 sołectw, Gmina Janowo – 15, Gmina Kozłowo – 31, Gmina
Nidzica – 34.
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.
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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 2019 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,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
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6)
7)
8)
9)
10)

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

IV. FINANSE POWIATU
Wykonanie budżetu Powiatu w 2019 r.
Plan w zł
- dochody
z tego: dochody bieżące
dochody majątkowe
- wydatki
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
-nadwyżka (+) / deficyt (-)
- przychody
- rozchody

50 334 653,99
45 228 929,25
5 105 724,74
53 059 980,92
45 135 291,58
7 924 689,34
- 2 725 326,93
4 202 466,93
1 477 140,00

Wykonanie w zł
55 763 396,41
45 331 772,67
10 431 623,74
48 721 650,70
42 485 390,24
6 236 260,46
7 041 745,71
3 884 853,21
1 477 140,00

%
110,79
100,23
204,31
91,82
94,13
78,69
92,44
100,00

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 53 059 980,92 zł i został
zrealizowany w 91,82% (48 721 650,70 zł). Na wydatki bieżące przypadała kwota 45 135 291,58 zł,
którą wykonano w wysokości 42 485 390,24 zł, tj. 94,13 % planu, zgodnie z wyszczególnieniem:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w kwocie 22 916 052,57 zł wykonano w wysokości
22 293 999,29 zł tj. 97,29 % planu;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan w kwocie 10 205 730,36 zł wykonano
w wysokości 9 161 215,02 zł, tj. 89,77 % planu;
- dotacje na zadania bieżące – plan w kwocie 8 434 914,92 zł wykonano w wysokości 8 136 336,59 zł,
tj. 96,46 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w kwocie 2 478 675,57 zł wykonano w wysokości
1 966 900,61 zł, tj. 79,35 % planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan
w kwocie 881 109,97 zł wykonano w wysokości 709 656,87 zł, tj. 80,54 % planu;
- obsługa długu – plan w kwocie 218 808,19 zł wykonano w wysokości 217 281,86 zł, tj. 99,30 % planu.
Na koniec 2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 7 924 689,34 zł i został zrealizowany
w 78,69 % (6 236 260,46 zł). Na wydatki te składały się zadania inwestycyjne oraz dotacje udzielone
na zakupy i zadania inwestycyjne takie jak:
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- „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” – plan w kwocie 1 241 780,00 zł wykonano
w wysokości 620 634,75, tj. 49,98 % planu;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierż” – plan w kwocie
392 229,70 zł wykonano w wysokości 391 389,10 zł, tj. 99,79 % planu;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby
opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 24 040,35 zł wykonano w 100 %;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji
projektowej” – plan w kwocie 4 920,00 zł wykonano w 100 %;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-ZakrzewoSarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji
projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 4 920,00 zł, tj. 24,60 % planu;
- „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica
opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 nie wykonano;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica)
w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” – plan w kwocie 20 000,00 zł nie wykonano;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie
projektu” – plan w kwocie 105 903,00 zł nie wykonano;
- „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy” – plan w kwocie
158 120,46 zł wykonano w wysokości 156 946,50 zł, tj. 99,26 %;
- Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim"
w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" – plan w kwocie 3 804 201,50 zł wykonano
w wysokości 3 125 168,41 zł, tj. 82,15 % planu;
- Projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" – plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano w 100 %;
- „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy”
– plan w kwocie 35 000,00 zł wykonano w 100 %;
- „Wpłata na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji
oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy” – plan w kwocie
19 500,00 zł wykonano w 100 %;
- „Wpłata na fundusz celowy straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup zakup samochodu
operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy” – plan w kwocie
15 000,00 zł wykonano w 100 %;
- „Zakup zmywarko-wyparzaczki gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie” – plan w kwocie 11 800,00 zł wykonano w wysokości 10 024,50 zł, tj. 84,95 %;
- „Zakup szafy chłodniczej gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie” – plan w kwocie 13 000,00 zł wykonano w wysokości 10 036,80 zł, tj. 77,21 %;
- „Zakup serwera dla Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – plan w kwocie
15 000,00 zł wykonano w wysokości 14 900,00 zł, tj. 99,33 %;
- „Zakup pieca konwencyjno-parowego dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”
– plan w kwocie 11 700,00 zł wykonano w wysokości 11 644,43 zł, tj. 99,53 %;
- „Zakup zmywarki gastronomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” –
plan w kwocie 11 600,00 zł wykonano w wysokości 11 333,93 zł, tj. 97,71 %;
- „Zakup szorowarki dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy” – plan w kwocie
13 000,00 zł wykonano w wysokości 12 808,85 zł, tj. 98,53 %;
- „Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją
barier dla osób niepełnosprawnych – plan w kwocie 117 116,33 zł wykonano w wysokości
86 845,00 zł, tj. 74,15 %;
- „Zakup miksera cyfrowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy” – plan w kwocie
10 500,00 zł wykonano w wysokości 10 442,00 zł, tj. 99,45 %;
- „Zakup szorowarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy” – plan w kwocie 13 000,00 zł
wykonano w wysokości 11 399,84 zł, tj. 87,69 %;
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- „Zakup kotła na paliwo stałe-eco groszek dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy” – plan
w kwocie 32 500,00 zł nie wykonano;
- „Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Staż u pracodawcy - profesjonalny
start na rynku pracy”” – plan w kwocie 50 306,00 zł wykonano w 100 %;
- „Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na dofinansowanie inwestycji
pn. "Rozbudowa budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych"” – plan w kwocie 1 500 000,00 zł wykonano w 100 %;
- „Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy z przeznaczeniem na zakup dofinansowanie zakupu
specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu typu C z wyposażeniem” – plan
w kwocie 99 000,00 zł wykonano w 100 %;
- „Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym w Nidzicy zakup autobusu umożliwiającego dostęp do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej” – plan w kwocie 155 472,00 zł nie wykonano.
OPIS REALIZACJI PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH
Powiat Nidzicki na zaplanowane przychody w wysokości 4 202 466,93 zł, zrealizował kwotę
3 884 853,21 zł, co stanowi 92,44 % planu i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy (199 853,21 zł) i obligacje w kwocie 3 685 000,00 zł.

OPIS REALIZACJI ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
Rozchody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki
zaciągniętych w latach wcześniejszych na pokrycie deficytu budżetowego. Plan na 2019 rok w kwocie
1 477 140,00 zł, zrealizowano w 100,00 %.
OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 50 334 653,99 zł i został
zrealizowany w 110,79% (55 763 396,41 zł). Na dochody bieżące przypadała kwota 45 228 929,25 zł,
którą wykonano w wysokości 45 331 772,67 zł, tj. 100,23 % planu. Na koniec 2019 r. plan dochodów
majątkowych wynosił 5 105 724,74 zł i został zrealizowany w 204,31 % (10 431 623,74 zł),
w tym:
- dochody własne – plan 4 747 614,48 zł, wykonanie 3 752 090,85 zł
- dotacje – plan 13 507 020,79 zł, wykonanie 12 626 324,22 zł
- subwencje – plan 23 271 923,00 zł, wykonanie 23 334 269,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych – plan 79 000,00 zł, wykonanie 105 007,72 zł
- udział w podatku od osób fizycznych – plan 5 113 698,00 zł, wykonanie 5 162 022,00 zł
- środki z innych źródeł – plan 3 615 397,72 zł, wykonanie 10 783 682,62 zł
W poszczególnych rozdziałach rozkłada się to w następujący sposób:
- dział 020 – plan 100 000,00 zł, wykonanie 84 174,05 zł, tj. 84,17 % planu
- dział 600 – plan 4 262 203,44 zł, wykonanie 11 281 989,98 zł, tj. 264,70 % planu
- dział 700 – plan 165 922,90 zł, wykonanie 171 046,77 zł, tj. 103,09 % planu
- dział 710 – plan 3 972 931,22 zł, wykonanie 3 279 676,67 zł, tj. 82,55 % planu
- dział 750 – plan 1 401 565,59 zł, wykonanie 559 050,52 zł, tj. 39,89 % planu
- dział 752 – plan 58 100,00 zł, wykonanie 58 100,00 zł, tj. 100 % planu
- dział 754 – plan 4 208 356,75 zł, wykonanie 4 208 742,77 zł, tj. 100,01 % planu
- dział 755 – plan 132 000,00 zł, wykonanie 132 001,71 zł, tj. 100 % planu
- dział 756 – plan 6 107 457,00 zł, wykonanie 6 234 181,09 zł, tj. 102,08 % planu
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- dział 758 – plan 23 271 923,00 zł, wykonanie 23 334 269,00 zł, tj. 100,27 % planu
- dział 801 – plan 2 089 511,69 zł, wykonanie 1 947 959,48 zł, tj. 93,23 % planu
- dział 851 – plan 635 455,00 zł, wykonanie 631 933,14 zł, tj. 99,45 % planu
- dział 852 – plan 2 136 188,32 zł, wykonanie 2 137 208,95 zł, tj. 100,05 % planu
- dział 853 – plan 461 516,60 zł, wykonanie 418 197,26 zł, tj. 90,61 % planu
- dział 854 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 488,32 zł, tj. 74,42 % planu
- dział 855 – plan 1 278 022,48 zł, wykonanie 1 263 264,15 zł, tj. 98,85 % planu
- dział 900 – plan 51 500,00 zł, wykonanie 20 162,55 zł, tj. 39,15 % planu

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W NIDZICY

W 2019 r. odbyło się dziesięć sesji Rady. Ich problematyka obejmowała zagadnienia wynikające
z planu pracy Rady Powiatu, a dotyczyła:
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.
W ciągu minionego roku Rada Powiatu podjęła osiemdziesiąt uchwał.
Lp.

Tytuł uchwały

Stan realizacji

1.

dziewięć uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019,

zrealizowane

2.

osiem uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Nidzickiego,
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych,

zrealizowane

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za rok 2018,
uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2018 rok
uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok
2020.
dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez
Mieszkańców bloków przy ul. 1 Maja 32,32a,32b,34,34a oraz domków
przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
dwie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie,

zrealizowana

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowane

zrealizowane
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10.

uchwała w sprawie programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2019-2023,

zrealizowana

11.

uchwała w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej,

zrealizowana

12.

uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego,

zrealizowana

13.

uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

zrealizowana

14.

uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. promocji Powiatu
Nidzickiego,

zrealizowana

15.

trzy 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

zrealizowane

16.

uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,

zrealizowana

17.

uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,

zrealizowana

18.

uchwała w sprawie 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,

zrealizowana

19.

uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania,

zrealizowana

20.

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy
za rok 2018

zrealizowana

21.

uchwała w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

zrealizowana

22.

uchwała w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy,

zrealizowana

23.

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,

zrealizowana

24.

uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
Powiatu Nidzickiego, od dnia 1 września 2019 r.

zrealizowana

25.

uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Nidzicy i nadania mu Statutu,

zrealizowana

26.

uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy i nadania mu Statutu,

zrealizowana
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27.

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Nidzicy,

zrealizowana

28.

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem Powiat Nidzicki, udostępnionych
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów,

zrealizowana

29.

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu
wykonawczego Powiatu Nidzickiego,

zrealizowana

30.

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

zrealizowana

31.

dwie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr
XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia 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, a
także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

zrealizowane

32.

uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w
Nidzicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w
Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w
Jagarzewie,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego
Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Nidzicy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nidzicy w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nidzicy w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nidzicy w

zrealizowana

33.

34.

35.

36.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
w Nidzicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w
Nidzicy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.
Stanisława Staszica w Nidzicy,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum w Nidzicy w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy w pięcioletnie
Technikum w Nidzicy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Stanisława Staszica w Nidzicy,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Agrobiznesu im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu
im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Obsługi Turystycznej im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Obsługi
Turystycznej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w
Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Technologii Drewna im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum Technologii
Drewna im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w
Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im.
Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w pięcioletnie Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego w Jagarzewie w Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie,
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów
trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
uchwała w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w
Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy,
uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z
dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr
XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 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

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i
wypłacania,
uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w publicznych placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego,
uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
uchwała 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 na
2020 rok,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Nidzickiego,
uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku,
uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego,
uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Łakomego,
uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na
2020 rok,
uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2020 rok,
uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia Jeziora
Kownatki ze strefy ciszy,
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o
pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w
trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali
dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1, stanowiącym
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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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:
- 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 2019 roku wynosił 47 osób
(47 etatów). W 2019 r. zrealizowano 12 staży.
W 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Nidzicy wpłynęło 19 373 dokumentów, w tym za
pośrednictwem ePuap 1 592 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 10 355, w tym
za pośrednictwem ePuap 197 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:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy wykonuje ustawowe zadania związane
z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem zezwoleń na
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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 2019 r.
8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz 65 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 2019 r. na terenie powiatu nidzickiego usługi komunikacji zbiorowej na liniach
międzygminnych świadczyły cztery firmy: Przewozy Osobowo – Towarowe Tomasz Szpejna z siedzibą
w Nidzicy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Marek Szpejna z siedzibą w Nidzicy,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. z siedzibą w Mławie oraz Bartczak
Przewozy Pasażerskie – Robert Bartczak z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. Dziennie wykonywanych
było 34 kursy komunikacji publicznej na 13 liniach o łącznej długości 468 km.
W roku 2019 została zlikwidowana 1 linia komunikacyjna o długości 37 km, na której dziennie
wykonywane były 2 kursy oraz utworzono 3 nowe linie komunikacyjne o łącznej długości 99,6 km, na
których dziennie wykonuje się 6 kursów (2 kursy na każdej z 3 linii).
Pojazdy
Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie zwiększyła się z 30 792 w 2018 roku do 32 069
w roku 2019, to jest o 1 277 pojazdy. Wydział Komunikacji w roku 2019 wydał 3 336 decyzji o rejestracji
pojazdu, 3 488 decyzji o czasowej rejestracji oraz 361 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Wydano
3 983 dowody rejestracyjne oraz 1 696 kart pojazdów. Dokonano 2 225 zmian w dowodach
rejestracyjnych. Przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji Pojazdów 961 zgłoszeń zbycia
pojazdu, wysłano innym organom rejestrującym 1 493 zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu oraz
wygenerowano 1 158 potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla innych starostw.
Uprawnienia do kierowania pojazdami
W roku ubiegłym w Wydziale Komunikacji wydano 711 profili kandydata na kierowcę dla osób
rozpoczynających szkolenie na daną kategorię prawa jazdy oraz wydano 997 dokumentów krajowego
prawa jazdy i 10 dokumentów międzynarodowego prawa jazdy. 124 osobom cofnięto uprawnienia do
kierowania pojazdami, a 151 osobom prawo jazdy zostało zatrzymane. Wydano 97 decyzji
o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 101 decyzji
o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań

16
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok
zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz 102 decyzje na badanie psychologiczne w celu ustalenia
istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
Ośrodki Szkolenia Kierowców i instruktorzy
Na terenie powiatu nidzickiego w 2019 r. działało 9 ośrodków szkolenia kierowców i we
wszystkich tych ośrodkach zostały przeprowadzone coroczne kontrole. Zdawalność egzaminu
teoretycznego kandydatów na kierowców wyszkolonych przez ośrodki kształtowała się na poziomie
50 %, natomiast zdawalność egzaminu praktycznego wyniosła 37 %.
W 2019 roku do ewidencji instruktorów prowadzonej przez Wydział Komunikacji wpisano 1 osobę.
Stacje kontroli pojazdów
Na terenie powiatu działa siedem 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;
- NNI/009/P - Mechanika Pojazdowa i Auto Handel Euro-Auto Arkadiusz Siepsiak, Litwinki 42.
Ilość stacji kontroli pojazdów w powiecie zwiększyła się w 2019 roku o stację z nr NNI/009/P.
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 2019 r. w powiecie nidzickim zostało usuniętych z drogi i przetransportowanych na parking
strzeżony 159 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
W ramach zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
w 2019 r. zatwierdzono 80 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, wydano 10 decyzji na
wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz przeprowadzono 2 kontrole prawidłowości
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych powiatu nidzickiego.
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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
w 2019 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.
Wydano szereg rozstrzygnięć administracyjnych wydanych zarówno na wniosek jak i z urzędu
(decyzje, postanowienia, zaświadczenia). W 2019 r. do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
złożono 273 wnioski dotyczące pozwoleń na budowę i rozbiórkę, udzielono 228 pozwoleń na budowę
oraz 5 pozwoleń na rozbiórkę. Wpłynęło 229 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót
budowlanych, w tym dotyczących rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części. Wydawane były również decyzje uchylające pozwolenia na budowę oraz stwierdzające
wygaśnięcie posiadanych decyzji. Rozpatrzono 452 sprawy z zakresu gospodarki leśnej, uzgodniono
204 projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozpatrzono 130 wniosków o wydanie kart wędkarskich
oraz 57 wniosków 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. Udzielano
również informacji publicznej oraz informacji o środowisku.
W roku 2019 wydział prowadził 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. 1pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane. Efektem realizacji tego obowiązku jest możliwość
uzyskania przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych
prowadzonych na terenie powiatu nidzickiego.
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 2019 Rada Powiatu w Nidzicy podjęła uchwałę
Nr XIII/96/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku. W roku 2019 wpłynęła
skarga Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na Uchwałę Rady Powiatu w Nidzicy z dnia
28 grudnia 2018 r. nr IV/18/2018 (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
01.02.2019 r., poz.727) 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
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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. Na podstawie danych zawartych
w wykazie w roku 2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzje: 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., zgodnie z którymi wpisano 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 oraz dz. nr 182/28, obręb
Muszaki, gm. Janowo.
Ponadto w roku 2019 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.
Od roku 2019, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1815) wydział:
1. informuje o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane)
oraz
2. udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informacje o instalacjach
wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia (art. 152 b ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska).
W roku 2019 pracownicy wydziału zajmujący się sprawami szeroko pojętej ochrony środowiska
przeprowadzili szereg kontroli terenowych w tym m.in. kontrole terenowe w zakresie zgodności
wykonywania przez Przedsiębiorców uprawnień i obowiązków wynikających z wydanych przez
Starostę Nidzickiego decyzji udzielających koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża oraz kontrole
terenowe 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.
W roku 2019 wydano następujące rozstrzygnięcia w stosunku do złożonych skarg, odwołań
i zażaleń od decyzji Starosty Nidzickiego – wydanych w imieniu starosty przez Kierownika Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska:
• Wojewoda utrzymał w mocy 5 decyzji oraz 4 postanowienia (w tym 1 decyzja została uchylona przez
WSA w Olsztynie, a 2 postanowienia starosty zostały utrzymane w mocy wyrokami WSA
w Olsztynie).
• 1 decyzja została w części uchylona, a w części utrzymana w mocy przez Wojewodę.
• 2 decyzje zostały uchylone przez Wojewodę.
• Wody Polskie uznały za niezasadne 1 ponaglenie wnioskodawcy na bezczynność organu.
W roku 2019 Rada Powiatu w Nidzicy podjęła 2 uchwały dotyczące petycji i wniosków
w sprawach dotyczących zakresu działania wydziału. Jedna petycja dotyczyła budowy myjni
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samochodowej w Nidzicy – uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr V/29/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
uznano petycję za bezzasadną, natomiast uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr XIV/101/2019 z dnia
20 grudnia 2019 r. uznano za bezzasadny wniosek dotyczący wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy
ciszy.

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.
L.p.

Rodzaj zadania

Liczba
spraw/wniosków

1.

Sporządzenie i wydanie na wniosek wypisów z rejestru gruntów,
budynków i lokali , wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz
wystawienie dokumentów obliczenia opłaty

1700

2.

Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków.

6919

3.

Wprowadzanie do rejestru cen i wartości nieruchomości danych z
aktów notarialnych

539

4.

Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntów

10

5.

Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie aktualizacji
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

30

6.

Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie wyłączenia
gruntów z produkcji rolniczej

14

7.

Udzielenie w formie pisemnej na wniosek zainteresowanych
informacji ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

320
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8.

Udostępnianie baz ewidencji gruntów i budynków

37

9.

Rejestracja zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych

827

10.

Uzgodnienie ilości materiałów zgromadzonych w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym udostępnianych do
zgłoszenia pra geodezyjnych i kartograficznych

897

11.

Wystawienie dokumentów obliczenia opłaty

897

12.

Obsługa narad koordynacyjnych (ilość wniosków)

113

13.

Weryfikacja wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych

733

14.

Wprowadzenie zmian do pzg i k – baz Ośrodka

844

15.

Obsługa wniosków o uwierzytelnienie dokumentów
geodezyjnych i kartograficznych

553

16.

Udostępnianie materiałów pzg i k na wniosek

872

17.

Obsługa kasowa interesantów w PODK i G

1778

18.

Wyjaśnianie i udzielanie informacji dotyczących materiałów
zasobu

406

19.

Wydawanie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości

43

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 12.01.2017 r. oraz ustaleniami wynikającymi
z podjętych uchwał.
Gospodarowanie polegało między innymi na:
- ewidencjonowaniu nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- nabywaniu nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości ,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie nieruchomości
z zasobu.
W 2019 r. do powiatowego zasobu nieruchomości nabyte zostały:
a) na podstawie decyzji Starosty Nidzickiego Nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1558N na odcinku
Safronka-Wiłunie-Powierż n/w działki:
- nr 11/15, 11/17, 12/2, 13/18, 13/20, 13/22, 13/24, 45/2, 46/2, 49/7, 72/4, 435/4 i 3435/5 o łącznej
powierzchni 1,6285ha, położone w obrębie Wiłunie gm. Janowiec Kościelny,
- nr 7/31, 7/33, 7/35, 7/37, 44/2 i 51/8 o łącznej powierzchni 0,3261ha, położone w obrębie
Safronka gm. Janowiec Kościelny.
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Nieruchomości w/w, w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474 ze zm.), stały się własnością Powiatu Nidzickiego z mocy prawa z dniem, w którym w/w
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Powiatowy Zarząd Dróg
w Nidzicy, z mocy prawa (art. 20 ust. 1 w/w ustawy z 10 kwietnia 2003 r.) działki w/w za wyjątkiem
działki nr 51/8 położonej w obrębie Safronka gm. Janowiec Kościelny, otrzymał w trwały zarząd.
b) na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozłowo znak RGT.6831.40.2018 z dnia 10 września 2018r.
działka nr 161/73 o pow. 0,0428ha położona w obrębie Szkotowo gm. Kozłowo.
Nieruchomość ta, w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), z dniem, w którym w/w decyzja zatwierdzająca
podział stała się ostateczna, z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Nidzickiego.
Powiat Nidzicki przekazał w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy 72 działki
ewidencyjne o łącznej pow. 50,0360 ha, które zajęte są pod n/w drogi powiatowe:
1) Nr 1572 N (przebieg: dr. woj. 604 (Puchałowo) – Baranowo – gr. woj. (Opaleniec))– 12 działek
o łącznej pow. 7,94ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.3.2019 z 18 marca 2019r.,
2) Nr 1562 N (przebieg: dr. nr 1613N (Jabłonowo Dyby) – Bukowiec Wlk. (dr. nr 1619N)) – 8 działek
o łącznej pow. 5,0433ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.4.2019 z 18 marca
2019r.,
3) Nr 1564 N (przebieg: Bukowiec Wlk. - Zaborowo) – 5 działek o łącznej pow. 4,4774ha – decyzja
Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.5.2019 z 18 marca 2019r.,
4) Nr 1613 N (przebieg: Robaczewo – Piotrowice – Stare Połcie – Janowiec Kościelny – Kołaki –
Jabłonowo Adamy – Nowa Wieś Wlk. – gr. woj. (Grzebsk)) – 32 działki o łącznej pow. 19,1207ha –
decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.7.2019 z 28 maja 2019r.,
5) Nr 1906 N (przebieg: Zalesie – Krokowo) – 4 działki o łącznej pow. 6,05 ha – decyzja Zarządu Powiatu
w Nidzicy znak G.6844.8.2019 z 19 lipca 2019 r.,
6) Nr 1627 N (przebieg: Szemplino Czarne-gr woj. (Brzozowo Maje)) – 4 działki o pow. 1,87 ha – decyzja
Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.9.2019 z 19 lipca 2019 r.,
7) Nr 1617 N (przebieg: Stare Połcie – Smolany-Żardawy) – 6 działek o łącznej pow. 5,45 ha – decyzja
Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.10.2019 z 19 lipca 2019 r.,
8) Nr 1558 N (przebieg: Krokowo – Powierz – Janowiec Kościelny (dr nr 1560N)) – 1 działka o pow.
0,0846 ha – decyzja Zarządu Powiatu w Nidzicy znak G.6844.12.2019 z 14 sierpnia 2019 r.,
Oprócz zadań dotyczących nieruchomości powiatowych Starosta gospodarował
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i w stosunku do tych nieruchomości na
bieżąco wykonywał czynności wynikające z przepisów prawa oraz realizował inne zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykonanie zadań w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2002 r.
poz.139 ). W tym zakresie w 2019 r. załatwiono 203 sprawy, w ramach których w każdej z nich wydano
zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, obliczono wysokość opłat rocznych oraz opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia.
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Wykaz innych zadań realizowanych przedstawia się następująco :
Lp.
1

Rodzaj Zadania

Liczba spraw

Wnioski o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w tym:

15

- decyzje wydane w sprawie ograniczenia,

12

- decyzje wydane w sprawie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

11

2

Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości

40

3

Decyzje dotyczące ustalenia odszkodowania

10

4

Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste

1

5

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

1

6

Najem

2

7

Ustanawianie służebności

1

8

Informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste

51

9

Uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami

12

10

Ustalanie zobowiązań podatkowych za nieruchomości Skarbu Państwa

4

WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI, ROZWOJU I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1) Zadania oświatowe realizowane przez Powiat:
- zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych,
- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki,
- 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 2019 r.
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
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4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy,
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
b) Placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez powiat Nidzicki
1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy,
2. Centrum Edukacji w Nidzicy:
- Technikum,
- Branżowa Szkoła I stopnia,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
3. Branżowa Szkoła I stopnia w Piątkach.
OŚWIATA
Najważniejsze działania Wydziału podjęte w 2019 roku
• Stała współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w sprawie sieci szkół w powiecie,
oceny pracy dyrektorów, tworzenie nowych placówek oświatowych – PORE, ODN.
• Organizacja comiesięcznych spotkań dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki
ze Starostą Nidzickim.
• Analiza wniosków o udzielenie dotacji na ucznia złożonych przez szkoły niepubliczne.
Przygotowywanie co miesiąc wniosków w tym zakresie.
• Aktualizacja wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat
Nidzicki, w związku z przekształceniem 4 letniego technikum w 5 letnie technikum i 3 letnie liceum
ogólnokształcących w 4 letnie licea ogólnokształcące. Wpisy dotyczą szkół prowadzonych przez WM
ZDZ w Olsztynie.
• Przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Nidzicy. Uchwała Nr/60/2019 została podjęta przez Radę Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu dnia
19 czerwcu 2019 r. Placówka rozpoczęła działalność od dnia 1 września 2019 r.
• Przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r. W skład PORE wchodzą Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Uchwała
Nr X/61/2019 została podjęta przez Radę Powiatu w Nidzicy dnia 19 czerwcu 2019 r.
• Przeprowadzenie procedury uruchomienia nauki w nowym zawodzie - technik logistyk w Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
• Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Ofertę
złożył jeden kandydat Pan Bogdan Malinowski. Zarząd Powiatu w Nidzicy powierzył ww. stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia
1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 roku.
• Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy. Ofertę złożył jeden kandydat tj. Pani Małgorzata Wilińska. Zarząd Powiatu w Nidzicy
powierzył ww. stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy na okres
5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 roku.
• Ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Nie
wpłynęła żadna oferta.
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• Przygotowanie procedury powołania dyrektora w ZSRIO w Jagarzewie w związku z tym, że do
konkursu nie zgłosi się żaden kandydat.
• Przeprowadzenie analizy wydatków poniesionych w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli
oraz sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Nidzicki, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu w Nidzicy,
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nidzickiego, od dnia
1 września 2019 roku. Uchwała nr X/59/2019 została podjęta przez Radę Powiatu w Nidzicy na
posiedzeniu w dniu 19.06.2019 r.
• Opracowanie projektów uchwał stwierdzających przekształcenie trzyletnich liceów w czteroletnie
licea ogólnokształcące i czteroletnie technika w pięcioletnie technika. Ogółem opracowano
11 uchwał w tym zakresie. Uchwały zostały podjęte przez Radę Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu
w dniu 30.08.2019 r.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nidzicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy. Uchwała Nr XII/83/2019
została podjęta na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 15.10.2019r.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uchwała Nr XIII/91/2019 r została podjęta przez Radę Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 r.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uchwała Nr XIII/90/2019 r została podjęta przez Radę
Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 r.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w publicznych
placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego. Uchwała Nr XIII/89/2019 r została podjęta przez
Radę Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 r.
• Opracowanie zmian do uchwały Rady Powiatu w Nidzicy NR XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia
2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Uchwała Nr XIII/88/2019 r została podjęta
przez Radę Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 r.
• Opracowanie zmiany do uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 15 października
2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych. Uchwała Nr XIII/92/2019 r. została podjęta przez Radę Powiatu na posiedzeniu
w dniu 29.11.2019 r.
• Zorganizowanie dnia 2 września 2019 r. Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.
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• Opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nidzickiego w roku
szkolnym 2018/2019, która została zaprezentowana Radzie Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w
miesiącu październiku 2019 r.
• Przeprowadzenie w szkołach niepublicznych 4 kontroli dotyczących zgodności ze stanem
faktycznym liczby uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistych liczbach
uczniów przedkładanych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w okresie od styczeń 2019 roku wrzesień 2019 roku.
• Wydział OZK w imieniu Zarządu Powiatu uczestniczył w ocenie pracy Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
• Uczestnictwo w konferencjach i uroczystościach organizowanych przez powiatowe placówki
oświatowe.
Arkusze organizacji pracy w szkole /placówce.
• W miesiącu kwietniu 2019 r. wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez powiat
złożyły arkusze organizacji pracy na rok szkolny 2019/2020. Arkusze zostały przygotowane przez
Wydział do zatwierdzenia, tj.
- zostały przesłane do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, celem wydania stosownej opinii,
- przygotował projekty uchwał, które dnia 28 maja 2019 r. Zarząd Powiatu podjął zatwierdzając
arkusze:
a. Uchwała Nr 18/51/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy,
b. Uchwała Nr 18/52/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie,
c. Uchwała Nr 18/53/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego
w Nidzicy,
d. Uchwała Nr 18/54/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.
e. Uchwała Nr 18/55/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.
f.
Uchwała Nr 18/56/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
• Po dokonaniu naborów na rok szkolny 2019/2020 szkoły/placówki złożyły aneksy do arkuszy.
Wydział Oświaty ponownie przygotował je do zatwierdzenia poprzez:
- przesłanie do Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty, celem wydania stosownych opinii,
- przygotowanie projektów uchwał, które Zarząd Powiatu podjął dnia 16 września 2019 r.
zatwierdzając aneksy do arkuszy:
a.

Uchwała Nr 30/103/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nidzicy,
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b.

c.

d.

e.

f.

Uchwała Nr 30/104/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy,
Uchwała Nr 30/105/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia
Praktycznego w Nidzicy,
Uchwała Nr 30/106/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nidzicy,
Uchwała Nr 30/107/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Uchwała Nr 30/108/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

• Nadzorowanie realizacji porozumienia podpisanego z Powiatem Braniewskim w związku
z prowadzeniem w CKZ w Nidzicy turnusów dokształcających pracowników młodocianych.
• Nadzorowanie realizacji porozumienia podpisanego z Gminą Nidzica w sprawie prowadzenia
Powiatowej Biblioteki.
• Gromadzenie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych tj.
- egzamin gimnazjalny,
- egzamin ósmoklasisty,
- egzamin maturalny,
- egzamin zawodowy.
• Przyjmowanie i analizowanie wniosków dotyczących stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Udział w pracach komisji stypendialnej.
a. W 2019 roku Zarząd Powiatu w Nidzicy przyznał stypendia dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Stypendia przyznane zostały dla uczniów za szczególne osiągnięcia
naukowe, sportowe i artystyczne.
Ogółem przyznano 43 stypendia, w tym:
- dla uczniów gimnazjum – 6,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 37.
Spośród przyznanych stypendiów 3 to stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, a 40 to
stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe. Kwota wypłaconych stypendiów to 41 800 zł.
b. 5 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów
(za najwyższą średnią w szkole).
c. 19 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia w ramach Programu
Stypendialnego Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, który był realizowany na terenie
Powiatu Nidzickiego przez Nidzicki Fundusz Lokalny.
• Wskazywanie miejsc dla nieletnich oczekujących na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym lub socjoterapii. W 2019 roku wydano 9 skierowań dla uczniów ze szkół
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prowadzonych przez Powiat Nidzicki do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie
z postanowieniem Sądu Rodzinnego, 3 skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.
• Gromadzenie informacji i wniosków w sprawie Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli.
W 2019 roku z okazji Dnia Edukacji 6 nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymało
nagrodę Starosty, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - 2 nauczycieli,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 1 nauczycieli,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 1 nauczycieli,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy - 1 nauczyciel,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy – 1 nauczycieli.

Wysokość nagrody Starosty w 2019 r. to 2 500,00 zł.
• Opracowano 10 wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
Medal otrzymało 5 nauczycieli.
• Opracowano 4 wnioski o przyznanie nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
Nagrodę otrzymał jeden nauczyciel.
• Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami w sprawie kultury fizycznej dzieci
i młodzieży, a szczególnie przy organizacji następujących imprez:
- Turniej Piłki Nożnej chłopców i mężczyzn Od przedszkola do OLD BOYA pod patronatem Starosty,
- Międzynarodowe Grand Prix Nidzicy o puchar starosty w podnoszeniu ciężarów,
- Turniej piłkarski nożnej im. ks. R. GMAŃSKIEGO,
- Bieg Gregorowiusa,
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski,.
• Przygotowanie projektu budżetu na 2020 r. w części dotyczącej Wydziału Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• Opracowanie planu zamówień publicznych na 2019 r.
• W 2019 r. przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, z tego:
- 3 przetargi nieograniczone na dostawy- wartość zawartych umów netto- 273 538,57 zł - 1 przetarg
nieograniczony na usługi- wartość zawartych umów netto – 163 450,00 zł.
Ponadto w 2019 r. przeprowadzono 1 postępowanie z wyłączeniem procedur określonych
przepisami ustawy, które dotyczyło usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub
zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych . Wartość zamówienia
8 359 752,12 zł (netto).
• Sporządzono sprawozdanie roczne z zamówień publicznych.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Na terenie Powiatu Nidzickiego działa wiele podmiotów m.in. stowarzyszenia zwykłe,
stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym takie, które maja status
organizacji pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające
w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
W 2019 r. wpisano do ewidencji 3 nowe stowarzyszenia zwykłe i 1 fundację. Wyrejestrowano
Uczniowski Klub Sportowy „Zaborowo” oraz 1 stowarzyszenie rejestrowe. Ogółem w ewidencji
prowadzonej przez Powiat Nidzicki w 2019 r. figurowało 110 stowarzyszeń.
W 2019 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.
• Sporządzenie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018
rok, które zaprezentowano na posiedzeniu Rady Powiatu w miesiącu kwietniu 2019 r.
Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. przyjęty został Program Współpracy Powiatu
Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
• Przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem konkursu
1. Wydział OZK przygotował projekt uchwały a Zarząd Powiatu w dniu 11 marca 2019 r. podjął
uchwałę Nr 10/26/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku
zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego 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:
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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.
2. Wydział przygotował projekt uchwały a Zarząd podjął uchwałę Nr 10/27/2019 dnia 11 marca 2019r.
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 1 kwietnia 2019 r.
• Udział w pracach Komisji Konkursowej.
• Przygotowanie dokumentacji celem zatwierdzenia konkursów i podpisania umowy.
Po przeprowadzonym konkursie Wydział przedłożył Zarządowi Powiatu propozycje rozstrzygnięcia
konkursu. Dnia 8 kwietnia 2019 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 56 300 zł, z tego 29 500 zł środki Powiatu .
Realizację zadania w zakresie Programu Stypendialnego zlecono Nidzickiemu Funduszowi
Lokalnemu, który udzielił 19 stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z Powiatu
Nidzickiego. Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15 200 zł z tego 10 000 zł to
środki Powiatu Nidzickiego i 5 200 zł środki NFL.

Garncarska Wioska – regranting - wręczenie dotacji

• Opracowanie programu współpracy z organizacjami na rok 2020.
W 2019 roku Wydział OZK 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 2020. 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 29 listopada 2019 r. podjęła uchwałę nr XIII/93/2019
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 na 2020 rok.
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• Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu na „Realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r.”
W miesiącu październiku 2019 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 33/116/2019 ogłosił otwarty konkursu
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 2020 r.” polegający na prowadzeniu jednego punktu, w których 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.
Termin składania ofert upłynął z dnie 13 listopada 2019 r. Wpłynęło pięć ofert. 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 2020 r. zawarto w dniu 16 grudnia 2019 r. z Zaborskim Towarzystwem
Naukowym z siedzibą w Bursach.
• Przeprowadzono 2 kontrole w organizacjach pozarządowych.

Wręczanie stypendiów Kamionka 2019 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
• Rejestracja.
Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności
zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077. Rejestracja
telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8.00-15.00. Rejestrację prowadzą
pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy. W 2019 r. funkcjonowały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Nidzickiego.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane były:
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•

a. w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez
Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
b. w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez adwokatów
i radców prawnych z Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa
Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadania.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku skorzystało ogółem 758 osób, w tym w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 135 osób.
Płeć osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. :
- kobiety – 492,
- mężczyźni 266.
a) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub
radcowie prawni, w 2019 r. udzielono ogółem 631 porad.
Dziedzina prawa, z której udzielono porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 138,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 50,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego – 329,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 38,
- prawo podatkowe – 3,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 10,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 47,
- inne - 16.
b) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe
udzielono ogółem 136 porad
Przykładowe dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne - 18,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 7,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego- 84,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 6,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 8,
- sprawy z zakresu n prawa podatkowego – 2,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 6,
- inne - 4.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA
• Obsługa administracyjna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W skład Komisji wchodzą:
1. Marcin Paliński – Przewodniczący Komisji,
2. Joanna Szczepkowska i Zbigniew Słupski – członkowie Komisji delegowani przez Radę Powiatu,
3. Jacek Tarwacki i Wojciech Stępień – członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Powiatowego
Policji w Nidzicy,
4. Wiesław Dębski – członek Komisji, przedstawiciel Gminy Kozłowo,
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5. Andrzej Ruś – członek Komisji, Radny Rady Miejskiej w Nidzicy,
6. Krzysztof Chmieliński – członek Komisji, przedstawiciel Gminy Janowo,
7. Piotr Rakoczy – członek Komisji, Wójt Gminy Janowiec Kościelny.
Ponadto powołano do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego
z głosem doradczym następujące osoby:
1. Krzysztof Mierzejewski – 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 2019 roku odbyła trzy posiedzenia.
Na pierwszym posiedzeniu 5 kwietnia 2019 r. Komisja opiniowała ogólną charakterystykę zagrożeń
porządku publicznego w Powiecie za rok 2018 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.
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się z 12 września 2019 r., na którym omówiono następujące
zagadnienia:
- informacje Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy o wynikach kontroli podmiotów
gospodarczych nie przestrzegających ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy na temat ochrony
przeciwpożarowej i działań ratunkowych oraz podejmowanych działań prewencyjnych przed
i w trakcie sezonu wakacyjnego,
- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy nt. zagrożenia zaczadzeniem
za okres grzewczy 2018 – 2019 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 i w trakcie sezonu wypoczynkowego,
w zakresie swoich kompetencji.
Trzecie posiedzenie odbyło się dnia 4 grudnia 2019 r. , na którym omówiono następujące zagadnienia:
- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy o występowaniu zagrożeń w ruchu drogowym
na terenie Powiatu Nidzickiego i podejmowanych działaniach poprawiających poziom
bezpieczeństwa,
- ocena realizacji działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych z patologiami wśród dzieci
i młodzieży- narkomania, inne uzależnienia oraz agresja i wandalizm,
- przygotowanie służb powiatowych oraz administratorów dróg powiatowych i wojewódzkich do zimy
2019/2020.
• Stała współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego, szczególnie w zakresie
przeciwdziałania ASF.
• Całodobowa obsługa telefonu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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• Organizacja w miesiącu lutym

Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych,
• Organizacja w miesiącu maju 2019 r. Spartakiady Drużyn Sanitarnych dla formacji obrony cywilnej
•
•

•

•
•
•
•
•

oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
Współorganizacja Powiatowych Ćwiczeń Ratowniczych „ZAMEK 2019” z elementami obrony
cywilnej, w których udział wzięły wszystkie powiatowe służby i inspekcje oraz powiatowe jednostki
organizacyjne. W ćwiczeniach wziął udział Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod
przewodnictwem Starosty Nidzickiego. Ćwiczenia odbyły się dniu 28 października 2019 r. Ogółem
w ćwiczeniach wzięło udział 96 osób.
Organizacja w dniu 23 grudnia 2019 r. Odprawy Planistyczno-Szkoleniowej, w której uczestniczyli
pracownicy jednostek powiatowych i Urzędów Gmin, odpowiedzialni za zadania obronne i obrony
cywilnej,
Uczestnictwo w czterech Wojewódzkich treningach Systemu Wykrywania i Alarmowania
Udział w 4 treningach z przepływu informacji w systemie Stałych Dyżurów,
Opracowano ocenę stanu przygotowań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Powiecie
Nidzickim,
Opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Powiatu
Nidzickiego za 2018 r.
Przeprowadzono 9 kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
• Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem Kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
• Przygotowywanie projektów umów dla członków komisji.
• Przygotowywanie umów dla personelu pomocniczego Komisji.
• Udział przedstawiciela wydziału w pracach Komisji jako sekretarza komisji.

W dniach od 25 marca 2019 r. do 04 kwietnia 2019 r. została przeprowadzona na terenie Powiatu
Nidzickiego Kwalifikacja Wojskowa, której celem była weryfikacja mężczyzn 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 192 osoby,
w tym: 167 osób z rocznika podstawowego oraz 25 osób z roczników starszych. Stawiło się na
kwalifikację ogółem 162 osoby w tym, 157 osób rocznika podstawowego i 5 osób z roczników
starszych.
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Spośród osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej 19 osób skierowano na dodatkowe badania.
Za zdolnych do służby wojskowej uznano ogółem 135 osób, w tym 131 osób z rocznika
podstawowego i 4 z roczników starszych.
W kwalifikacji wojskowej wzięło udział 6 kobiet. Wszystkie uznano za zdolne do służby wojskowej.
W pracach powiatowej komisji lekarskiej pracowało 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.
Zadanie zostało sfinansowana z dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
• Sporządzenie sprawozdania i rozliczenie kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2019 r.

PROMOCJA
• Opracowanie Kalendarza Imprez Powiatowych.

Po konsultacjach z samorządami gminnymi opracowano kalendarz imprez powiatowych, który
został zatwierdzony uchwałą Nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu Nidzickiego z dnia 13 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2019 r.
• Organizacja święta patriotyczne, tj. Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Uroczystość 3-go Maja

• Organizacja turnieju piłki nożnej dla uczniów gimnazjum o puchar Starosty Nidzickiego.
• Organizacja w miesiącu kwietniu 2019 r. indywidualnych mistrzostw w Biegach Przełajowych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (rocznik 2004, 2003) pod patronatem Starosty
Nidzickiego Marcina Palińskiego.
• Organizacja głównych imprez powiatowych:
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Festiwal Prozy, Poezji i Piosenki Francuskiej, Konkurs Piosenki Niemieckiej, Konkurs Piosenki
Patriotycznej, Konkurs Wiedzy o Regionie, Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych.

Festiwal Prozy, Poezji i Piosenki Francuskiej

Konkurs Piosenki Niemieckiej

• Udział w imprezach ujętych w kalendarzu imprez powiatowych.
• Zamieszczanie relacji z przebiegu imprez na stronie internetowej Powiatu Nidzickiego oraz na
profilu Facebook.
• Opracowano i zlecono wydruk kalendarza ściennego Powiatu Nidzickiego.
• Opracowano i zlecono wydruk kalendarzy książkowych dla radnych, kierowników wydziałów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych.
• Nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach promocji powiatu z Bankiem Spółdzielczym,
Burmistrzem Nidzicy, Urzędem Marszałkowskim.
• Stała współpraca z mediami min. Nasza Gazeta Nidzicka, przygotowywanie i udostępnianie
materiałów informacyjnych.
• Dystrybucja i sprzedaż książki „ Historia Nidzicy i okolic”.
• Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu Nidzickiego do:
- Związku Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenia LGD Brama Mazurskiej Krainy,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej.
• Pracownicy Wydziału uczestniczyli w szkoleniach i konsultacjach prowadzonych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 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.
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Działania Rzecznika Konsumentów w roku 2019
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie porad i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2019 r. osobiście i telefonicznie udzielono łącznie
86 porad, w tym 9 dotyczyło spraw niekonsumenckich. Sprawy, z jakimi zwracali się konsumenci były
zróżnicowane. Przeważająca ilość spraw dotyczyła zakupu odzieży i obuwia – 20 spraw, urządzeń
gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego – 10 spraw, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 9 spraw, usług sektora energetycznego i wodnego
– 11 spraw. Ponadto zwracano się do Rzecznika o porady dotyczące sprzedaży samochodów i środków
transportu, produktów związanych z opieką zdrowotną, art. rekreacyjnych, zabawek i innych oraz usług
telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych i finansowych.
Z uwagi na to, że konsumenci chętniej korzystają z porad przychodząc osobiście do biura
rzecznika, w 2019 r. była tylko jedna sprawa rozpatrywana pisemnie.
W 2019 r. Rzecznik zajmował się umowami zawartymi w lokalu/ bez znaczenia w liczbie 52, poza
lokalem- 11 i na odległość- 13.
W 2019 r. Rzecznik występował pisemnie do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów
konsumentów ogółem 36 razy. Najczęściej wystąpienia Rzecznika dotyczyły zakupu odzieży i obuwia –
10 wystąpień oraz sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu
komputerowego - 6 wystąpień. Wystąpienia dotyczyły co do zasady wad towarów, sposobu
rozpatrzenia reklamacji. Podobnie jak w roku poprzednim przedsiębiorcy sprzedający obuwie
markowe w sklepach sieciowych przedstawiali Rzecznikowi opinie sporządzone przez ich własnych
rzeczoznawców na potrzeby firmy, zawierające te same treści i przerzucające winę na kupującego.
W zakresie usług telekomunikacyjnych Rzecznik występował do przedsiębiorców 4 razy, natomiast
usług z sektora energetycznego i wodnego – 2 razy. Wystąpienia dotyczące sektora energetycznego
i wodnego dotyczyły m. in. roszczenia o rozwiązanie za porozumieniem stron/wypowiedzenia umowy
zawartej na czas określony i skutków tej czynności. Ponadto Rzecznik występował do przedsiębiorców
w sprawach dotyczących sprzedaży mebli, wyposażenia wnętrz utrzymania domu, art. rekreacyjnych,
art. dla dzieci i innych, a także usług utrzymania domu, napraw, usług finansowych, transportowych
oraz turystycznych. Znaczna część wystąpień dotyczyła umów zawartych na odległość.
Rzecznik w swoich pismach opisywał stan faktyczny, wskazywał stanowisko konsumenta,
ewentualnie właściwy sposób załatwienia sprawy, wnosił o udzielenie przez przedsiębiorcę wyjaśnień.
Przedsiębiorcy co do zasady udzielają odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika w sprawie konsumenckiej.
W 2019 r. Rzecznik kontaktował z innymi rzecznikami z sąsiednich powiatów, a także z innymi
instytucjami zajmującymi się ochroną konsumentów (m.in. Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Federacja Konsumentów).
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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.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zrealizował następujące zadania należące
do kompetencji samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy:
• dokonał ogółem 1727 rejestracji osób bezrobotnych oraz 1886 wyrejestrowań z ewidencji osób
bezrobotnych;
• przyjął lub pozyskał 1040 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 796
pochodziły z otwartego rynku pracy, a 244 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego;
• wydał 825 skierowania do pracy i na targi pracy;
• upowszechnił 757 ofert w ramach sieci EURES na 3370 wolnych miejsc pracy;
• wydał 77 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców
i 10 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, zarejestrował 367 oświadczeń pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
• udzielił 914 indywidualnych porad zawodowych, 1426 - indywidualnych informacji zawodowych,
zorganizował 21 spotkań w ramach porad grupowych dla 199 osób oraz 27 spotkań w formie
grupowej informacji zawodowej dla 320 osób, zrealizował 23 wnioski pracodawców o udzielenie
usługi poradnictwa zawodowego w zakresie doboru kandydatów do pracy;
• przeprowadził 836 wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy dla bezrobotnego
(w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy profilowania
pomocy dla bezrobotnych dokonywano do 14 czerwca 2019 roku);
• przygotował 1546 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla bezrobotnych;
• kontaktował się 16466 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 4544 decyzje
administracyjne, naliczył 3364 świadczenia dla osób uprawnionych, wystawił 2356 zaświadczeń,
630 informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT - 11) oraz 778
rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych (RMUA), 22 osoby skierował na badania
lekarskie, zawarł 231 umów/porozumień na programy rynku pracy, przygotował 1035 odpowiedzi
do uprawnionych organów, rozpatrzył 230 wniosków o przyznanie dodatków aktywizacyjnych;
• prowadził bieżącą analizę rynku pracy, w tym opracował „Informację o bezrobociu w Powiecie
Nidzickim za 2018 rok”, informację „Bezrobocie na terenie Gminy Janowo i współpraca
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w 2019 roku”, „Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie nidzickim za 2018 rok”, brał udział w badaniu „Barometr zawodów
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2020” stanowiącym prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach
na lokalnym rynku pracy w 2020 roku, sporządzał sprawozdania statystyczne o rynku pracy
i udostępniał je na stronie internetowej http://nidzica.praca.gov.pl.

•
•
•
•
•
•

W stosunku do 2018 roku odnotowano:
spadek stopy bezrobocia z 8,2% – w końcu grudnia 2018, do 7,0% – w końcu grudnia 2019 roku,
tj. o 1,2 punktu procentowego;
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych z 879 – w końcu grudnia 2018, do 720 – w końcu
grudnia 2019 roku, tj. o 18,1%;
wzrost liczby ofert pracy z 999 do 1040, tj. o 4,1%;
wzrost liczby pracowników i pracodawców objętych kształceniem ustawicznym ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego z 37 na 91, tj. o 145,9%;
wzrost liczby osób objętych usługami w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
bezrobotnych i poszukujących pracy z 23 do 29, tj. o 26,1%;
spadek liczby bezrobotnych, którym udzielono pomocy w formie instrumentów rynku pracy z 368
do 249, tj. o 32,3%.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w ramach upowszechniania dobrych praktyk
w zakresie ekonomii społecznej i promowania usług oraz instrumentów rynku pracy:
• zawarł porozumienia o współpracy ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu
nidzickiego. Dotyczyły one określenia zasad współpracy w zakresie procedur postępowania
z bezrobotnymi i poszukującymi pracy zarejestrowanymi w PUP i korzystającymi z pomocy
społecznej, wymiany informacji o planowanych działaniach wobec bezrobotnych i poszukujących
pracy, upowszechniania ofert pracy oraz informacji o usługach i instrumentach rynku pracy,
udostępniania przez PUP danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach
systemu Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI);
• współorganizował wydarzenia w ramach Nidzickiego Forum pn. „Młodzi wchodzą do gry”, w tym
Targi Edukacyjne oraz Konferencję. Na Targach zaprezentowane zostały oferty edukacyjne szkół
z powiatu nidzickiego oraz informacje na temat realizowanych usług i instrumentów rynku pracy
oraz innych form wsparcia udzielanych przez OHP i PUP w Nidzicy. W ramach Konferencji odbyły się
prelekcje przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Olsztynie na temat partnerstwa szkół
i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz programu wspomagania uczniów w wyborze
zawodu. W drugiej części konferencji zewnętrzny prelegent przedstawił prezentację na temat różnic
w motywacjach i oczekiwaniach różnych pokoleń oraz poprowadził dyskusję panelową na temat
„Czy rynek pracy jest przygotowany do przyjęcia pokolenia Y i Z?”. W konferencji uczestniczyło
około 120 osób – pracodawców, przedstawicieli samorządu i oświaty;

Nidzickie Forum pn. „Młodzi wchodzą do gry”
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Ponadto w 2019 r. PUP w Nidzicy:
• przystąpił do projektu „Bezpieczna przyszłość osób z NI – testowanie modelu” realizowanego przez
lidera projektu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz
Partnerów: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Uniwersytet Warszawski,
Stowarzyszenie Horyzont, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd zobowiązał się
do uczestnictwa w spotkaniach w ramach projektu, w tym do udziału w konsultacjach dotyczących
przebiegu testowania modelu bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną,
współpracy ze specjalistami do spraw kręgów wsparcia oraz specjalistami do spraw rodziny,
konsultacji przy planowaniu kampanii edukacyjnej oraz udziału w wybranych szkoleniach;
• zawarł porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach projektu
„Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej
w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska ‘szarej strefy’ na rynku pracy” –
działanie 4.3 PO WER. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zobowiązał się do współpracy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie rekrutacji bezrobotnych do szkoleń oraz wsparcia osób
bezrobotnych biorących udział w szkoleniach on-line;
• włączył się w organizację wydarzeń w ramach Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Doradca
zawodowy przeprowadził cztery spotkania z młodzieżą szkolną pod hasłem „Wielokulturowość
kapitałem przyszłości". Łącznie w wydarzeniach w ramach Tygodnia Kariery udział wzięły 102 osoby;

• zorganizował w dniach 23-25.10.2019r. „Punkt Konsultacyjny dla Pracodawców” w ramach
Europejskich Dni Pracodawców 2019 realizowanych z inicjatywy sieci Europejskich Publicznych
Służb Zatrudnienia;
• zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
seminarium „Finansowanie unijne dla firm działających nie dłużej niż trzy lata”. Podczas spotkania
poruszone zostały zagadnienia dotyczące wybranych form wsparcia realizowanych przez Urząd,
z których mogą skorzystać pracodawcy (staż, prace interwencyjne, wyposażenie stanowisk pracy –
pomoc w zatrudnieniu pracownika; Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Prezes Stowarzyszenia
przedstawiła temat: „Pożyczki unijne jako preferencyjny instrument na finansowanie obrotu
i inwestycji dla firm działających nie dłużej niż trzy lata”. W seminarium wzięło udział
30 przedsiębiorców z powiatu nidzickiego;
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• zawarł trzy porozumienia z instytucjami szkoleniowymi w zakresie współpracy przy realizacji przez
te instytucje projektów finansowanych ze środków unijnych i skierowanych do osób bezrobotnych
między innymi z terenu powiatu nidzickiego. Na podstawie zawartych porozumień Urząd
zobowiązał się do wsparcia działań informacyjno-promocyjnych w projektach „Dobre życie – lepszy
start”, „Aktywizacja przez Edukację”, „Dobry START”.
Budżet Urzędu
W 2019 roku wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy wyniosły 6 665 700,00 zł (spadek
do 2018 roku o 1 126 400,00 zł tj. o 14,5%). Zostały one sfinansowane z następujących źródeł:
• Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego – 4 794 300,00 zł (spadek do 2018 roku
o 1 033 500,00 zł tj. o 17,7% - 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 – 26 300,00 zł (spadek do 2018 roku
o 8 000,00 zł, tj. o 23,3% - zrefundowano pracodawcy koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej);
• dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej – 532 500,00 zł
(spadek do 2018 roku o 42 900,00 zł tj. o 7,5% - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
bez prawa do zasiłku);
• środków pochodzących z budżetu powiatu i Funduszu Pracy – 1 312 600,00 zł (spadek do 2018 roku
o 42 000,00 zł tj. o 3,1% - sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników oraz wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu).
Organizacja Urzędu
W 2019 roku wdrożono w życie uchwałę Nr 22/73/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia
28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Nidzicy”. Konieczność zmian wynikała z:
• ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r, poz. 986), na podstawie której w „Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy” uchylono zapisy dotyczące ustalania profili
pomocy dla bezrobotnych oraz doprecyzowano przepisy dotyczące ustalania i realizowania
indywidualnych planów działania,
• ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.2494), na podstawie której w „Regulaminie Organizacyjnym
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy” wprowadzono możliwość przyznania spółdzielni socjalnej
jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy i na finansowanie kosztów wynagrodzenia
dla wybranych kategorii osób zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotni lub poszukujący pracy;
ponadto rozszerzono krąg osób o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub
niewykonujących innej pracy zarobkowej, które mogą ubiegać się o jednorazowe środki z Funduszu
Pracy na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu.
W 2019 roku wyodrębnione obszary działania Urzędu były trzykrotnie kontrolowane przez
instytucje zewnętrzne, w tym kontrolerów delegowanych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Olsztynie (kontrola prawidłowości realizacji projektu unijnego), Wojewodę WarmińskoMazurskiego (kontrola realizacji zadań związanych z przyznawaniem bonów na zasiedlenie) oraz
Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie (kontrola stanu realizacji zadań związanych

41
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok
z przechowywaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego).
Wyniki kontroli zewnętrznych potwierdziły zgodność realizowanych przez Urząd działań
z obowiązującymi przepisami prawa.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nidzicy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zapewniał techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Nidzicy. W 2019 roku Radę zwoływano czterokrotnie, pięciokrotnie występowano do Rady o opinię
wydaną w trybie obiegowym. Podejmowane przez Radę uchwały dotyczyły:
• zaopiniowania podziału środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz innych zadań
fakultatywnych oraz zmian w tym podziale dokonywanych w trakcie roku,
• przyjęcia sprawozdania Dyrektora z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy za 2018 rok,
• zaopiniowania wniosków o umorzenia nienależnie pobranych świadczeń przez dwie osoby
zobowiązane do ich zwrotu,
• zaopiniowania aktów wewnętrznych regulujących udzielanie wybranych form pomocy,
tj. Regulaminu przyznawania osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Aneksu do Regulaminu przyznawania środków
na podjęcie działalności gospodarczej; Aneksu do Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy,
• zaopiniowania wniosków o umorzenia nienależnie pobranych świadczeń przez osoby zobowiązane
do ich zwrotu,
• zaopiniowania „Planu szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy na 2020 rok”.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY

swoją siedzibę ma w Nidzicy przy ul. Traugutta 13, w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PCPR zatrudnienie wynosiło 9 i ¼ etatu.
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, zapisanych w ustawie o pomocy społecznej należy:
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym
całodobowe
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu
rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
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intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób.
7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem
środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
10.Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
11.Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu.
12.Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych.
13.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
14.Sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej.
Zadania z zakresu administracji rządowej zapisane w ustawie o pomocy społecznej:
1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek
na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
Do zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zapisanych w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy:
1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
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2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczoterapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia.
4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
i rodzin pomocowych.
5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym.
6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie
warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa.
8. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań
lekarskich.
9. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
i pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
i prowadzących rodzinny dom dziecka oraz przekazywanie danych z rejestru do sądu.
10. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji
związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka.
11. Finansowanie:
- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub
rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne palcówki opiekuńczoterapeutyczne,
- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz
szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego.
13. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu
nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców za okres dłuższy niż
12 miesięcy.
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Zdjęcie z placówki wsparcia dziennego - Świetlica

Zadania z zakresu administracji rządowej zapisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej:
1. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
2. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz na podstawie uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Zadania PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających
potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do
sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka;
3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii
dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na
celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w
ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy
wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami
i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

45
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności
w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie
i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie
i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz
rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne
domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie
ich kwalifikacji;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
Zadania PCPR wynikające z innych ustaw:
1. Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
− z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
3) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
5) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych.
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
7) Zlecanie i dofinansowywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
fundacjom i organizacjom pozarządowym.
8) Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępnianie na potrzeby samorządu powiatu i województwa.
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− zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności
Zadanie to dla Powiatu Nidzickiego realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Szczytnie, gdyż Zespół ten – na podstawie decyzji Wojewody – obejmuje
obszarem swego działania Powiat Szczycieński i Nidzicki.
Realizując zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w ciągu 2019 roku:
1. Sporządzono 110 informacji o całokształcie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej i sytuacji rodziny dziecka.
2. Sporządzono 14 planów pomocy dziecku.
3. Sporządzono 14 ocen rodzin zastępczych.
4. Zawarto 3 Porozumienia i 8 aneksów 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.
5. Sporządzono 114 ocen sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Nidzickiego.
6. Przygotowano zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 7 opinii
o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
7. Prowadzono rejestr rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka
zgodnie z wymogami w/w ustawy, na potrzeby sądów.
8. W ciągu roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli ciągłym wsparciem i opieką 64 dzieci
z 22 rodzin zastępczych i 4 rodzinnych domów dziecka. Odwiedzając środowiska rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka 208 razy.
9. Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej brali udział i organizowali 114 spotkań Zespołu ds. Oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
10. Braliśmy udział i organizowaliśmy wykonywanie postanowień sądów dotyczących przekazywania
dzieci z rodzin biologicznych do rodzinnej pieczy zastępczej.
11. Cyklicznie występowano do sądów z pozwami o ustalenie alimentów rodzicom biologicznym dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
12. Cyklicznie przekazywano do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną.
13. Cyklicznie opiniowano przyznawanie wszystkich świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych
i kompletowano całość niezbędnej dokumentacji celem sporządzenia decyzji administracyjnych.
14. Cyklicznie ustalano właściwość gmin, które winny ponosić koszty utrzymania dzieci w pieczy
zastępczej.
15. Uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
16. W miarę potrzeb występowano do sądów o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
17. Pracownicy zorganizowali i wzięli udział w Powiatowych Dniach Rodziny .
18. Organizacja kampanii Szukam Rodziny Zastępczej na terenie Powiatu Nidzickiego oraz
Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
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19. Prowadzono rejestr dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
20. Systematycznie współpracowano z administratorem w zakresie systemu informatycznego POMOST
i aktualizowano na bieżąco dane w tym systemie.
21. Cyklicznie współpracowano z sądami, ośrodkami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi.
22. Cyklicznie przygotowywano dane na potrzeby ROPS, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego i wypełniano ankiety.
23. Sporządzono 171 sprawozdań:
ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019, sprawozdania jednorazowe miesięczne PS,
sprawozdania jednorazowe WRISPZ miesięczne, sprawozdania resortowe PS, sprawozdania
resortowe SW, sprawozdania resortowe WRISPZ, zbiory centralne kwartalne, półroczne i roczne.
24. Koordynowano i nadzorowano elektroniczny przepływ sprawozdań z zadań PCPR w Centralnej
Aplikacji Statystycznej.
25. Prowadzono korespondencję z gminami/ośrodkami pomocy społecznej dotyczącą odpłatności za
pobyt wychowanków w pieczy zastępczej.
26. Prowadzono korespondencję oraz udzielano niezbędnych informacji rodzinom
zastępczym/rodzinnym domom dziecka dotyczącą wypłacanych świadczeń.
27. Wystawiano zaświadczenia z zakresu wypłacanych świadczeń.
28. Merytorycznie i rachunkowo opracowywano dokumenty dotyczące odpłatności gmin za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej. Dokumenty te były podstawą do wystawienia not obciążeniowych dla
gmin.
29. Weryfikowano comiesięczną odpłatność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej
pochodzących z terenu Powiatu Nidzickiego a przebywających na terenie innych powiatów
(opisywanie not księgowych).
30. Występowano do OPS o informacje związane z sytuacją życiową i finansową rodziców
biologicznych.
31. Na potrzeby rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka oraz na potrzeby usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka sporządzono 318 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).
32. Na potrzeby usamodzielnianych wychowanków z pieczy instytucjonalnej sporządzono 6 listy
wypłat.
33. Wystawiono 859 not księgowych obciążających gminy i powiat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
34. Ogólnie sporządzono i wydano 1325 decyzji administracyjnych.
Dom 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. W 2019r.
zwiększona została liczba miejsc z 24 do 30 od 31 maja 2019 r. po wizytacji przez Zespół Inspektorów
Wydziału Polityki Społecznej warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 maja 2019 r.
Zwiększona liczba miejsc w DPS możliwa była dzięki modernizacji i rozbudowie Domu Pomocy
Społecznej w Napiwodzie. Rzeczywisty koszt tej inwestycji to 1 841 310,00 zł
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Poziom świadczonych przez DPS usług spełnia wymagane standardy określone w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 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 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.
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 2019 r. określono koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie na
kwotę 3 794,00 zł.
W 2019r. otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie DPS w Napiwodzie wynosiła
631 369,00zł w tym: 6 488,00 zł dodatkowe środki na doposażenie. Dom osiągnął również dochody
z opłat pensjonariuszy w wysokości 369 175,88 zł. Ogółem wydatki na utrzymanie 29 mieszkańców DPS
wyniosły 1 176 153,04 zł (w tym środki PSONI Koło w Nidzicy i środki z innych źródeł publicznych
w wys. 169 120,16 zł).

DPS Napiwoda

DPS Napiwoda

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 1 457 028,50 zł i wszystkie środki pochodziły
z dotacji wojewódzkiej.
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 korzystały 71 osób. Z usług placówki w
2019 r. zrezygnowało 11 osób w tym: 1 osoba podjęła zatrudnienie, 1 osoba zmarła, 3 osoby z powodu
umieszczenia w domu pomocy społecznej, 4 osoby z powodu pogorszenia stanu zdrowia, 2 osoby
zmiana miejsca zamieszkania.
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,
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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.

Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
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 2019 r. 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 2019 r. z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika - skorzystało łącznie 112 osób.
Prawnik udzielił 47 porad, pedagog 36 porad natomiast z pomocy psychologa skorzystało 29 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.
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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 2019 r. na funkcjonowanie Punktu została przeznaczona kwota 10 872,48 zł.
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 2019 r. powiat nidzicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
kwotę 1 479 101,00 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 2019 r. poz. 1172 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 2019 r.
kwotę 1 451 056,00 zł, która została przeznaczona na następujące zadania:
1) Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych:
- 22 osoby niepełnosprawne i 6 opiekunów na kwotę 34 459,00 zł
- 5 dzieci niepełnosprawnych i 4 opiekunów na kwotę 10 701,00 zł
Łącznie kwota dofinansowana do turnusów rehabilitacyjnych wyniosła 45 160,00 zł (27 osób
niepełnosprawnych i 10 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.
2) Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są dla 55 osób przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Nidzicy. 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 2019 r. ze środków PFRON została przekazana na funkcjonowanie WTZ kwota 995 280,00 zł ze
środków powiatu kwota 110 587,00 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 Olsztyńskim i Powiatem Ostródzkim
w sprawie dofinansowania kosztów działania WTZ. Corocznie jest podpisywany aneks na
dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa 3 osób niepełnosprawnych z Powiatu Olsztyńskiego
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i 1 osoby z Powiatu Ostródzkiego w WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Wysyłane są również noty obciążające oba powiaty.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne, bieżnia rehabilitacyjna,
rotor rehabilitacyjny) na kwotę 7 683,00 zł, z tego:
7 osób dorosłych
5 540,00 zł
2 dzieci
2 143,00 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 316 196,00 zł, w tym:
271 041,00 zł dla 545 osób dorosłych
45 152,00 zł dla 45 dzieci
4) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
W 2019 r. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 53 265,00 zł otrzymało
6 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, zakup schodołazów gąsięnicowych.
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.
5) Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 6 238,00 zł otrzymały 4 osoby
niepełnosprawne. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie: zakupu tabletu z programem
MÓWIK, laptopów oraz utrzymanie psa przewodnika osoby niewidomej tj. wyżywienie i opiekę
weterynaryjną.
6) Dofinansowanie ze środków PFRON imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych dla osób
niepełnosprawnych.
W 2019 roku dofinansowano organizacjom pozarządowym imprezy dla osób niepełnosprawnych na
kwotę 19 765,00 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-1 080,00zł, wyjazd rekreacyjny do amfiteatru-1 395,00 zł) 2 475,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” w Nidzicy
(Impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)
750,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy
(Powiatowy Dzień Seniora-4 500,00 zł, Powitanie lata – 840,00 zł)
4 840,00 zł
Za obsługę ww. zadań uzyskaliśmy z PFRON kwotę 36 933,00 zł, która jest dochodem powiatu.
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W 2019 r. w ramach rehabilitacji społecznej zostało przyjętych 760 wniosków na kwotę około
696 441,00 zł.
Udzielono miesięcznie około 160 porad dotyczących różnych spraw i problemów osób
niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
W ciągu roku były niewielkie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami wynikające
z bieżącym potrzeb osób niepełnosprawnych i zainteresowania różnymi formami wsparcia. Zmiany
były we wrześniu i listopadzie. 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 2019.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W 2019 r. mieszkańców Powiatu Nidzickiego obsługiwał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Szczytnie na podstawie podpisanego Porozumienia. Obszar działania Zespołu
w Szczytnie określił Wojewoda. Zespół otrzymuje na swoją działalność dotację wojewódzką
(od czerwca 2004 r. dotacja wojewódzka przekazywana jest bezpośrednio na działalność Zespołu a nie
do poszczególnych powiatów).
W 2019 r. Zespół wydał 878 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego, w tym:
- dla osób poniżej 16-go roku życia
- 154
- dla osób powyżej 16-roku życia
- 724
Zespół wydaje dla dzieci - orzeczenia o niepełnosprawności, a dla osób dorosłych - orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności. Ustala się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Od
orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu
w Olsztynie.
W oparciu o posiadane orzeczenia osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o różne świadczenia
z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, ulgi na przejazdy publicznymi środkami komunikacji, karty
parkingowe, odpisy od podatku na rehabilitację i leki, ulgi telekomunikacyjne, odpowiednie
zatrudnienie i szkolenie, środowiskowe wsparcie przy niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Posiadanie stopnia niepełnosprawności uprawnia te osoby do korzystania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto w 2019r. Zespół wydał 280 legitymacji uprawniających do zniżek na przejazdy komunikacją
publiczną (w tym dla osób poniżej 16-go roku życia - 33, dla osób powyżej 16 roku życia – 247) oraz
206 kart parkingowych.

POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

rozpoczął swoją
działalność 1 września 2019 roku. Jest on publiczną placówką oświatową prowadzącą działalność
w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz kształcenia
i doskonalenia kadry pedagogicznej.
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W skład Ośrodka weszła Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli.

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w 2019 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. Opieką objęto 6 452 dzieci z 36 placówek
edukacyjnych powiatu nidzickiego, w tym:
• terapia logopedyczna (478);
• indywidualne porady zawodowe na podstawie badań (187);
• zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (612);
• terapia psychologiczna (170);
• interwencja kryzysowa (12);
• zajęcia grupowe w szkołach (630 osób);
• socjoterapia (27);
• terapia pedagogiczna(515),
• porady bez badań (519)
Łącznie udzielono 3150 pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży.
W 2019 r. zrealizowano:
• 362 diagnoz psychologicznych;
• 502 diagnoz pedagogicznych;
• 118 diagnoz logopedycznych;
• 114 diagnoz lekarskich;
• 182 diagnozy związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
i kariery zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 1 278 diagnoz. Odbyło się 114 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Najwięcej
orzeczeń wydano ze względu na: niepełnosprawność intelektualną (53), kolejno: niepełnosprawności
sprzężone (25), autyzm i Zespół Aspergera (20).
14 orzeczeń wydano ze względu na potrzebę indywidualnego nauczania.
Wydano 207 opinii w sprawach np.:
- wczesnego wspomagania (6),
- dostosowania wymagań edukacyjnych (87),
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się (47)
oraz w innych sprawach (67)
Oprócz działalności diagnostycznej udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom
w formie:
• treningi wychowawcze (16);
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• warsztaty (187osób);
• prelekcje i wykłady (8);
• udział w radach pedagogicznych (7);
• terapia rodzin (4);
• inne formy wsparcia (1698).
W sumie 1920 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 ( do września 2019 r.);
• 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.

sieć logopedów i pedagogów w poradni jesień 2019

aktywny rodzic

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI zatrudnia ośmiu nauczycielidoradców metodycznych z następujących przedmiotów:
- Wychowanie przedszkolne
- Edukacja wczesnoszkolna
- Język polski
- Język angielski
- Wychowanie fizyczne
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- Religia
- Kształcenie specjalne
- Język mniejszości narodowej
Od momentu otrzymania od Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty Powierzenia funkcji doradcy
metodycznego zostały zawiązane sieci samokształcenia i współpracy:
- Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego;
- Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
- Sieć nauczycieli języka polskiego;
- Sieć nauczycieli języka angielskiego;
- Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej;
- Sieć nauczycieli wychowania fizycznego;
- Sieć nauczycieli religii;
- Sieć nauczycieli kształcenia specjalnego;
- Sieć dyrektorów
Doradcy metodyczni w 2019 roku oprócz spotkań Sieci, przeprowadzenia diagnozy potrzeb nauczycieli,
przeprowadzili:
- dyżury w szkołach bazowych i siedzibie PORE, na których spotykali się z nauczycielami w celu
konsultacji, porad;
- prowadzili warsztaty;
- szkolenia rad pedagogicznych;
- prowadzili obserwacje lekcji połączonych z instruktażem metodycznym;
- Uczestniczyli w formach samodoskonalenia organizowanych przez sieci ODN Ełk, ODN Elbląg, ORE,
wydawnictwa edukacyjne Nowa Era.
W sumie doradcy metodyczni ODN Nidzica udzielili porad i pomocy 542 osobom.

Oprócz statutowych działań jednostka była organizatorem lub współorganizatorem :
- warsztatów muzyczno –logopedycznych czyli ferie zimowe w poradni (w dniach od 23 do 25 stycznia
2019 r.).
- Targów Edukacyjnych oraz Nidzickiego Forum pn. „Młodzi wchodzą do gry”, których
współorganizatorem była Poradni P-P w Nidzicy (22 marca 2019 r. w Ewik Cafe ).
- Konferencji dla szkół i przedszkoli ,, Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji SzkołaPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna –Rodzina (12 kwietnia 2019 r.)
- spotkania/szkolenia pedagogów i wychowawców Placówek Oświatowych Powiatu Nidzickiego pt.
,,Nowe substancje psychoaktywne- mózg pod wpływem” ( 06 czerwca 2019 r.)
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- Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie (10 września 2019 r.)
- Seminarium informacyjnego – Zintegrowany System Kwalifikacji w ramach projektu „Warmia
i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi”, odbyło się seminarium informacyjne zorganizowane przy
współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych pn. „ Zintegrowany System Kwalifikacji – od teorii do
praktyki” (9 i 10 października 2019 r.)

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY w 2019 r. zatrudnionych
było 32 nauczycieli (30 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany i 1 kontraktowy) oraz 7 osób
administracji i obsługi.
Z końcem kwietnia 2019 r. szkołę ukończyło 43 abiturientów klas maturalnych, którzy w komplecie
w maju 2019 r. przystąpili do egzaminu maturalnego. Zdawalność na egzaminie maturalnym
w terminie majowym wyniosła 100%.
Zgodnie ze zmieniającymi się zasadami organizacji szkolnictwa w 2019 r. odbył się ostatni
egzamin gimnazjalny w wygaszanym gimnazjum przy ZSO oraz rozpoczął się nowy rok szkolny
z naborem podwójnego rocznika - po raz ostatni do 3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz po raz
pierwszy do 4-letniego liceum ogólnokształcącego. W sumie w klasach pierwszych naukę rozpoczęło
220 uczniów
Szkoła kontynuowała organizację jednej z najważniejszych imprez kulturalnych województwa
warmińsko - mazurskiego czyli Festiwalu Prozy Poezji i Piosenki Francuskiej , który zmienił nazwę oraz
zasięg na Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY zatrudniał
45 nauczycieli oraz 17 osób administracji i obsługi.
Z końcem kwietnia 2019 r. szkołę ukończyło 103 abiturientów klas maturalnych (55 - liceum
ogólnokształcące, 48 – technikum). Do egzaminu maturalnego przystąpiło 48 absolwentów liceum
i 30 absolwentów technikum. Zdawalność na egzaminie maturalnym w liceum wynosiła 100%,
a w technikum 93,3%.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Technikum przystąpiło 139 uczniów,
zdało 114 – zdawalność 82%, śr. woj. 69%) W BS I St. do egzaminu przystąpiło 18 kończących szkołę,
14 uczniów zdawało egzamin organizowany przez OKE (zdawalność 77,8%, śr. woj. 59%)
Promocja uczniów wyniosła: LO – 100%, Technikum – 97%, a w BS I St. – 96%. Średnia
frekwencja wyniosła: LO – 83%, Technikum – 82%, a BS I St. 74%.
W wyniku naboru na nowy rok szkolny 2019/2020 do szkoły przyjęto 223 uczniów
(absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej); utworzono 2 klasy pierwsze liceum (1 po gimn. I 1 po
SP), 8 klas Technikum (3 po gimn., 5 po SP), 2 klasy branżowej szkoły I Stopnia (1 po gimn. I 1 po SP).
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE
1. Charakterystyka szkoły
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.
Od 2019 r. w skład zespołu wchodzą:

•
•
•
•
•
•
•

Publiczne Gimnazjum w strukturze Technikum Agrobiznesu,
Liceum Ogólnokształcące,
Technikum Technologii Drewna,
Techniku Agrobiznesu,
Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych,
Technikum Obsługi Turystycznej,
Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia (w zawodzie: rolnik, stolarz).

1.1.
Lp.

1.

Organizacja szkoły - czerwiec 2019 r.
Szkoła

Zespół Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie
- III Publiczne
Gimnazjum w Jagarzewie,
- Technikum Agrobiznesu
w Zespole Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących w
Jagarzewie (TA)
- Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących w
Jagarzewie (TŻ)

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

5

81

W tym liczba uczniów i oddziałów
III
Gimnazjum
10

I TŻ
11

II TA
II TŻ
13 11

III
TŻ
12

IV
TA
24

1.2.
Organizacja szkoły - wrzesień 2019 r.
Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie kształciło się
53 uczniów, nad których edukacją czuwało 17 pedagogów.
Dyrektorem do 31 sierpnia 2019 r. była mgr inż. Katarzyna Mazur, a wicedyrektorem mgr Elżbieta
Jabłonowska a od 1 września 2019 r. dyrektorem jest mgr Hanna Cierkowska.
We wrześniu 2019 r. młodzież kształciła się w:
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- 4- letnim Technikum Agrobiznesu im. W. Bogumiła Jastrzębowskiego - 10 uczniów,
- 4- letnim Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych im. W. Bogumiła Jastrzębowskiego - 32
uczniów,
- 5- letnim Technikum Agrobiznesu im. W. Bogumiła Jastrzębowskiego - 11 uczniów.
1.3. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
- dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
- 5- letnie Technikum Agrobiznesu,
- 5- letnie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
- 3 letnia Szkole Branżowej w zawodzie rolnik i kelner.
2. Baza szkoły
Uczniowie w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie mają dobre warunki
lokalowe do nauki, gdyż bazę lokalową zespołu stanowią:

•
•

budynek szkolny,

•
•
•

internat (45 miejsc) i Szkolne Schronisko Młodzieżowe na 45 miejsc,

sala gimnastyczna (w skład której wchodzą: siłownia, szatnie, prysznice, magazyn sportowy,
pokój nauczycielski, toalety),
stołówka szkolna,
baza gospodarcza.

Szkoła obecnie posiada:

•
•
•
•
•
•
•
•

12 sal lekcyjnych,
1 pracownię komputerową,
bibliotekę i czytelnię,
pokój nauczycielski,
gabinet pedagoga szkoły,
sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektora,
księgowość,
szatnie uczniowskie.

2.1 Stan bazy lokalowej 2019 r.
LP.

1.

Szkoła

ZSRiO Jagarzewo

Sale
lekcyjne
5

Pracownie
komp.
1

Pomieszczenia (ilość)
Pracownie Sale
Stołówka
inne
gimnast.
7
1 sala +
1
1
siłownia

Interna
t
1
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.2. Urządzenia rekreacyjno - sportowe:
Szkoła
Rodzaj urządzenia
ZSRiO Jagarzewo
Wioślarz Herz
Bieżnia Herz
Orbiterek magnetyczny
Wózek na piłki
Drabinka koordynacyjna
Step 2 – stopniowy
Gryf prosty
Gryf łamany

Liczba urządzeń
2
2
2
1
1
15
1
1

2.3 Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych:
Lp.
Ilość
Kompu- Komputery ProjektoOdtwaKsero
Wolu
Monitotery
do użytku
ry
rzacze DVD
miny
ring
ogółem
uczniów
multimeVHS
dialne

1.

45

27

5

5

2

6152

1

Tablica
interakt
ywna

1

3. Kadra
Kadrę pracowniczą stanowią nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele
posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Zatrudnieni nauczyciele posiadają
kwalifikacje do wszystkich przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania technikum agrobiznesu
i technikum żywienia i usług gastronomicznych.
3.1. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2018/2019
zatrudnienie
etaty
osoby
23,75
27

nauczyciele
Etaty
osoby
16,25
19

pozostali
etaty
7,5

osoby
8

3.2. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020
zatrudnienie
nauczyciele
pozostali
etaty
osoby
Etaty
osoby
etaty
osoby
22,75
26
14,25
17
8,5
9
Jeden nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji przewodniczącego oddziału ZNP w Nidzicy.
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3.3. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2019 r.

wyższe mgr
pedagog.
osoby
%
19
100

Poziom wykształcenia w osobach
Licencjat
studium naucz.
osoby
0

%
0

osoby
-

%
-

inne
osoby
-

Razem
%
-

osoby
19

Spośród 19 nauczycieli: 17 ukończyło studia podyplomowe, 15 posiada uprawnienia do nauczania
drugiego przedmiotu, 9 posiada uprawnienia do nauczania trzeciego przedmiotu, 6 to egzaminatorzy
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży 1 trener II klasy piłki siatkowej, 1 sędzia piłki siatkowej,
1 instruktor nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem.
3.4. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w grudniu 2019 r.

stażysta
Osoby
%
0
0

Stopień awansu zawodowego w osobach
kontraktowych
mianowany
dyplomowany
osoby
%
osoby
%
osoby
%
0
0
2
12%
15
88%

Razem
osoby
17

Nauczyciele ZSRiO w Jagarzewie ciągle się doskonalą, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
W skład pracowników administracji i obsługi wchodzą: 2 specjalistów ds. administracyjnych, główna
księgowa, 2 sprzątaczki, konserwator. Natomiast w internacie szkoły: 2 wychowawców, kucharz,
intendent 1/2 etatu, pomoc kuchenna ½ etatu i sprzątaczka ½ etatu (internat 4,5 etatu).
4. Charakterystyka uczniów
Uczęszcza tu młodzież przede wszystkim z gimnazjów powiatu nidzickiego, ale także z innych powiatów
szczycieńskiego i mławskiego.
Wyniki po egzaminach zewnętrznym, zarówno gimnazjalnym, maturalnym, jak i potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie kształtują się na poziomie średnich lub nieco powyżej wyników krajowych.
Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym
i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne.
Środowisko jest małe, dlatego z łatwością można rozpoznać tych, którzy potrzebują wsparcia
pedagoga, wychowawców oraz innych instytucji udzielających pomocy. Uczniowie świadomie wybrali
kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i ich zainteresowań.
Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich
rodzicom. Realizuje się zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologicznopedagogicznej. Priorytetem kadry pedagogicznej jest przygotowanie uczniów do egzaminów
zewnętrznych: egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie osiągają dobre
wyniki w nauce i wysokie wyniki z egzaminów zawodowych. Dzięki temu mają szansę kontynuować
edukacje na studiach wyższych. Każdego roku nasi uczniowie otrzymują stypendia prezesa Rady
Ministrów.
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Młodzież czuje się bezpiecznie w szkole. Chętnie angażuje się w realizację projektów
wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych.
Uczeń ZSRiO to świadomy młody człowiek dobrze radzący sobie na rynku pracy

4.1.Poziom nauczania w 2019 r.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki z matur, wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe z uwzględnieniem wyniku szkoły, wyniku na poziomie gminy, na poziomie województwa
i kraju.
4.1.1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Szkoła
Powiat
Województwo
Kraj

Część humanistyczna
j. polski
historia
64%
52%
59%
55%
60%
56%
63%
59%

4.1.2. Wyniki egzaminu maturalnego:
Przystąpiło do
egzaminu
Szkoła
Powiat
Województwo
Kraj

11

Część matematyczno przyrodnicza
matematyka przyrodnicze
33%
38%
36%
45%
39%
47%
43%
49%

Język niemiecki
44%
51%
46%
51%

Zdało egzamin

% zdawalności

8

72,7%
73,0%
76,8%
80,9%

4.1.3. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
Przystąpiło: 12 uczniów, zdało całość 10, czyli 83,3%.
Wynik ogólnopolski jest nie opublikowany, województwo warmińsko-mazurskie: 84,3%, część pisemna
99,8%, część praktyczna, ogółem 86,3% uczniów, którzy otrzymali dyplom.

62
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok
4.2. Sukcesy uczniów – wyniki i osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:
Lp.
Szkoła
Nazwa konkursu
Zasięg
Osiągnięcia

1.

Zespół Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących
w Jagarzewie

2.

3.

4.
5.

6.

Olimpiada Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych –
agrobiznes

wojewódzki,
krajowy

laureat wojewódzki
finalista krajowy

XXIV Powiatowej
Olimpiadzie wiedzy o
obronie cywilnej
Biegi przełajowe o Puchar
Starosty Powiatu
Nidzickiego
Konkurs kulinarny „Potato
Chef”
Ogólnopolski
konkurs
wiedzy o zdrowym stylu
życia
Przegląd Małych Form
Teatralnych

powiatowy

III miejsce
drużynowo

powiatowy

VI miejsce

krajowy
okręgowy

III miejsce
drużynowo
I miejsce

powiatowy

II miejsce

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W NIDZICY w ramach
realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych współpracuje
z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą
Powiatową Policji oraz Powiatową Stacją Caritas.
W 2019 r. w SOSW w Nidzicy zatrudnionych było 24 nauczycieli i 4 osoby obsługi. W 9 oddziałach
naukę pobierało 58 uczniów.
Lp.

szkoła

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1

Szkoła Podstawowa

4

20

dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
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2

Szkoła Podstawowa dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym

2

16

3

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

1

10

4

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

2

12

Ogółem szkoła

9

58

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
2018/2019

szkoła

województwo

kraj

Część humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza

Język angielski

j. polski- 50 %

matemat.- 42 %

49 %

hist,wos- 65,5 %

przyrod.- 57,25 %

j. polski- 63 %

matemat.- 44

%

hist,wos- 71 %

przyrod.- 60

%

j. polski- 54 %

matemat.- 43 %

hist,wos- 59 %

przyrod.- 49 %

60 %

68 %

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
2018/2019
Język polski

Matematyka

Język angielski

szkoła

37,5 %

45 %

40 %

województwo

36 %

44 %

39 %

kraj

36 %

33 %

39 %
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Wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Przystąpiło do
egzaminu
szkoła

2 kucharzy

Zdało egzamin

% zdawalności

Część praktyczną zdało 2 (100 %)

0

Część teoretyczną zdało
- 0 ( 0 %)

W 2019 r. w placówce zrealizowano poniższe działania:
Działania kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów:
1. Podjęto starania o zdobycie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu”.
2. Udział w IX Rajdzie Gwiaździstym Zacheusza Nowowiejskiego i związanej z nim uroczystości pod
pomnikiem żołnierza niezłomnego,
3. Udział w mszach świętych na terenie obozu hitlerowskiego w Działdowie oraz miejscu mordu
więźniów w Białutach,
4. Zorganizowano dla uczniów wyjście do kina na film pt. „Piłsudski”
5. Udział w akcjach ogólnopolskich: „Przerwany marsz”, „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”, „Kartka
dla powstańca”.
6. Opieka nad mogiłą zbiorową z I wojny światowej w Radominie.
7. Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.
8. Szkolny kiermasz ciast – zbiórka na utworzenie i zagospodarowanie ogródka sensorycznego przy
szkole.
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Działania dotyczące aktywizacji zawodowej (w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego):
1. Obchody Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery „Wielokulturowość Kapitałem Przyszłości”:
▪ spotkanie informacyjno-warsztatowe z doradcą zawodowym PUP w Nidzicy „Poznaj mnie
a zrozumiesz”,
▪ spotkanie kl. I-III SB z obywatelem Ukrainy – malarz-rzeźbiarz Mykola Porebyk
2. Udział w targach pracy i edukacyjnych.
3. Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy: Fabryka mebli MP, Biblioteka Miejska, Starostwo
Powiatowe, Urząd Miasta, piekarnia-cukiernia „Zielińscy”, KPP w Nidzicy, Ciepłownia miejska.
4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Nadleśnictwa Nidzica.
Działania podjęte w zakresie wychowania i profilaktyki:
1. Udział w XV Kampanii Białych Serc – Europejski, czyli Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom
i Przemocy pod hasłem „ZANIM TO SIĘ STANIE”.
2. Organizacja szkoleń dla uczniów we współpracy z KPP w Nidzicy:
▪
„Odpowiedzialność karna za czyny karalne w świetle kodeksu karnego”,
▪
„Odpowiedzialność karna za czyny karalne. Przestępstwa z nienawiści. Krajowa mapa
zagrożeń”.
3. Realizacja ogólnopolskiego programu zwiększającego kompetencje w zakresie komunikacji
interpersonalnej, przeciwdziałania agresji słownej „Dzień dobrego słowa”.
4. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców na terenie placówki.
5. Projekt edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
6. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
7. Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
8. Alternatywne zajęcia wf z Fundacją Moniki Pyrek (MOSiR Nidzica).
9. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
10.Organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowy z okazji „Dnia Dziecka” oraz wyjazdu dla wychowanków
internatu do papugarni oraz parku trampolin w Olsztynie – projekt dofinansowany ze środków
PFRON.
11.„Zanim będzie za późno…” – autorski projekt edukacyjno-profilaktyczny dofinansowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy MOPS w Nidzicy (warsztaty
profilaktyczne dla uczniów w ramach zajęć popołudniowych, warsztaty plastyczne, szkolny konkurs
plastyczny).
12.Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym (współpraca
i integracja z ośrodkami specjalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego).
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Działania mające na celu propagowanie idei wolontariatu:
1. Włączenie się w akcję pomocy dla małej Tosi z Działdowa (zorganizowanie kiermaszu i zbiórka
funduszy na terenie naszej placówki).
2. Udział w jarmarku bożonarodzeniowym – zbiórka funduszy na leczenie małego Antosia z Nidzicy
(przygotowanie ozdób i stroików świątecznych).
3. Świąteczna
zbiórka
żywności
w
ramach
współpracy
z
Bankiem
Żywności
w Olsztynie.
4. Zbiórka na rzecz schroniska dla psów w Tatarach.
5. Akcja Caritas „Pola Nadziei”.
6. Cykliczna zbiórka nakrętek – na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Działania w zakresie edukacji ekologicznej:
1. Realizacja projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” w ramach programu „Działaj Lokalnie”
Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
2. Utworzenie miniogrodu przy szkole (ogród sensoryczny).
3. Zdobycie certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku”.
4. Wyjazd do rezerwatu „Źródła rzeki Łyny”.
5. Akcje szkolne „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Ochrony Bałtyku”.
6. Realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
7. Cykliczna organizacja zbiórki makulatury i elektrośmieci.
Promocja placówki - współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” dla społeczności lokalnej połączony z Dniem Bezpłatnych
Diagnoz (logopedycznych, pedagogicznych, rehabilitacyjnych).
2. Zorganizowanie Festiwalu Nauki dla przedszkolaków – w Przedszkolu nr 2 w Nidzicy
3. Promocja szkoły podczas Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka w Janowcu Kościelnym.
4. Zdobycie certyfikatu „Orły Edukacji”.
5. Alternatywna lekcja wf: nauka gry w rugby – ZSO w Nidzicy.
6. Warsztaty bożonarodzeniowe - SP nr 1 w Nidzicy.
7. „Dzień Pluszowego Misia” – Biblioteka Miejska w Nidzicy.
8. Warsztaty mydlarskie dla wychowanków internatu – NOK Nidzica.
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Zdobyte certyfikaty
1. Szkoła Niepodległej 2019
2. Szkoła młodych patriotów 2019
3. Orły Edukacji 2019
4. Dobrze zaprojektowana szkoła 2019

Osiągnięcia pozaszkolne uczniów:
1. Udział w trzech konkursach powiatowych- zdobycie 3 wyróżnień.
2. Udział w 16 konkursach wojewódzkich- zdobycie 24 nagród i 4 wyróżnienia.
3. Udział 3 konkursach ogólnopolskich- zdobycie 3 nagród oraz 3 wyróżnień.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w NIDZICY w 2019 r. zatrudniało
14 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.
W 2019 r. CKZ prowadziło następujące działania:
• organizowało kształcenie praktyczne dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat
Nidzicki w pełnym zakresie programowym
• organizowało praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
• organizowało egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół
zawodowych w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami
• prowadziło zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
• prowadziło zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych
• współdziałało ze szkołami w celu podniesienia jakości kształcenia
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• organizowało i prowadziło turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
• organizowało i prowadziło kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych
• prowadziło działalność gospodarczą w zakresie: Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, Recyklingu
pojazdów, Produkcji stelaży meblarskich.
Centrum Kształcenia Zawodowego prowadziło praktyczną naukę zawodu dla specjalności:
•
•
•
•
•

technik mechanik pojazdów samochodowych
technik budownictwa
kucharz
ślusarz
murarz – tynkarz

Od września 2019 roku Centrum Kształcenia Praktycznego przekształciło się w Centrum Kształcenia
Zawodowego i do zadań centrum należy prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych I, I i III stopnia dla
zawodów:
•
•
•
•
•
•
•

stolarz
tapicer
mechanik pojazdów samochodowych
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
elektryk
murarz - tynkarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Na kursach I stopnia kształciliśmy 185 uczniów, na kursach II i III stopnia 376 uczniów. Razem 561 osób.
Centrum Kształcenia Zawodowego prowadziło kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w zawodzie Rolnik
R.03.
Podejmowało działania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z planami przygotowanymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wykonywało bieżące Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy.

DROGI PUBLICZNE, KOMUNIKACJA
Infrastruktura komunikacyjna pobudza rozwój lokalny, ułatwia pokonywanie odległości,
zaspakaja popyt na usługi, kształtuje więzi społeczne, gospodarcze i przestrzenne oraz prowadzi do
integracji społecznej. Zasadniczym wyzwaniem dla samorządu powiatowego jest dbałość o wysoką
wewnętrzną dostępność komunikacyjną powiatu nidzickiego. Dla jego funkcjonowania i rozwoju
niezbędne są powiązania komunikacyjne, jak np. drogi, ulice czy ścieżki rowerowe. Poza rozbudową,
modernizacją i przebudową najważniejszych ciągów komunikacyjnych do parametrów normatywnych,
zadaniem ważnym jest także budowa pozostałej infrastruktury drogowej, czyli m.in. chodników,
parkingów, oświetlenia czy zatok przystankowych, a także likwidacja barier architektonicznych.
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Dostępność komunikacyjna stanowi jedno z kluczowych zadań samorządu powiatu nidzickiego. Lokalny
układ dróg powiatu nidzickiego stanowi uzupełnienie sieci dróg wojewódzkich i krajowych.
Jednostką realizującą zadania z zakresu drogownictwa w powiecie jest POWIATOWY ZARZĄD
DRÓG z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kolejowej 29. W jednostce na dzień 31 grudnia 2019 r.
zatrudnionych było 19 pracowników, w tym 13 pracowników Obwodu Drogowego wchodzącego
w struktury PZD.
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się:
ULICE
- 5,3 km ulic o nawierzchni bitumicznej,
- 1.332 m2 poboczy, utwardzonych zatok autobusowych i postojowych,
- 16.999 m2 chodników.
DROGI POWIATOWE
- łączna długość 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,
- 47.872 m2 chodników i ścieżek rowerowych,
- 2.272 m2 utwardzonych poboczy oraz zatok autobusowych.
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OBIEKTY MOSTOWE
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się:
- 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.
ADMINISTRACJA DROGOWA
Zestawienie ilościowe opracowań planów finansowych, zmian w planach budżetu, wydanych
decyzji, postanowień, odpowiedzi na wnioski, wykonanych przeglądów dróg i mostów itp.
- opiniowanie projektów inwestycyjnych – 179 decyzji i postanowień,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, reklamy i drobne placówki handlowe – 72 decyzje,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje
protestacyjne, uroczystości religijne, przejazdy pojazdów nienormatywnych – 17 decyzji i
postanowień,
- projekty organizacji ruchu - 47 pism,
- ewidencja dróg, sprawozdawczość - 5 pism,
- utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, nasadzenia, inne) - 11 pism,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, kontrola stanu dróg, znaki drogowe - 35 pism,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg, wypadki drogowe - 20 pism,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg - 22 pisma,
- nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne - 30 spraw,
- odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych - 6 pism,
- opiniowanie na temat zaliczania dróg do kategorii - 11 pism i uchwał,
- wycena dróg - 4 odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 14,648 km,
- nadzorowanie robót wykonywanych systemem zleconym - 28 postępowań,
- przeglądy obiektów mostowych -36,0 szt. w tym: 25 szt. mosty i kładki dla pieszych 11 szt.
przepustów,
- zawiadomienie o rozpoczęciu robót do Nadzoru Budowlanego - 5 zawiadomień,
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do - 8 pism,
- procedury związane ze zmianami w księgach wieczystych - 39 procedur,
- wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 166 spraw.
Zamówienia publiczne
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przeprowadził w roku 2019:
- 15 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy
- 28 postępowań do zamówień publicznych do 30 000,00 euro
Łącznie przeprowadzono: 33 postępowania
Dokonał - 83 zamówień/zleceń zwolnionych z ustawy na zakup materiałów, usług.
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Inne roboty 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 drzewostanu znajdującego się w pasach drogowych,
- udział w naradach koordynacyjnych w Ośrodku Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
- sporządzanie kosztorysów i dokumentacji do przetargów,
- 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.
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,
- 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”.
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Na terenie Powiatu Nidzickiego w 2019 roku funkcjonowało 11 aptek ogólnodostępnych z tego
8 to apteki na terenie miasta Nidzica pełniące również dyżury w porze nocnej, soboty i niedziele oraz
dni świąteczne. W Gminach Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo funkcjonowały od poniedziałku do
piątku trzy punkty apteczne.
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.
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,
12) Poradnia rehabilitacyjna.

STAN ZATRUDNIENIA
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FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY W 2019 R.

ILOŚĆ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ W 2019 R. W ROZBICIU NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE
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Od 1 października 2019 w ZOZ Nidzica działają dwa zespoły wyjazdowe P
Nie ma zespołu wyjazdowego S
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W 2019 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy podejmował działania na rzecz ochrony
zdrowotnej w Powiecie Nidzickim, co przedstawia załączona tabela:
Lp

Sprawozdanie z funkcjonowania
Sytemu Zarządzania Jakością

1.Wyniki
auditów

2.Informacja
zwrotna od
Klientów

Zadanie

Ocena

Audyt nadzoru

Bez uwag

Audyt wewnętrzny

Bez uwag

1.

Ministerstwo Zdrowia

2.

Narodowy Fundusz
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

Realizacja kontraktu
Ustalenie poziomu finansowania na
2019, zintegrowane działania we
współpracy ze związkiem –
wypracowanie wspólnego stanowiska
Zapłata za nadlimity
Podpisanie umów na 2020

Wzrost ryczałtu w 2019 roku
Pozytywna –– wykonanie limitu
ryczałtu
Utrzymanie i wzrost poziomu
finansowania 2019 i 2020 rok.

Stron
zainteresowany
ch

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

Realizacja zaleceń, Wniosek o
przedłużenie terminów
Remont Oddz. Wewnętrznnego

Nadlimity – trakcie wnioski i
rozliczenia

Pozytywnie
3.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiolog.

Wnioski na zakup karetki, Dotacja zakup
sprzętu dla ZRM
Zakup ambulansu. – dotacja
99.000,00 zł

4.

5.

Wojewoda warmińskomazurski

Marszałek
Województwa
WarmińskoMazurskiego

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

Umowa i rozpocz. Realizacji projektu
Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy
programu zdrowotnego z
uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
schorzeń kręgosłupa i narządu ruchu”
Projekt
- zakup sprzętu medycznego: centrale
monitorujące i monitory kardiologiczne
dla Oddziału wewnętrznego w celu
realizacji zadania programu polityki
zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i
Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLKARD na lata 20172020
- zakup usg z programu POLKARD

Pozytywna
Wartość inwestycji ok. 19 mln.
Realizacja za kwotę 5,7 mln

Pozytywna
Wartość projektu
1.716.230,40 zł
Dofinansowanie UE
1.397.796,40
30.09.2019r.
Pozytywna
Wartość projektu:
132.499,32
Kwota uzyskanego
dofinansowania
z Minist. Zdr. 111.299,43
dotacja Ministerstwa Zdrowia –
negatywna – brak środków ,
ponowienie wniosku 2020
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Projekt: Wdrożenie elektronicznych usług
publicznych oraz elektronicznej
dokumentacji medycznej w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Projekt: Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy Narodowy
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej , program
priorytetowy „Budownictwo
energooszczędne. Część 1)
Zmniejszenie zużycia energii w
budownictwie”

I Pozytywna ocena formalna
Negatywna ocena merytoryczna
Wartość projektu:
1.339.265,00 zł
Kwota do uzyskania
dofinansowania z UE
1.138.375,25 zł
II - ponowienie wniosku w
kolejnym konkursie
Kwota 1.581.424,99 zł
Pozytywna ocena formalna
Wartość: 4.134.839
Dotacja
3 713 260
pożyczka
421 579

Dostosowanie budynku Szpitala do
wymogów p/poż
Pozytywna – wniosek o
wydłużenie terminu
Objęcie ubezpieczeniem osoby w trudnej
sytuacji
Pozytywna – na bieżąco
6.

Staż pożarna

7.

MOPS/GOPS ,

Pozyskanie sprzętu medycznego
Udział w zbiórce
WOŚP
Kardiomonitory
30 807,10
Dary
(łóżka, szafki, kozetki)

8.

WOSP

PRZEWÓD INTERFEJSOWY CIŚNIENIA
NEO-SNAP (WYPOSAŻ. STANOWISKA
DO RESUSCYTACJI)

153,75
Wartość 128.502,74 zł

9.

Parafia ewangelicka
Szkolenie personelu
Wartość dofinansowania 16.756
Łącznie 55 szkolenia
Łącznie wartość środków
przeznaczonych przez ZOZ
60.455,29 zł

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

3. Stopień
spełnienia
celów
jakościowych

Zatrudnienie personelu lekarskiego

Zapewnienie zasobów osobowych
Konkursy na świadczenia zdrowotne

Bieżące pozyskiwanie i uzupełnianie
kadr

Konkurs. na świadczenia
zdrowotne
XI- XII.2019
25 umów
+ 15 w trybie zaproszenia w celu
utrzymania ciągłości usług
73%
W ciagu roku
14 umowy doraźne kontrakt
lekarskie
52 umowy zlecenia
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Kadra pielęgniarka – oferta opłaty za
studia i gwarancja zatrudnienia w ZOZ w
związku z uruchomieniem studiów
pielęgniarstwa w trybie zaocznym w
Działdowie
Rozszerzenie zakresu udzielanych
usług

Zmiana struktury udzielnych świadczeń,
zwiększenie w trybie AOS i Zwiększenie
działalności zabiegowej z artroskopii

77 umów o pracę 116%
RAZEM
+ 34 Aneksy

Wzrost ryczałtu +10% w stosunku
do roku 2018
Inne kontrakty

Zwiększenie realizacji świadczeń z
rehabilitacji: domowa i dla
niepełnosprawnych
Pozyskanie od 2020 r. lekarza
reumatologia (o. wew.)

NŚOZ +6%
Rehabilitacja 18% - wzrost dzięki
realizacji świadczeń z reh.
Domowej i niepełnosprawnych
płatnych 100% nadlimitów

Utrzymanie kontraktu z PODD

Zwiększenie świadczeń z zakresu
Endoskopii

ZOL +6%
Pielęgniarska opieka
długoterminowa domowa -14%nowy kont trak; warunki konkursu
uniemożliwiały uzyskania
większej ilości punktów dla ZOZ,
utrzymanie kontraktu i realizacja
ponadlimit
Izba Przyjęć +3%
KAOS +16%

4.Informacje
zwrotne stron
zainteresowan
ychProtokoły
pokontrolne

Zmiana liczby łóżek w
poszczególnych komórkach

Dostosowanie liczby łóżek do
zapotrzebowania na świadczenia
zdrowotne

1.

WSSE

Jakość wody Legionella
Przepisy higieniczno-sanitarne

2.

WSSE

Warunki higieniczno-sanitarne w celu
zapob. Chorobom zakaźnym

3.

Komenda Powiatowej Straży
Pożarnej

4.

5.

6.

7.

Przychodnia Obwodowa

Zmniejszenie:
gin-poł + neonat. (-6),
pediatra (-2) , chirurgia (-1)
Zwiększenie ZOL (+9)
Pozytywna

Pozytywna z zaleceniami

Pozytywna z zaleceniami

Opieka psychiatryczna

Pozytywna z zaleceniami

Urząd Wojewódzki – Wydział
Zdrowia

Krwiolecznictwo

Pozytywna z zaleceniami

RCKiK

Opieka okołoporodowa

Urząd Wojewódzki – Wydział
Zdrowia

Urząd Wojewódzki – Wydział
Zdrowia , konsultant ds. ch.
wewnetrznych

8.

Powiat Nidzicki

9.

Powiat Nidzicki

Pozytywna z zaleceniami,

Oddział wewnętrzny

Pozytywna

Obrona cywilna

Pozytywna

Audyt Projektu „Rozbudowa i
doposażeniu budynku ZOZ w Nidzicy na
potrzeby udzielania świadczeń zdrowot. I
niepełnosp. – utworzenie o.
Geriatrycznego i Prac. TK”

Pozytywna

Pozytywnie z zaleceniami
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Realizacja Programu szczepień
ochronnych O Gin-Poł
Pozytywna z zaleceniami
10. WSSE

Gospodarowanie odpadami medycznymi
w trakcie

11. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Olsztyn

Projekt „Rozbudowa i doposażeniu
budynku ZOZ w Nidzicy na potrzeby
udzielania świadczeń zdrowot. I
niepełnosp. – utworzenie o.
Geriatrycznego i Prac. TK”

12. Urząd Marszałkowski Olsztyn

5.Funkcjonow
anie procesów i
zgodność
usługi

ADMINISTRACJA
- DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY

- DZIAŁ STATYSTYKI
MEDYCZNEJ I INFORMATYKI

Zapewnieni płynności i prawidłowości
finansowania i rozliczania inwestycji
„Rozbudowa..” oraz innych dotacji
Zapewnienie realizacji zadań działu w
związku z rotacją personelu, zwolnieniem
lekarskim
Konieczność nadzoru nad nową kadrą

Kontynuacja procesu informatyzacji –
bieżąca oraz uzupełnienie w ramach
wniosku o dofinansowanie z UE
Monitorowanie realizacji kontraktu ,
raportowanie zmian w systemie rozliczeń
NFZ

- DZIAŁ TECHNICZNY

- SEKCJA ZAOPATRZENIA

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nadzór nad realizacją inwestycji
„Rozbudowa ….”
Bieżący nadzór nad infrastrukturą oraz
realizacja celów inwestycyjnych na rok
2019

Realizacja zamówień zgodnie z planem
Udział wielu projektach inwestycyjnych
innych

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

Pozytywna: starania o pozyskanie
kolejnego dofinansowania z
projektu UE
Wdrożenie e-usług
Monitorowanie realizacji
kontraktu z NFZ
Pozytywna
Pełne zaangażowanie
zapewniające realizację inwestycji
Zalecenie: pilne uzupełnienie
zatrudnienia z uwagi na
rozpoczęte projekty, duże
obciążenie pracą i
odpowiedzialnością
J.w.

Pozytywna –

OCHRONA DANYCH
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Pozytywna

OSOBOWYCH
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy
KADRY / PŁACE

Nadzór nad bezpieczeństwem informacji,
wdrożenie nowych procedur

Nadzór, organizacja,
nowej kadry

Pozytywna,
Zalecenia: dalsze doskonalenie,
podział zadań , nadanie
kompetencji i odpowiedzialności

wprowadzenie

6.Niezgodności
i działania
korygujące
7.Działania
podjęte w
następstwie
wcześniejszych
przeglądów
zarządzania

Organizacja nowego zespołu w
związku z realizowaną inwestycja

Pozytywna – coraz trudniejsza
sytuacja na rynku pracy

Utrzymanie zatrudnienia do
wartości i struktury kontraktów z
NFZ.
Rozwój usług – pozyskiwanie
specjalistów w nowych dziedzinach

Zapewnienie zatrudnienia na
wymaganym poziomie w zakresie
zabezpieczenia wraz z ciągłym procesem
pozyskania nowych kadr ,

Monitorowanie wykonanie
kontraktów

Bieżące i bardzo restrykcyjne
monitorowani wykonania kontraktów z
uwagi na niestabilność w systemie NFZ
dot. rozliczania świadczeń

POZYTYWNA wykonanie ryczałtu

Spełnienie warunków jakościowych, +
zwiększenie struktury udziału procedur
AOS , zabiegowych
Wzrost ryczałtu wynikający z narzucenia
liczby procedur, nie wzrostu ich cen

POZYTYWNA

Bieżące monitorowanie kosztów

772,14 zł – wynik finansowy

Realizacja c.d.

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

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

Pozytywna

Wzrost kontraktu w ramach
umowy ryczałtowej

i rozliczenia kosztów
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 20162025
Prowadzenie programów
profilaktycznych i akcji na rzecz promocji
zdrowia

Projekt – „Rehabilitacja…”
Projekt „POLKARD”

Rozszerzenie zakresu usług
zabiegowych

Zwiększenie dostępności do porad
lekarza specjalisty kardiologa,
REUMATOLOGA

Zabiegi z zakresu ORTOPEDII

POZYTYWNA

POZYTYWNA
Zmniejszenie kolejki , docelowo
zniwelowanie rocznej kolejki Pozyskanie
dodatkowego lekarza kardiologa
POZYTYWNA
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Zwiększenie dostępności do porad
lekarza specjalisty dermatologa

Zmniejszenie kolejki
POZYTYWNA + URUCHOMIENIE
ŚWIADCZEŃ DLA OSOB
NIEPEŁNOSRAWNYCH

Utrzymanie dostępności do
świadczeń fizjoterapii domowej

Wspieranie szkoleń personelu w
dziedzinach związanych z bieżącą
działalnością ZOZ oraz związaną z
rozwojem tej działalności

Szkolenia specjalizacyjne nowych lekarzy
– 1 choroby wewnętrzne

Pozytywna:
Choroby wewnętrzne: 1
rezydentura

Pozytywna
Studia pielęgniarskie – oferta
zatrudnienia z opłatą za studia – 4 osoby

7. Pozyskanie personelu
medycznego lekarskiego.

Szkolenia medyczne – kursy i
specjalizacje:
Zrealizowano

Pozytywna, utrzymanie ciągłości
świadczeń

- 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.

Zrealizowano

Pozytywna

Realizowane – proces ciągły ,
informatyzacja – realizacja projektu

Pozytywna

Ciągły nadzór nad procesem
zlecanym na zewnątrz,

Realizowane – proces ciągły ,

Pozytywna

Realizowany

Pozytywna

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.

Realizowany
Aplikacja o środki zewnętrzne na
projekt związany z rozbudową
Szpitala na potrzeby opieki
długoterminowej i geriatrycznej
Działania związane z pozyskaniem
dodatkowych dotacji na realizację

Zaciągnięcie kredytu
inwestycyjnego poręczonych przz
powiat oraz gminy powiatu
Informatyzacja rozbudowanej
części
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projektu związany z rozbudową
Szpitala na potrzeby opieki
długoterminowej i geriatrycznej
Realizacja zaleceń
dostosowawczego

z

Nie zrealizowany – brak środków
Zrealizowano

Programu

Wykonanie
zaleceń
p/poż.
(budynek Szpitala) – przedłużenie
terminu

Zakupy sprzętu – POLKARD,
Rehabilitacja , Endoskopia

Zrealizowany

Pozytywna Zakup ratalny z dotacją
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy

Wniosek do Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego o
dofinansowanie zakupu karetki

Zrealizowany

Pozytywna - zakup karetki, z
częściowym dofinansowaniem

W trakcie

Pozytywna

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala
w Nidzicy – USG Por. K
8.Zmiany
,które mogą
wpływać na
system
zarządzania
jakością
(ryzyka i
szanse)

Zakupy bieżące sprzętu, aparatury i
akcesoriów sprzętowych w ramach
posiadanych środków.

SZANSE:
Pozyskanie personelu z ośrodków
kształcenia kadr medycznych Warszawa,
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 pracowników

Zwiększenie finansowania w ramach:
Inwestycji „Rozbudowa…”
- Poradnia Garstroenterologiczna
- Poradnia Reumatologiczna
sieci (Akredytacja, Certyfikaty Jakości ,
większe wykonanie)
Zwiększenie wartości kontraktów
Działania na szczeblu związku
pracodawców szpitali – wzrost wyceny
świadczeń - najważniejszy powód
wzrost najniższej krajowej oraz
wynikające z tego konsekwencje
RYZYKA:
- Braki kadr medycznych i in.
Specjalistycznych
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- destabilizacja struktury wynagrodzeń z
uwagi na narzucane przepisy i regulacje,
niedostateczne środki finansowe na
realizację narzucanych regulacji, ale też
racjonalizację w wynagradzaniu
poszczególnych grup zawodowych
- roszczenia płacowe
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
Nadzór finansowy i 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.
Wzrost kosztów – najniższa płaca i
konsekwencji
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
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9.Zalecenia
dotyczące
doskonalenia

Utrzymanie poziomu w
zarządzaniu finansami na poziomie
bilansowania się jednostki oraz
płynności finansowej
Zaangażowanie kadry zarządzającej
w organizację świadczeń w nowej
inwestycji
Analiza i weryfikacja poziomu
wynagrodzeń z uwzglednieniem
warunków rynkowych, jednakze w
powiązaniu z zajmowanym
stanowiskiem i tabela
zaszeregowania
Utożsamienie całej załogi z celami
oraz zaangażowanie w ich
realizację
Przygotowania do procesu
związanego z ponowną oceną
akredytacyjną i doskonalenie w
tym zakresie
Koniczność odpowiedzialności
całego Kierownictwa – za
monitorowanie kosztów i
utrzymania płynnego
funkcjonowania jednostki
Szkolenia branżowe
Usprawnienia organizacyjne
związane z zarządzaniem czasem i
hierarchią realizacji zadań oraz
zarządzenie zmianą

10.Sytuacja
finansowa
ZOZ

wynik finansowy za rok 772,14 zł
przy wzroście kontraktów z NFZ
1.063.780,93 zł
Utrzymana płynność finansowy,
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. pozyskiwanie
dodatkowych środków na
wyposażenie oraz próba
zmniejszenia obciążenia kredytem
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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 2019 roku następujące inwestycje:
W 2019 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy prowadził inwestycję 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”. Realizacja projektu „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” – RPWM.09.01.01-28-0040/17-00.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług
publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych
usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B).

Rozbudowa budynku ZOZ

85
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 rok

Rozbudowa budynku ZOZ

W nowej części budynku szpitala znajdzie się 28-łóżkowy oddział geriatryczny. Będzie to
pierwszy taki oddział w województwie warmińsko-mazurskim. Jest on odpowiedzią na potrzeby
zdrowotne starzejącego się społeczeństwa. Ponadto powstanie pracownia tomografii komputerowej.
Powstaną też stanowiska intensywnej opieki medycznej. W nowej części znajdzie się miejsce na jeszcze
jeden oddział 32-łóżkowy oraz nowoczesny blok operacyjny. Inwestycja przewiduje także powstanie
funkcji służących dla całej infrastruktury szpitalnej, tj. magazyny, szatnie dla personelu, pomieszczenie
porządkowe, pomieszczenie przechowywania zwłok oraz zapasowe źródło wody – konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa szpitala.
Najważniejsze wyposażenie to wcześniej wspomniany tomograf komputerowy – niezbędny do
diagnostyki pacjentów. Pomieszczenia w nowej inwestycji to 2-łóżkowe sale dla pacjentów z dostępem
do toalet, wyposażone w panele przyłóżkowe z podłączeniami gazów medycznych. Blok operacyjny
będzie wyposażony w nowoczesne kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, tutaj znaczna część
sprzętu zostanie przeniesiona ze starej części, ponieważ ZOZ od lat, przygotowując się do tej inwestycji,
sukcesywnie doposażał blok operacyjny.
Wartość inwestycji - 19 841 610,90 zł w tym:
- środki unijne – 4 980 404,52 zł
- dotacja powiatu nidzickiego - 3 mln zł
Pozostała kwota to kredyt poręczony przez samorządy.
Kredyt dla ZOZ poręczą:
- powiat nidzicki do wysokości – 7 836 066,07 zł
- gmina Nidzica do wysokości – 3 978 566,95 zł
- gmina Janowiec Kościelny do wysokości – 641 082,33 zł
- gmina Janowo do wysokości – 568 826,00 zł
- gmina Kozłowo do wysokości – 1 225 749,42 zł
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Wizualizacja budynku ZOZ

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy - w 2019 r. w budynku szkoły przeprowadzono
zadanie inwestycyjne polegające na remoncie sanitariatów szkolnych w jednoczesnym dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt - 85 000,00 zł w połowie dofinansowany przez Wojewodę
Warmińsko Mazurskiego

- Wyremontowano pracownię fizyki (malowanie, remont parapetów, montaż szafki z umywalką ) środki
zewnętrzne - koszt 3 000,00 zł
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- Uczniowski Klub Sportowy działający przy ZSO uzyskał dofinansowanie na swoją działalność
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 15 000,00 zł z czego 6 000,00 zł zostało przeznaczone na
zakup sprzętu sportowego.
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2019 r. wykonał prace
remontowo – konserwatorskie:
− Remont pokoi w internacie na II piętrze w ramach pozyskanych materiałów i posiadanych środków
finansowych,
− Naprawa drobnych usterek po termomodernizacji w internacie w ramach posiadanych środków
finansowych,
− Naprawy w łazienkach dla uczniów – wymiana drzwi w toalecie męskiej, naprawa drzwi
wejściowych do kabin, malowanie cokołów i rur,
− Malowanie ścian w szatni, w świetlicy internatu oraz w pokoju nr 36 w internacie,
− Zakup serwera, szafy chłodniczo gastronomicznej i zmywarko-wyparzarki gastronomicznej,
− Zakup mebli do świetlicy w internacie i pokoju nauczycielskim szkoły,
− Zakup 2 monitorów i 3 aparatów telefonicznych,
− Zakup pościeli, kocy i firan do internatu szkoły.

Świetlica w internacie

pokój nauczycielski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy w 2019 r. przeprowadził następujące
prace remontowe:
- malowanie ścian w pokoju nauczycielskim, malowanie korytarza szkolnego - 2 689,96 zł
- szpachlowanie i malowanie szatni, korytarza na parterze i I piętrze, łazienek, klasopracowni
świetlicy, malowanie drzwi farbą olejną - 4785 zł
- naprawa autobusu szkolnego, zakup opon- 7968,96 zł
- oklejanie szyb folią antywłamaniową - 774,90 zł
i zakupy inwestycyjne:
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego - 2 984,11 zł
- regały do sali W- F - 1 000,00 zł
- telewizor do internatu - 908,00 zł
- mata o kodowania - 534,99 zł
- mini dzwonki na tubach, dzwonki naciskane - 487,00 zł
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- timery - 126,50 zł
- zakup rolet - 2 664,14 zł
- gry edukacyjne do kodowania - 598,00 zł
- zakup lektur do biblioteki szkolnej - 1 849,40 zł + 527,28 zł
- zakup komputera do prowadzenia bazy SIO - 3 000,00 zł
- program FK (księgowość) - 2 214,00 zł
- kosze do segregacji - 138,00 zł
- klocki budowlane cegły - 254,00 zł
- klocki wafle - 246,90 zł
- puzzle piankowe - 126,99 zł
- mini dzwonki na tubach, dzwonki naciskane - 478,00 zł
- zakup książek - 527,28 zł
- zakup drzwi do internatu - 138,01 zł
- zakup apteczek - 612,59 zł

W 2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizował inwestycje:
- 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 – wartość robót 620 634,75 zł w tym:
• 157 017,35 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 157 017,35 zł – środki Gminy Nidzica,
• 306 600,05 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka - Wiłunie - Powierż – wartość inwestycji
391 389,10 zł w tym :
• 195 694,57 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 195 694,53 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
Koszt wykupu gruntów pod rozbudowę drogi.

- Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – wartość zakupu inwestycyjnego – 158 120,00 zł
(środki własne Powiatu Nidzickiego).
REMONTY
- Remont drogi powiatowej nr 1264N na odcinku Rączki - Łyna – wartość robót 1 524 191,40 zł w tym:
• 228 628,71 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 228 628,71 zł – środki Gminy Nidzica,
• 1 066 933,98 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku Kozłowo - Sławka Wielka – wartość inwestycji
983 184,51 zł w tym:
• 123 644,18 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
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• 171 311,17 zł – środki Gminy Kozłowo,
• 688 229,16 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Remont drogi powiatowej nr 1570N na odcinku Rembowo - Zembrzus – wartość robót 516 272,82 zł
w tym:
• 154 881,85 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 361 390,97 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

PROJEKTY BUDOWLANE
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N na odc. Janowiec Kościelny - Miecznikowo Kołaki - Jabłonowo
Dyby – wartość inwestycji 24 040,35 zł w tym:
• 195 694,57 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 195 694,53 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
- Budowa chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 1253N w m. Gołębiewo – 4 920,00 zł w tym:
• 2 460,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 2 460,00 zł – środki Gminy Kozłowo,
- Budowa chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 1587N w m. Kozłowo – 4 920,00 zł w tym:
• 2 460,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 2 460,00 zł – środki Gminy Kozłowo.
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WYKAZ ROBÓT POZOSTAŁYCH ZLECANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
- Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu
40 737,60 zł,
- Bieżące utrzymanie dróg - usługi pozostałe
30 100,38 zł,
- Sprzątanie kompleksowe ulic i chodników
54 119,34 zł,
- Wycinka drzew przydrożnych
1 948,32 zł,
- Sprzątanie dróg zamiejskich po zimie
12 462,61 zł,
- Wznowienie pasa drogowego ,podziały wykupy gruntów
12 320,50 zł,
- Opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej
1 948,32 zł,
- Poziome oznakowanie dróg powiatowych
31 116,29 zł,
- Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Piątki
9 780,59 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1613N w m. Bielawy
38 523,60 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
193 779,54 zł,
- Sadzenie drzew przydrożnych
26 103,73 zł

Nasadzenia drzew

Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Olsztyńska

Przejście dla pieszych m. Piątki

Razem wydatki w zakresie utrzymania dróg : 426 167,20 zł
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ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI
Lp.
Asortyment robót

Jedn.

Ilość

Cena

miary

Jedn.

Jedn.

Wartość
robót
zł

zł
1

2

3

4

5

6

1.

Sprzątanie pasów drogowych z zanieczyszczeń

r-g

1146,00

186,00

213 156,00

2.

Wycinka krzaków w rowach na drogach

ha

28,01

19521,92

546 808,98

3.

Wycinka odrostów drzew

szt.

529,00

50,00

26 450,00

4.

Prześwietlenie koron drzew-podkrzesanie

szt.

64,00

400,00

25 600,00

5.

Naprawa uszkodzonych znaków drogowych

szt.

362,00

50,00

18 100,00

6.

Ustawienie znaków drogowych ogółem

---

---

---

62 693,50

w tym:
a.

Ustawienie słupków drogowych Ø60

szt.

183

206,42

37 774,86

b.

Ustawienie słupków prowadzących U-1a

szt.

30

82,74

2 482,20

c.

Mocowanie tarczy znaku typ „A” średnie

szt.

91

101,05

9 195,55

d.

Mocowanie tarczy znaku typ „B” i „D” średnie

szt.

12

129,86

1 558,32

e.

Mocowanie tarcz znaku typ „E”

m2

17

252,54

4 293,18

f.

Mocowanie tarcz znaku typ „F”

m2

2

311,31

622,62

g.

Mocowanie tarcz znaku typ „T”

m2

17,625

383,93

6 766,77

h.

Mocowanie słupków typ „U-2a” i „U-12a”

szt.

6

95,56

573,36

7.

Remont cząstkowy masą na zimno

Mg/m2

100/1000

1000,0/Mg

100 000,00

8.

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych

r-g

856,00

100,00

85 600,00

9.

Remont cząstkowy emulsją i grysami na drogach
powiatowych ogółem w tym:

m2

13 337,00

---

554 275,00

a.

gł. 4,0 cm

m2

1228,00

35,00

42 980,00

b.

gł. 3,5 cm

m2

773,00

32,50

25 122,50

c.

gł. 3,0 cm

m2

11959,00

30,00

358 770,00
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d.

gł. 2,5 cm

m2

511,00

27,50

14 052,50

e.

Rakowiny

m2

4534,00

25,00

113 350,00

10.

Remont nawierzchni żwirowej kruszywem
łamanym gr 10cm ogółem w tym na drogach:

m2/Mg

2376/640

32,47

77 148,72

11.

Posypywanie mieszanką miejsc niebezpiecznych

r-g

208,00

250,00

52 000,00

12.

Ścinka poboczy

m2

1900,00

5,50

10 450,00

13.

Koszenie traw i chwastów

ha

131,09

400,00

52 436,00

14.

Profilowanie poboczy

m2

1000,00

8,50

8 500,00

15.

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach i
ulicach powiatowych ciągnikiem rolniczym

m-g

13,50

165,00

2 227,50

16.

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach i
ulicach powiatowych samochodem ciężarowym

m-g

128,00

285,00

36 480,00

17.

Ustawienie luster drogowych

szt.

7

450,00

3 150,00

18.

Poziome oznakowanie dróg

m2

233,00

15,00

3.495,00

Wartość ogółem wykonanych robót :

1 878 570,70

VAT :

432 071,26

Całkowita wartość wykonanych robót :

2 310 641,96

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 1 968 781,94 zł w tym:
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
- zakup części zamiennych do sprzętu i transportu
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg
- wynajem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg
- wynagrodzenia pracowników (płace całego PZD)
- zakup paliwa
- remont sprzętu

-

316 892,71 zł,
67 544,97 zł,
136 978,45 zł,
40 737,60 zł,
1 142 872,02 zł,
215 456,09 zł,
48 300,10 zł

Powstałe oszczędności w kwocie 341 860,02 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.
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VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W 2019 ROKU
W 2019 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 Budownictwa i Ochrony Środowiska w 2019 r. obowiązywał „Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 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.
Obowiązek opracowania powiatowego programu ochrony środowiska został nałożony
na organ wykonawczy powiatu w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519ze zm.).Natomiast struktura i zawartość dokumentu została opracowana
według Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska, opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r. Celem opracowania Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
(zwany dalej Programem) jest stworzenie narzędzi do realizacji polityki ochrony środowiska na terenie
powiatu. W ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021
z perspektywą lat 2022-2025 oceniono stan środowiska naturalnego i przeanalizowano zagrożenia
i problemy poszczególnych komponentów środowiska; określono cele, kierunki interwencji oraz
zadania, zmierzające do poprawy stanu środowiska a także przedstawiono harmonogram rzeczowofinansowy realizacji zadań ujętych w opracowaniu.
W roku 2019 zrealizowanych zostało wiele zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycje
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy (wymienione w raporcie) oraz inwestycje poszczególnych gmin
z terenu powiatu nidzickiego. Zgodnie z uzyskanymi informacjami z urzędów gmin wykaz
zrealizowanych inwestycji przedstawia się następująco.
W 2019 roku Gmina Janowiec Kościelny realizowała następujące zamierzenia inwestycyjne
w zakresie ochrony środowiska, ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na
lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025:
1. Rozpoczęto proces inwestycyjny zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentację przygotowano dla
trzech budynków: świetlic wiejskich w Nowej Wsi Dmochy i Bielawach oraz szkoły w WaśniewieGrabowie.
2. Przeprowadzono modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Zaborowo, na odcinku około
300 mb.
3. Sporządzono dokumentację techniczną dla modernizacji trzech dróg gminnych, w miejscowościach
Kuce (500 mb), Gniadki (300 mb) oraz Piotrkowo (300 mb).
4. Przystąpiono do realizacji zadania pn. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w miejscowościach Kuce i Janowiec Kościelny. Zadanie zakłada przebudowę hydroforni na stację
uzdatniania wody w miejscowości Kuce, która zaopatruje w wodę około 40% mieszkańców Gminy.
W ramach inwestycji zaplanowano też rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w Janowcu Kościelnym. W 2019 roku sporządzono dokumentację techniczną i wystąpiono
z wnioskiem o przyznanie płatności na ten cel do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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5. We współpracy z Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszczyzna”, którego Gmina jest członkiem,
doposażono gniazda do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
6. Prowadzono kampanię edukacyjną na temat gospodarki odpadami, poprzez dystrybucję ulotek
i plakatów, a także organizację kolejnego już pikniku ekologicznego. Ważną rolę w tym
przedsięwzięciu odgrywają szkoły z terenu Gminy, przekazując wiedzę dzieciom i młodzieży.
Ponadto, warsztaty edukacyjne dla dzieci organizował Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu
Kościelnym.
Gmina Janowo w 2019 r zrealizowała następujące zamierzenia inwestycyjne wynikające
z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025:
- termomodernizacja świetlicy w Muszakach i w Zembrzusie,
- przebudowa drogi gminnej ulic: Działowej i Zdrojowej, przebudowa drogi gminnej do pól
w miejscowości Szczepkowo Giewarty (wykonanie nawierzchni bitumicznej),
- usuwanie azbestu,
- udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 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):
1. kontynuował rozpoczęty w 2017 r. projekt pt. „Zintegrowana informacja geodezyjna
i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”, którego zakończenie nastąpiło
29.02.2020 r. Wartość projektu wynosi 3 789 236,44 zł ,, z czego 85 % wydatków kwalifikowalnych
jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego 2014 – 2010 – Oś 3 „ Cyfrowy region”. W ramach tego projektu zostały zrealizowane
wszystkie zaplanowane zadania, a począwszy od dnia 01.03.2020 r. zostały uruchomione
następujące e-usługi:
1. Usługa przeglądania mapy
2. Usługa pozyskiwania danych o działce i budynkach na działce
3. Usługa geokodowania numeru działki ewidencyjnej
4. Usługa geokodowania współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych
5. Usługa zgłaszania prac geodezyjnych
6. Usługa uzgadniania listy materiałów zasobu
7. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających
8. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/niezakończonych prac geodezyjnych
9. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną
10. Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją
11. Pobieranie danych z bazy EGiB, BDOT 500
12. Przekazywanie wyników pracy
13. Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN
14. Zamówienie zbioru danych RCiWN
15. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN
16. Usługa potwierdzająca występowanie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB
17. Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych EGiB
18. Usługa geokodowania podmiotu ewidencyjnego
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19.
20.
21.
22.
23.

Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji
Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych
Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek
Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDSOG
Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem
licencji i wydaniem produktu
24. Zamówienie wypisu, wypisu z wyrysem, wyrysu z bazy EGiB wraz z wydaniem produktu.
Ponadto zostały uruchomione funkcjonalności e-płatności. System ten umożliwia dokonywanie
płatności przez Internet w ramach świadczonych e-usług. Zintegrowany system płatności jest
sprzęgnięty z systemami dziedzinowymi w Starostwie oraz wdrażanymi e-usługami. Dane dotyczące
płatności są przesyłane do właściwego systemu dziedzinowego, dzięki czemu jest możliwa aktualizacja
danych w czasie rzeczywistym. System pozwala na dokonywanie płatności przy pomocy kart
debetowych, kredytowych oraz poprzez przelewy elektroniczne z dowolnego z banków oferujących
e-przelewy na terenie Polski. Dzięki integracji systemu płatności z systemami dziedzinowymi oraz nowo
wdrożonymi e-usługami, możliwe będzie zaczytywanie części danych z profilu użytkownika.
W ramach tego projektu wykonano:
a) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze 26 862 ha znajdujących się
w 32 obrębach ewidencyjnych Gminy Kozłowo. Pracami objęte było 9 576 działek ewidencyjnych.
Stwierdzone w trakcie modernizacji zmiany odnośnie działek ewidencyjnych i budynków
wprowadzone zostały do ewidencji gruntów i budynków. W związku z modernizacją zostało
przygotowanych i przekazanych do Sądu Rejonowego w Nidzicy 3 tys. zawiadomień wraz
z niezbędną dokumentacją w celu sprostowania danych w dziale I ksiąg wieczystych .
b) na terenach wiejskich obszaru powiatu nidzickiego modernizację osnowy geodezyjnej,
c) założono dla obszaru powiatu nidzickiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
d) wykonano cyfryzację materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
W ramach tych prac dokonano przetworzenia 375 000 stron A4 dokumentów z postaci papierowej
do postaci dokumentów elektronicznych oraz zasilenia bazy EWOPIS .
e) wykonano modernizację serwerowni oraz zakupiono sprzęt do obsługi zasobu geodezyjnego
i geoportalu: serwer, macierz dyskową, UTM, 2 urządzenia wielofunkcyjne A3, urządzenie
wielofunkcyjne A0.
2. Z uwagi na zrealizowanie w 2018 r. przez Głównego Geodetę Kraju projektu „ZSIN Budowa
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II” do ewidencji gruntów
i budynków zostały wprowadzone zmiany powstałe w związku z przeprowadzoną na obszarze
gminy Nidzica modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym przygotowano
i przekazano do Sądu Rejonowego w Nidzicy 6 tys. zawiadomień o zmianach w danych
ewidencyjnych wraz z niezbędną dokumentacją w celu sprostowania zapisów w księgach
wieczystych,
3. Dokonanie na terenie miasta Nidzica modernizacji osnowy geodezyjnej - wartość prac wynosiła
61 500 zł,
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4. Dokonał dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla jednostki
ewidencyjnej Janowo do wymagań przepisów prawa z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów –
wartość prac wynosiła 11 193,00 zł.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, poprawa jakości życia mieszkańców, niwelowanie
różnic rozwojowych oraz wzrost jakości obsługi mieszkańców i sprawność oraz efektywność
administracji publicznej bezpośrednio wpływają na rozwój Powiatu.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2022,
aspekt ten został ujęty w Celu strategicznym 1. Rozwój Gospodarczy i Infrastrukturalny przy
wykorzystaniu potencjału powiatu Cel operacyjny 1.5 Innowacyjna i sprawna administracja.
Do realizacji tegoż celu potrzebne jest podejście strategiczne i zadaniowe w zarządzaniu
rozwojem powiatu, a w jego ramach wprowadzenie metod i narzędzi bezpośrednio wpływających na
standaryzację usług publicznych, ich optymalizację, aby były dostępne dla każdego mieszkańca
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jednym z działań wpływających na osiągnięcie wskazanego wyżej celu jest realizacja projektu
pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim”.
We wrześniu 2019 r. Powiat Nidzicki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu podpisał
umowę o dofinansowanie projektu pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Głównym celem projektu jest usprawnienie
realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych oraz
rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie działalności
Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Zakres projektu obejmuje kompleksowe wdrożenie systemu
teleinformatycznego, wdrożenie e-usług, zakup sprzętu teleinformatycznego, usługi wdrożeniowe,
szkolenia pracowników i radnych, promocję projektu, wdrożenie strony www ze standardem
WCAG2.0.
E-usługami o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja będą:
1. System do prowadzenia i transmisji na żywo sesji Rady Powiatu,
2. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o powierzchni lokalu,
3. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
4. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania zgłoszeń budowlanych,
5. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o objęciu działki planem urządzania lasu,
6. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego,
7. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania pozwoleń na transport drogowy,
8. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania informacji o Ośrodkach Szkolenia Kierowców
dotyczących terminu, czasu i miejsca przeprowadzania kursów na prawo jazdy,
9. Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania informacji o zbyciu pojazdu,
10.System Kolejkowy dla Wydziału Komunikacji,
11.Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania wniosków o dotację od szkół niepublicznych,
12.Prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania wniosków o umieszczenie dziecka
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
13.Prowadzenie spraw związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej,
14.Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych.
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Całkowita wartość zadania wynosi 869 577,00 zł, z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 739 140,45 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego
w realizację projektu to 130 436,55 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

•

•

•

•

•

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w 2019 r.
Realizował program Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe w 2019 r. W ramach programu powiat otrzymał dotację celową na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Programem objęto
uczniów szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.
Wykorzystano dotacje w wysokości 6 884,20 zł.
Nadzorował realizację programu - Aktywna Tablica.
W ramach programu szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nidzicy została wyposażona w tablicę interaktywną, projektory, głośniki i interaktywne monitory
dotykowe. Wartość projektu 17 500 zł., w tym uzyskane wsparcie 14 000 zł. środki własne powiatu
– 3500 zł.
Nadzorował realizację programu Wczesne Wspomaganie Dziecka i Jego Rodziny.
W 2019 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 36 dzieci i ich rodziców.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
• terapia pedagogiczna - 304
• terapia psychologiczna - 303
• terapia integracji sensorycznej - 365
• terapia ręki -187
• terapia neurologopedyczna - 72
• terapia logopedyczna - 339
• konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców - 250
• Razem - 1820 godz.
• Na realizacje projektu w 2019 r. wykorzystano 109 199,99 zł dotacji.
Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. przyjęty został Program Współpracy Powiatu
Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Ponadto Wydział Oświaty w 2019 roku współpracował z innymi Wydziałami i jednostkami
organizacyjnymi powiatu w celu realizacji niżej wymienionych projektów ze środków zewnętrznych.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w 2019 r. realizował projekty :
„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
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doskonalenie swoich umiejętności w praktyce, W ramach projektu szkoła pozyskała nowoczesne
pomoce naukowe oraz nowy samochód do nauki jazdy.
„Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego – Stawiamy na technologie IT!” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem, tablic interaktywnych i innych pomocy naukowych o wartości 86 822,17 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w 2019 r. kończył, realizował oraz rozpoczął
realizację w sumie 5 projektów w ramach programu Erasmus+
- Bereit für Erwachsenenleben” (Przygotowani na dorosłe życie) to tytuł projektu łączącego szkoły
partnerskie z Ravne na Koroskem (Słowenia), Bari (Włochy), Aversa (Włochy), Hanko (Finlandia) oraz
Nidzicę (Polska).Projekt będzie trwać od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Pozyskane środki na realizację
tego dwuletniego projektu wynoszą 121 648,00 euro. Koordynatorem całego projektu jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy.
- W latach 2017 -2019 realizowane były dwa projekty anglojęzyczne w ramach programu Ersamus+ELS
(Essential Life Skils) FITS (Facilitating Inclusion Through Sport). Dofinansowanie na oba projekty
wyniosło blisko 200 000 euro.
- W lipcu 2019 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji Programu Erasmus+ i w latach 2019-2021
realizowane będą kolejne dwa projekty Erasmusa+ w ZSO w Nidzicy Projekt „Full STEAM Ahead”,
którego ZSO jest koordynatorem, promował będzie rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży
(szczególnie dziewcząt) w zakresie przedmiotów ścisłych, informatyki (kodowania), technologii i sztuk
pięknych. W projekcie tym naszymi krajami partnerskimi są Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania
i Słowacja.

Projekt „Travelling Raises an Inclusive Partnership”, koordynowany przez szkołę partnerską ze
Słowacji, promować będzie włączenie społeczne i europejskie dziedzictwo kulturowe poprzez
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elementy turystyki, a brać w nim również udział będą Hiszpania, Turcja, Litwa i Włochy. Łączna wartość
obu projektów to ponad 330 000 euro.

Ponadto szkoła w ramach projektu - Cyfrowe Szkoły Powiatu Nidzickiego - Stawiamy na
technologie IT!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wzbogaciła się w nowoczesne pomoce dydaktyczne (nowa pracownia komputerowa, pracownia
językowa, tablice interaktywne i multimedialne, laptopy) za łączną kwotę ok 100 000,00 zł.

Zespól Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2019 r. nadal uczestniczył
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.
Złożono wniosek w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IŻ.00-28-001/19 z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2: KADRY
DLA GOSPODARKI Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Realizacja programów w 2019 r.
Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia.
Program strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie nidzickim.
Priorytet I Aktywizacja zawodowa i przedsiębiorczość mieszkańców.
W szkole realizowane były zadania z doradztwa zawodowego. Uczniowie co roku uczestniczą w wielu
wycieczkach zawodowych: Agro Show w Nadarzynie, Poznaję zawody – Policja, Strażak – II G, wycieczki
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do zakładów pracy. Uczniowie klas kończących (kwiecień każdego roku) uczestniczą w warsztatach
zawodoznawczych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej. Bierzemy aktywny udział w Tygodniu Kariery (poprzez zajęcia z pracownikami Urzędu
Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej): 2019 - „Młode
pokolenia na rynku pracy”. Uczestniczymy co roku w Targach Pracy i Edukacyjnych. Co roku
prowadzimy także szkolenia dla rodziców - „Zawodowy rodzic”, „Wspieranie rodziców w planowaniu
kariery zawodowej dzieci”.
Priorytet II Wspieranie dzieci i młodzieży, rodziców oraz całych rodzin
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną polegającą na wspieraniu
uczniów w ich problemach, zajęciach wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, zajęciach
z doradztwa zawodowego. Młodzież uczestniczyła w różnych wycieczkach, nockach w szkole.
Organizowane są warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. W szkole prowadzimy zajęcia profilaktyczne
na temat uzależnienia od alkoholu, substancji odurzających, palenia papierosów, zagrożeń płynących
z internetu, profilaktyka chorób zakaźny, zdrowy styl życia, wczesne macierzyństwo, przeciwdziałanie
przemocy oraz kultura języka.
Realizowaliśmy programy profilaktyczne:
- spotkanie młodzieży z osobą uzależnioną Stowarzyszenie rodzin abstynenckich NIDA,
- udział w warsztatach profilaktycznych według autorskiego programu Andrzeja Piaseckiego i Grażyny
Graszek „ Przemoc w wirtualu – alkohol i agresja w realu”
- udział w warsztatach prawniczych na temat odpowiedzialności prawnej młodzieży i zagrożeń
płynących z internetu.
Priorytet III Bezpieczeństwo publiczne i zdrowie w powiecie.
W szkole realizowany był program wychowawczy i profilaktyki, w którym poruszane są tematy
dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia. Co roku dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
prowadzi zajęcia dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły oraz zasad bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych i wakacji. Uczniowie naszej szkoły z koła pierwszej pomocy szkolili młodzież z podstaw
resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Priorytet IV Włączenie społeczne seniorów i osób z niepełnosprawnością.
W szkole działa klub wolontariatu, który prowadzi wiele akcji charytatywnych takich jak kiermasz
bożonarodzeniowy, zbiórki dla chorych dzieci, tydzień mukowiscydozy.
Współpracujemy z Domem Seniora w Ulesiu. Nasza młodzież odwiedza mieszkańców prezentując im
montaże słowno-muzyczne np. z okazji Święta Niepodległości, Kartka Bożonarodzeniowa – wspólne
śpiewanie kolęd, Dzień Babci i Dziadka.
Wszyscy uczniowie i pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy w 2019 r. realizował programy
1. OSE – Internet szerokopasmowy w każdej szkole
2. Aktywna tablica – 17 500,00 zł
3. Czym skorupka za młodu nasiąknie.., czyli jak pokochać przyrodę, aby ona pokochała nasfundusze pozyskane ze środków programu Działaj lokalnie – 10 500,00 zł
4. Zanim będzie za późno – fundusze pozyskane z MOPS – 2 500,00 zł
5. Sport i rekreacja - świetna integracja – fundusze pozyskane z PFRON – 1 250,00 zł
6. Zdrowo jem, więcej wiem
7. Lekcja o funduszach europejskich- projekt edukacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w 2019 r. realizował programy na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy (FP). Dysponował
limitem podstawowym FP w kwocie 600 600,00. zł, który pozwolił na zaktywizowanie 86 osób.
Dodatkowo z rezerw ogłaszanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał
200 000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.
Dzięki tym środkom zaktywizował kolejne 26 osób. W ramach programów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizował dwa projekty:
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (IV)” (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), na realizację którego otrzymał 564 900,00 zł –
programem objęto 75 osób bezrobotnych,
• „Aktywni powyżej 29 roku życia (V)”, (Regionalny Program Operacyjny), na realizację którego
otrzymał 902 000,00 zł – programem objęto 71 osób bezrobotnych.
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansował działania na rzecz kształcenia ustawicznego
91 osób (pracowników i pracodawców) na ogólną kwotę 225 000,00 zł, natomiast z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił pracodawcy koszty wyposażenia jednego
stanowiska pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości 26 300,00 zł.
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy 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”, „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2022”.
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.
W 2019 r. w Powiecie Nidzickim obowiązywały programy i strategie w zakresie pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych opracowane w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie:
1) „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim do 2025 roku”
opracowana w 2016 r. i przyjęta Uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia
29 kwietnia 2016 r.
Strategia jest punktem wyjścia do opracowania lokalnych programów mających na celu wsparcie
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zapobiegających marginalizacji społecznej, wspierających
rozwój jednostek i grup społecznych, aktywizujących środowisko lokalne.
2) „Program Powiatu Nidzickiego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018”,
3) „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2020”,
4) „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022”,
5) „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”,
6) „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2022”.
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Strategia i programy są podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne (z PFRON, MRPiPS, EFS itp.) na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
w ramach konkursów i projektów.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) do zadań własnych
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim do 2025 roku przedstawia
główne problemy społeczne powiatu w tym: analiza statystyk pomocy społecznej, bezrobocie,
dysfunkcje rodzinne, niepełnosprawność, problemy osób starszych, uzależnienia.
Mając na uwadze Misję Strategii „Działania podmiotów lokalnych w sferze pomocy społecznej szansą
ma kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych osób i rodzin oraz ich pełne uczestnictwo
w życiu społecznym” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w dalszym ciągu będzie
podejmowało działania ukierunkowane na: promocję rodzinnej opieki zastępczej, pozyskiwanie
kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, wzmacnianie działań PCPR w tym
zatrudnienie specjalistów, kontynuacja działań w ramach różnych programów np. Aktywny Samorząd.
Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Oddziaływania korekcyjnoedukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu: powstrzymania osoby
stosującej przemoc w rodzinie przed jej dalszym stosowaniem, rozwijania umiejętności samokontroli
i współżycia w rodzinie, kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie, uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za
stosowanie przemocy, zdobycia i poszerzania wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie, zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez
stosowania przemocy, uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
W Powiecie Nidzickim w 2019 r. zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego odbywały się
w miesiącach kwiecień-lipiec. Łącznie odbyło się 11 spotkań (60,5 godz.) i zajęcia indywidualne
(8 godz.). Zajęcia prowadzone były przez 2 certyfikowanych specjalistów psychoterapii i uzależnień w
formie zajęć grupowych i indywidualnych. Do udziału w programie zostały wytypowane przez
instytucje: Komenda Powiatowa Policji, ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu i Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej. Zaproszenie otrzymały 22 osób, przystąpiło i cały program ukończyło
8 osób. Zadanie finansowane było z budżetu województwa w kwocie 6 768,00 zł, przy niewielkim
wkładzie środków własnych 445,50 zł (koszt zakupu znaczków pocztowych).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jest partnerem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Olsztynie w realizacji projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem jest podniesienie poziomu integracji
społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób w wieku 15-25 lat
zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. Projekt
„Aktywizujemy i usamodzielniamy – I” rozpoczął się we wrześniu 2017r. i był realizowany do końca
2019r. W 2018r. w ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty kompetencji wychowawczych,
warsztaty doradztwa zawodowego, a także dwudniowe zajęcia warsztatowe „Promocja zdrowia
i aktywnego stylu życia” w Ośrodku Wypoczynkowym GAWRA w miejscowości Wikno. Uczestnicy
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projektu regularnie mają spotkania indywidualne z psychologiem. Ponadto dwóch wychowanków,
którzy opuścili rodzinny dom dziecka uczą się samodzielnego życia w mieszkaniu treningowym. W roku
bieżącym młodzież czekają jeszcze zajęcia warsztatowe, indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym oraz kursy zawodowe.
W 2019 r. PCPR realizował pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, program ten
obejmował następujące formy wsparcia:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób z umiarkowanym albo z znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
- zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
- zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego,
- zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
słuchu,
Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób z umiarkowanym albo
z znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
- zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
- zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
- zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób z umiarkowanym albo
z znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie
ręcznym,
- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
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- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
- zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana
do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego, adresowania do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu
dofinansowania,
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej 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), adresowana do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub
opiekunem prawnym dziecka.
W ramach Modułu I przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 48 542,00 zł, w tym:
- 20 345,00 zł zakup oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla czterech osób
niepełnosprawnych, w tym dla dwojga dzieci z dysfunkcją narządu ruchu;
- 1 253,00 zł dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B dla osoby z dysfunkcją narządu
ruchu;
- 4 435,00 zł zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem dla osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją obu kończyn górnych;
- 9 759,00 zł dofinansowanie sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem dla czterech osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku;
- 2 051,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem dla osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy;
- 6 560,00 zł dofinansowanie kosztów naprawy wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym dla
pięciu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
- 4 400,00 zł dofinansowanie naprawy nowoczesnej protezy na poziomie uda dla jednej osoby
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej
lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.
W ramach Modułu II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 56 osób na
kwotę 85 156,00 zł.
Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane w terminach: od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia
2019 r. w ramach modułu I oraz od 01 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. (semestr letni) i od
1 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (semestr zimowy).
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę
134 867,00 zł.
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Sposób rozpatrzenia wniosków:
- 53 wnioski otrzymały pozytywna ocenę formalną i merytoryczną, żaden wniosek nie otrzymał
negatywnej oceny formalnej
- 1 wniosek otrzymał negatywną ocenę formalną.
Zawarto 53 umowy na kwotę 134 867,00 zł.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w roku 2019 przygotował wnioski o dofinansowanie
w ramach programu pod nazwą „Fundusz dróg samorządowych” na zadania pn.:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odc. Safronka - Wiłunie - Powież – zadanie w realizacji,
- 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 – zadanie w realizacji,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1627N Szemplino Czarne - gr. woj. (Brzozowo Maje) – zadanie
w realizacji,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N Sątop - Szerokopaś - Nidzica w m. Sławka Mała – zadanie
w realizacji
- Remont drogi powiatowej nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko na odc. Rączki - Łyna –
zadanie w realizacji,
- Remont drogi powiatowej nr 1570N Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt – zadanie w realizacji,
- Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538(m. Sławka Wielka) do DW 545
(m. Kozłowo) – zadanie w realizacji,
- Remont drogi powiatowej nr 1550N na odcinku Kozłowo - Zaborowo,
- Remont drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda,
- Remont drogi powiatowej nr 1560N na odcinku DP 1997N - Zabłocie Kanigowskie - Janowiec
Kościelny,
- Remont drogi powiatowej nr 1536N na odcinku Muszaki - Grabowo,
- Remont drogi powiatowej nr 1589N na odcinku Piątki - Olszewo.

IX. ZAKOŃCZENIE

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2019 r. opracował Zarząd Powiatu w Nidzicy przy
współudziale pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy 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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