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I. WSTĘP
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu w Nidzicy z satysfakcją przekazuję Państwu Raport o stanie Powiatu
Nidzickiego za 2020 rok. Przedstawia kluczowe aspekty składające się na współczesne oblicze Powiatu,
jego otwartość i dynamiczny rozwój. Mam nadzieję, że opracowanie będzie stanowiło dla Państwa
ciekawą lekturę, która rzetelnie informuje o działaniach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe
w Nidzicy, jednostki organizacyjne powiatu a także przez wiele podmiotów i organizacji pozarządowych.
Przygotowując dokument staraliśmy się wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas pracy nad
raportami opracowanymi w latach ubiegłych. Wierzę, że przygotowany materiał oprócz sprawozdania
z realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu w Nidzicy wskaże na szerszy kontekst
realizowanych zadań i będzie stanowił kompendium wiedzy o podejmowanych w 2020 r. działaniach
w Powiecie Nidzickim.
Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na epidemię Covid -19 szerzącą się na całym świecie.
Mimo licznych ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dobro
petentów. Był to czas sprawdzianu dla samorządu, z którego myślę wyszliśmy silniejsi.
Dobrym zwyczajem kontynuowanym w 2020 roku były spotkania przedstawicieli Zarządu
Powiatu i Rady Powiatu w Nidzicy z włodarzami gmin powiatu nidzickiego oraz przedstawicielami rad
poszczególnych gmin, które z uwagi na epidemię Covid- 19 odbywały się w trybie zdalnym. Spotkania
były okazją do omówienia bieżących problemów nurtujących samorządy i szukania wspólnych
rozwiązań. Posiedzenia sprzyjały wypracowaniu wspólnych kierunków działania na obszarze powiatu,
typowaniu priorytetów w działaniu oraz monitorowaniu sytuacji pandemicznej na terenie powiatu.
Dzięki współpracy i partycypowaniu w kosztach przedsięwzięć osiągnięto efekty na wielu płaszczyznach
(infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia czy też bezpieczeństwa publicznego).
Opracowanie przedstawia działania podjęte i zrealizowane w zakresie ważnych dla
Mieszkańców naszego powiatu obszarów. W roku 2020 zrealizowano wiele przedsięwzięć, które
wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa i oświaty jak również na zorganizowanie
Szpitala Tymczasowego na bazie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy i przyczyniły się do dalszego
rozwoju Powiatu Nidzickiego. W tym czasie sukcesywnie wzrastało także zaangażowanie inwestycyjne
Powiatu Nidzickiego.
W 2020 roku z różnych źródeł pozyskano ponad 20,8 mln zł. Kwota ta umożliwiła dynamiczny
rozwój naszego powiatu na wielu płaszczyznach min.: infrastruktura drogowa – 2,5 mln zł, zdrowie 12,6 mln zł, oświata – 3,2 mln zł, rozbudowa budynku Starostwa - 2,5 mln zł.
Rok 2020 był kolejnym etapem rozwoju powiatu nidzickiego. Jako Zarząd Powiatu staraliśmy
się sprostać założonym celom i wychodzić naprzeciw problemom Mieszkańców.
Żyjemy w przełomowym momencie naszej historii, niezwykle trudnym i nieprzewidywalnym.
Niezależnie od tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości, pragniemy zapewnić Was, drodzy
Mieszkańcy, że jako samorząd dołożymy wszelkich starań aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki do
życia w Naszej Małej Ojczyźnie, stojąc w dalszym ciągu na straży Waszego bezpieczeństwa, zdrowia
i poprawy jakości życia.
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
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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

Lp.

Jednostka terytorialna
Powiat Nidzicki

Powierzchnia [ha]
96.064

1.

Gmina Janowiec Kościelny

13.592

2.

Gmina Janowo

19.166

3.

Gmina Kozłowo

25.427

4.

Gmina Nidzica

37.879

W 2020 roku Powiat zamieszkany był przez 32 257 mieszkańców. Siedzibą Powiatu jest Nidzica,
miasto położone nad rzeką Nidą (górny bieg Wkry).
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Rysunek – Mapa Powiatu Nidzickiego, źródło: www.osp.org.pl

Tabela 2 - -Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2018 r., 31.12.2019 r. i 31.12.2020r., 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

2 692

3.

Gmina Kozłowo

6 099

5 975

5 903

4.

Gmina Nidzica

20 913

20 357

20 441

2020r.
32 257
3 221

Sieć osadniczą Powiatu Nidzickiego tworzą 172 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.
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.
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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,
6) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy,
7) Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy,
8) Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
9) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
10) Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
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IV. FINANSE POWIATU
Realizacja budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 rok przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

PLAN

WYKONANIE

%

DOCHODY z tego:

85 400 419,56

77 192 563,73

90,39

dochody bieżące

55 631 721,44

50 445 205,43

90,68

dochody majątkowe (inwestycyjne)

29 768 698,12

26 747 358,30

89,85

WYDATKI z tego:

93 413 585,19

85 835 115,24

91,89

wydatki bieżące

55 729 128,85

49 295 736,59

88,46

wydatki majątkowe (inwestycyjne)

37 684 456,34

36 539 378,65

96,96

Deficyt (-)

-8 013 165,63

-8 642 551,51

PRZYCHODY

9 568 369,63

17 808 458,92

186,12

ROZCHODY

1 555 204,00

1 555 204,00

100

1. DOCHODY
Przedstawiając wykonanie dochodów według źródeł ich otrzymania to:
- dochody własne stanowiły kwotę 9 037 963,52 zł. tj. 11,71% ogółem wykonanych dochodów
- dotacje kwotę 32 097 368,27 zł tj. 41,58% wykonanych dochodów
- subwencje ogólne kwotę 26 877 252,00 zł tj. 34,82%
- środki pozyskane z innych źródeł kwotę 9 179 979,94 zł tj.11,89%
Dochody bieżące stanowiły 65,35% ogółu dochodów, natomiast majątkowe ( inwestycyjne) 34,65%.
2. WYDATKI
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej realizowano następująco:
Największą pozycją w wydatkach stanowił dział: Transport i łączność (rozdział drogi publiczne
powiatowe) na który przeznaczono kwotę 36 372 482,61 zł co stanowi 42,37% ogółu wydatków.
Następnie dział: oświata i wychowanie 18 607 354,96 zł, co stanowi 21,68% ogółu wydatków,
następnie dział: ochrona zdrowia 6 726 627,66 zł tj. 7,84 % ogółu wydatków, dział bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 650 758,72 zł tj. 6,58%, dział: administracja publiczna
4 798 049,34 zł tj. 5,59%, dział: edukacyjna opieka wychowawcza 3 989 769,24 zł tj. 4,65%, dział:
rodzina 3 119 873,80 zł tj. 3,63 %, dział pomoc społeczna 2 790 855,30 zł tj. 3,25%, dział: pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej 1 757 534,53 zł tj.: 2,05%, dział: działalność usługowa
1 283 671,29 zł tj. 1,50%, dział: obsługa długu publicznego 324 627,82 zł tj. 0,38%, dział: leśnictwo
151 407,45 zł tj. 0,18%, dział: wymiar sprawiedliwości 132 052,00 zł. tj. 0,15%, dział: gospodarka
mieszkaniowa 47 412,38 zł. tj. 0,06%, dział: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 500,00 zł. tj.
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0,04%, dział obrona narodowa 26 600,00 zł. tj. 0,03%, dział kultura fizyczna 17 463,14 zł. tj. 0,02%,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3075,00 zł.
Rok 2020 był szczególnym rokiem związanym z realizacją budżetu. Wykonane wydatki
inwestycyjne wynosiły aż 36 539 378,65 zł i stanowiły 42,57 % ogólnego budżetu. Dla celów
porównawczych dokonano analizy wykonania wydatków Powiatu Nidzickiego w latach 2006- 2020

Wydatki Powiatu Nidzickiego w latach 2006-2020
2006
kwota
Ogółem
wydatki
bieżące
inwestycyjne

26 354
565,43
24 919
171,60
1 435 393,83

2007
%

Ogółem
wydatki
bieżące
inwestycyjne

40 939
063,35
34 139
981,37
6 799 081,98

Ogółem
wydatki
bieżące
inwestycyjne

38 752
078,42
35 768
358,48
2 983 719,94

kwota

%

kwota

2010
%

kwota

%

30 269 574,09

100

32 418 819,13

100

36 553 365,89

100

47 331 673,47

100

94,55

27 754 579,96

91,69

29 480 403,18

90,94

31 286 599,02

85,59

33 369 291,86

70,50

5,45

2 514 994,13

8,31

2 938 415,95

9,06

5 266 766,87

14,41

13 962 381,61

29,50

2012
%

kwota

2013
%

kwota

2014
%

kwota

2015
%

kwota

%

100

35 246 758,28

100

36 850 945,41

100

36 036 786,78

100

37 403 489,32

100

83,39

34 385 255,71

97,56

35 827 909,98

97,22

34 483 341,81

95,69

34 378 985,17

91,91

16,61

861 502,57

2,44

1 023 035,43

2,78

1 553 444,97

4,31

3 024 504,15

8,09

2016
kwota

%

2009

100

2011
kwota

kwota

2008

2017
%

kwota

2018
%

kwota

2019
%

kwota

2020
%

kwota

%

100

41 882 079,06

100

41 036 587,92

100

48 721 650,70

100

85 835 115,24

100

92,30

36 473 870,88

87,09

37 947 668,03

92,47

42 485 390,24

87,20

49 295 736,59

57,43

7,70

5 408 208,18

12,91

3 088 919,89

7,53

6 236 260,46

12,80

36 539 378,65

42,57

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 roku wykonano następujące zadania :
- przebudowa ul. Kościuszki (realiz.2019-2020 na kwotę ogółem 18 526 579,89 zł w roku 2020
wydatkowano kwotę17 883 391,13 zł;
- przebudowa drogi w m. Sławka Mała – 169 604,85 zł;
- przebudowa drogi Szemplino Czarne -Gr woj.(Brzozowo Maje) – 1 649 683,55 zł;
- przebudowa ul. Olsztyńskiej i dr. Kraj nr 7 Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego –
3 244 343,11 zł;
- rozbudowa drogi Safronka-Wiłunie- Powierż (realiz.2019-2020 na kwotę ogółem 6 004 929,70 zł).
W roku 2020 wydatkowano kwotę 5 612 703,81 zł;
- zakup głowicy do traw i odrostów – 21 156,00 zł;
- zakup działki w Łynie – 9 652,45 zł;
- projekt ,,Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna” – 604 267,15 zł;
- przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku
Starostwa – 44 773,89 zł;

8
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

- projekt ,,E-administracja w Powiecie Nidzickim” (realiz.2019-2020 na kwotę ogółem 869 577,00 zł
w roku 2020 wydatkowano kwotę 463 895,72 zł;
- zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –
90 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku Komendy Powiatowej Policji –
100 000,00 zł;
- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW – 190 035,00 zł;
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na inwestycję ,,rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ na
potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych” – 1 455 917,56 zł;
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie zakupu urządzeń do dezynfekcji oraz
respiratora -130 000,00 zł;
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na utworzenie Szpitala Tymczasowego i uruchomienie 50
miejsc respiratoterapii – 4 279 607,10 zł;
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie inwestycji związanej z instalacją tlenu
medycznego -200 000,00 zł;
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na sfinansowanie zakupu urządzenia USG wraz z monitorem
dla zespołów ratownictwa medycznego – 38 870,00 zł;
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym w Nidzicy na
wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy –
99 000,00 zł;
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym w Nidzicy na
zakup autobusu dla uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej – 155 472,00 z;
- zakup multimedialnego gabinetu logopedycznego do SOSW – 14 800,00 zł;
- zakup kolorowej kserokopiarki do PPP- 14 700,00 zł;
- zakup 3 szt. zestawu meblowego dla ZSRiO – 32 805,33 zł;
- zakup patelni elektrycznej, obieraczki do warzyw i automatu szorująco-zbierającego dla ZSZiO –
34 700,00 zł.
3. PRZYCHODY
W 2020 roku Powiat Nidzicki uzyskał 17 808 458,92 zł przychodów. Były to niewykorzystane środki
finansowe z 2019 roku tj. kwota 8 342 422,80 zł, wolne środki z lat ubiegłych 1 107 036,12 zł oraz środki
z emisji papierów wartościowych w kwocie 8 359 000,00 zł.
4. ROZCHODY
Rozchody w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych.
W roku 2020 była to kwota 1 555 204,00 zł.

STAN ZOBOWIAZAŃ POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZKI, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów, pożyczki i papierów
wartościowych wynosiły 16 304 411,26 zł. co stanowi 21,12% wykonanych dochodów.

9
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W NIDZICY

W 2020 r. odbyło się dziewięć sesji Rady Powiatu, z czego dwie Sesje odbyły się w trybie
zdalnym, przy pomocy programu e-Sesja. Ich problematyka obejmowała zagadnienia wynikające
z planu pracy Rady Powiatu, a dotyczyła:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bezrobocia w Powiecie Nidzickim,
Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim,
Stanu bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego w Powiecie Nidzickim,
Stanu dróg powiatowych,
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 pięćdziesiąt pięć uchwał.
Lp.

Tytuł uchwały

Stan realizacji

1.

Sześć uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020,

Zrealizowane

2.

Cztery uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Nidzickiego,

Zrealizowane

3.

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych,

Zrealizowana

4.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Zrealizowana

5.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Nidzickiego za rok 2019,

Zrealizowana

6.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/116/2020 Rady Powiatu
w Nidzicy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych,

Zrealizowana

7.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Powiatu
Nidzickiego,

Zrealizowana

8.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok
2021,

Zrealizowana

9.

Trzy uchwały w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania
dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji
społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020,

Zrealizowane
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10.

Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie,

Zrealizowana

11.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
przy ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica,

Zrealizowana

12.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych
i
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy przy ul. Jagiełły
3, 13-100 Nidzica,

Zrealizowana

13.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie,

Zrealizowana

14.

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej,

Zrealizowana

15.

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Zrealizowana

16.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu
Nidzickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BRAMA
MAZURSKIEJ KRAINY”,

Zrealizowana

17.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia na realizację w ramach
współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru
funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury
2030/,

Zrealizowana

18.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy,

Zrealizowana

19.

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy i likwidacji Liceum Profilowanego,

Zrealizowana

20

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy i likwidacji
Liceum Profilowanego,

Zrealizowana

21.

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w Jagarzewie i likwidacji Liceum Profilowanego,

Zrealizowana

22.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2015 Rady Powiatu z
dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady
Powiatu w Nidzicy,

Zrealizowana
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23.

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy
Nidzica nieruchomości gruntowej położonej w m. Rączki Gmina
Nidzica,

Zrealizowana

24.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego
własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,

Zrealizowana

25.

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

26.

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,

Zrealizowana

27.

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum
zaufania,

Zrealizowana

28.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w
Nidzicy za rok 2019,

Zrealizowana

29.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Nidzicy,

Zrealizowana

30.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2019,

Zrealizowana

31.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zbycia aktywów
trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Zrealizowana

32.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy,

Zrealizowana

33.

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

Zrealizowana

34.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości przez Powiat Nidzicki,

Zrealizowana

35.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia
Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,

Zrealizowana

36.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy,

Zrealizowana
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37.

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,

Zrealizowana

38.

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 2021 rok,

Zrealizowana

39.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy,

Zrealizowana

40.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2021 rok,

Zrealizowana

41.

Uchwała w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych Rady Powiatu w Nidzicy,

Zrealizowana

42.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Nidzickiego,

Zrealizowana

43.

Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z
perspektywą na lata 2022-2025 ”za lata 2018-2019,

Zrealizowana

44.

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” nr
RPWM.11.02.03-28-0039/20 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
lata 2014-2020,

Zrealizowana

45.

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za
rok 2020.

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 2020 roku wynosił 46 osób
(45,25 etatów). W 2020 r. zrealizowano 11 staży.
W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Nidzicy wpłynęło 21 160 dokumentów, w tym za
pośrednictwem ePuap 2 739 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 10 502, w tym
za pośrednictwem ePuap 396 dokumentów.
W ramach przeprowadzonych procedur przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w 2020 r. dwukrotnie skorzystało z udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy wsparcia w postaci finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
Starostwa Powiatowego w Nidzicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pierwszy blok szkoleń w okresie luty – październik 2020 r. obejmował szkolenia dla
12 pracowników.
W ramach tego projektu pracownicy Starostwa wzięli udział w trzech szkoleniach:
- Rozpoznawanie autentyczności dokumentów identyfikacyjnych – 10 osób,
- Dochody i wydatki budżetowe w 2020 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji – 1 osoba,
- Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2020 r. – 1 osoba.
Ogólny koszt szkoleń wyniósł - 3 110,00 zł, wkład własny to - 622,00 zł natomiast środki z KFS 2 488,00 zł.
W okresie od września do grudnia 2020 r. tj. w drugim bloku szkoleń wzięło udział
32 pracowników.
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W tym okresie pracownicy Starostwa w ramach dofinansowania z KFS skorzystali z 6 szkoleń:
- Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce – 30 osób,
- Zamówienia publiczne po zmianach – 16 osób,
- Lista Płac a koronawirus – 1 osoba,
- Księgowość projektów unijnych – 1 osoba,
- Uchwała budżetowa na 2021 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa – 1 osoba,
- Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – 1 osoba.
Łączny koszt szkoleń wyniósł 11 479,00 zł, wkład własny 2 295,89 zł, a środki z KFS wyniosły
9 183,11 zł.
Ponadto w 2020 r. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przeprowadził procedurę
wyboru podmiotu obsługującego Pracownicze Plany Kapitałowe kompleksowo dla Starostwa
Powiatowego i powiatowych jednostek podległych.
Realizując zapisy ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1696) wyznaczono Koordynatora do spraw dostępności
architektonicznej oraz Koordynatora do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
wspólnie dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.
Wyznaczenie koordynatorów do spraw dostępności dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie
podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

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
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zezwoleń i 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 oraz zadania
związane z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Transport
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy wydał do dnia 31 grudnia 2020 r.
8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz 66 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
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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 2020 r. na terenie powiatu nidzickiego usługi komunikacji zbiorowej na liniach
międzygminnych świadczyły następujące firmy: Przewozy Osobowo – Towarowe Tomasz Szpejna
z siedzibą w Nidzicy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Marek Szpejna z siedzibą
w Nidzicy, Olsztyński Bus Sp. z o.o. z Olsztyna, Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka K.
Czaplicki z Przasnysza oraz Bartczak Przewozy Pasażerskie – Robert Bartczak z siedzibą w Lidzbarku
Warmińskim. Dziennie wykonywane były 32 kursy komunikacji publicznej na 9 liniach o łącznej długości
371 km.
W porównaniu do roku 2019 liczba linii komunikacyjnych zmniejszyła się o 4, a ich długość o 97 km.
Pojazdy
Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie zwiększyła się z 32 069 na koniec roku 2019 do
33 206 na koniec roku 2020, to jest o 1 137 pojazdów. Wydział Komunikacji w roku 2020 wydał 3 179
decyzji o rejestracji pojazdu, 3 066 decyzji o czasowej rejestracji oraz 223 decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdu. Wydano 3 674 dowody rejestracyjne oraz 1 450 kart pojazdów. Dokonano 1 882 zmian
w dowodach rejestracyjnych. Przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji Pojazdów 1 324
zawiadomień o zbyciu pojazdu, wysłano innym organom rejestrującym 1 377 zawiadomień
o przerejestrowaniu pojazdu oraz wygenerowano 1 033 potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla
innych starostw.
Uprawnienia do kierowania pojazdami
W roku ubiegłym w Wydziale Komunikacji wydano 628 profili kandydata na kierowcę dla osób
rozpoczynających szkolenie na daną kategorię oraz wydano 763 dokumentów krajowego prawa jazdy
i 3 dokumenty międzynarodowego prawa jazdy. 92 osobom cofnięto uprawnienia do kierowania
pojazdami, a 127 osobom prawo jazdy zostało zatrzymane. Wydano 56 decyzji o skierowaniu kierowcy
na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 68 decyzji o skierowaniu kierowcy
na badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami oraz 57 decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
Ośrodki Szkolenia Kierowców i instruktorzy
Na terenie powiatu nidzickiego w 2020 r. działało 9 ośrodków szkolenia kierowców. Na koniec
2020 roku w ewidencji instruktorów prowadzonej przez Wydział Komunikacji wpisanych było
15 instruktorów – w ciągu tego roku skreślono z ewidencji 4, a 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.
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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.
We wszystkich stacjach kontroli pojazdów przeprowadzono kontrole w zakresie zgodności stacji
z wymaganiami, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości
prowadzenia wymaganej dokumentacji.
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 dnia 21 sierpnia 2011 r. Od 1 stycznia
2012 r. do końca 2020 r. w powiecie nidzickim zostało usuniętych z drogi i przetransportowanych na
parking strzeżony 191 pojazdów, z czego 29 pojazdów nie zostało odebranych 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 2020 r. zatwierdzono 104 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, wydano 2 decyzje 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.

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 2020 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).
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W 2020 r. do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska złożono 301 wniosków dotyczących
pozwoleń na budowę i rozbiórkę (w roku 2019 było ich 273), udzielono 260 pozwoleń na budowę
(w roku 2019 – 228) oraz 6 pozwoleń na rozbiórkę (w roku 2019 było ich 5). Wpłynęło 329 zgłoszeń
zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, w tym dotyczących rozbiórki oraz zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (229 w roku 2019). Wydawane były również
decyzje uchylające pozwolenia na budowę oraz stwierdzające wygaśnięcie posiadanych decyzji.
Rozpatrzono 583 sprawy z zakresu gospodarki leśnej (w roku 2019 spraw było 452),
sprawdzono 364 projekty decyzji o warunkach zabudowy (z zakresu ochrony gruntów i złóż kopalin w roku 2019 spraw było 204), spraw z zakresu ochrony przyrody było 45, z zakresu Prawa ochrony
środowiska najwięcej było zgłoszeń eksploatacji instalacji, a mianowicie 20.
Starosta, zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 26–30 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, jako organ administracji publicznej, jest zobowiązany do zapewnienia
prawidłowej i skutecznej rekultywacji wszystkich gruntów, w tym gruntów po eksploatacji kopalin,
niezależnie od ich powierzchni i wielkości wydobycia (oznacza to, że starosta jest organem właściwym
w sprawach rekultywacji zarówno w stosunku do terenów objętych koncesjami, które wydał starosta
jak również marszałek województwa na terenie powiatu). Do zadań starosty należy określenie kierunku
rekultywacji, osoby obowiązanej do jej wykonania, kontrola wykonania rekultywacji, a także
egzekwowanie prawidłowego i terminowego jej zakończenia. W roku 2020 spraw dotyczących
rekultywacji gruntów w szczególności gruntów po eksploatacji złóż kruszyw naturalnych było 76.
Rozpatrzono 94 wnioski o wydanie kart wędkarskich (w roku 2019 było ich 130) oraz
28 wniosków o rejestrację sprzętu pływającego (w roku 2019 wniosków było 57).
W tym miejscu należy dodać, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia
12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1500) i w związku z tym od tego dnia obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających.
Zmieniły się zarówno zasady jak i sposób rejestracji.
Zgodnie z ww. przepisami od 1 sierpnia 2020 r. nie ma obowiązku rejestracji jednostek
pływających o długości do 7,5 m, przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas
podlegały obowiązkowi rejestracji.
Warto jednak pamiętać, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m może być
zarejestrowana na wniosek właściciela.
Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, którym jest starosta albo
właściwy polski związek sportowy, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. W tym celu uruchomiony został system
REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu do rejestracji pod adresem
https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna
Ponadto, pracownicy wydziału brali udział w posiedzeniach Narady Koordynacyjnej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy (jest to udział zdalny za
pomocą środków komunikacji elektronicznej); 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 na bieżąco informacji
publicznej oraz informacji o środowisku zgodnie ze składanymi wnioskami.
W roku 2020 (jak i w latach poprzednich) pracownicy wydziału prowadzili na bieżąco
elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr
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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.
Pracownicy wydziału prowadzili również publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z art. 22 i 23 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za pomocą strony
ekoportal.gov.pl
W roku 2020, a dokładnie z dniem 19 września 2020 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. Zmiana dotyczyła zarówno procedury składania wniosków o wydanie
pozwolenia na budowę jak i odmowy udzielenia pozwolenia, a także zmienił się katalog budowy oraz
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wymagających zgłoszenia jak i nie
wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Zmiana dotycząca procedury uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy zakresu i rodzaju
dokumentów dołączanych do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym przede wszystkim zakres
i forma projektu budowlanego. Najważniejsza w tym względzie dla inwestorów jest możliwość
składania wniosków przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów
dotychczasowych tj. do dnia 18 września 2021 r. – możliwość ta wynika z art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020
poz.471) i stanowi, że „w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu
budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie
przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.
Zgodnie z art. 101 d ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska w roku 2018 na zlecenie Starosty Nidzickiego dokonano identyfikacji potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzono „Wykaz potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu nidzickiego”. Przedmiotowy wykaz zgodnie z art.
101 d ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska został przekazany
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie. 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.
W roku 2020, zgodnie z art. 101d ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Nidzicki
dokonał aktualizacji ww. wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla
terenu powiatu nidzickiego i przekazał go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.
W wyniku aktualizacji wykazu przez Starostę Nidzickiego Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Olsztynie wydał decyzję znak: WSI.513.39.2020.Kpi.3 z dnia 11.12.2020 r. o umorzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń
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powierzchni ziemi odnośnie informacji o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni
ziemi na terenie nieruchomości nr 137 obręb nr 6 miasta Nidzica (stacja paliw PKN Orlen).
Kolejną decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie była
decyzja znak: WSI.513.38.2020.KPI.3 z dnia 5.01.2021 r. o wpisaniu do rejestru historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi informacji o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi występującym na terenie nieruchomości nr 60/2 i 62/3 obręb Piątki, gm. Nidzica
(PHU AWA Mebel).
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 2020 obowiązywały stawki określone w Uchwale
Rady Powiatu w Nidzicy 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.
Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy Nr XV/107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. przekazano skargę
Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na uchwałę Rady Powiatu w Nidzicy Nr IV/18/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających w 2019 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. sygnatura akt II SA/Ol
63/20 stwierdził nieważność Uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr IV/18/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2019 roku.
Pomimo faktu, że na terenie powiatu nidzickiego usługi, o których mowa w ww. uchwałach nie
były i nie są świadczone przez podmioty zajmujące się profesjonalnie ich świadczeniem (brak dużych
akwenów wodnych i w związku z tym brak takich podmiotów na terenie powiatu nidzickiego) sąd
wskazał, że nie została przeprowadzona szczegółowa kalkulacja kosztów za usługi, która powinna
pozwolić na dokonanie miarodajnej oceny czy kalkulacja jest odzwierciedleniem rzetelnej analizy
uwzględniającej wytyczne ustawodawcy i nie jest arbitralnym uznaniem ze strony organu
z pominięciem ustawowych kryteriów.
W roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, w imieniu Starosty Nidzickiego nadzór nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Nidzickiego sprawowali:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Olsztynek i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wielbark – na podstawie zawartych porozumień. Na realizację
powierzonych zadań Starosta Nidzicki przekazywał środki finansowe. Taka forma sprawowania
nadzoru wynika z przepisów prawa, a dokładnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Poza powierzonymi zadaniami Starosta Nidzicki zajmował się sprawami dotyczącymi gospodarki leśnej.
W związku z ww. nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w roku
2020 Starosta Nidzicki zakupił i przekazał dla Nadleśnictwa Wielbark 1000 sztuk znaczników do
cechowania drewna.
Ponadto w roku 2020 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 Nr Z/44/2015 Starosty Nidzickiego 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 Nr Z/25/2016 Starosty Nidzickiego z dnia 22.11.2016 r.
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W roku 2020 Starosta Nidzicki, podobnie jak w latach poprzednich poczynając od roku 2003,
występował do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z wnioskami
o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów
rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a otrzymane środki
finansowe przekazał uprawnionym właścicielom gruntów.
W roku 2020, jak i w latach ubiegłych, w imieniu Starosty Nidzickiego właściwy nadleśniczy
dokonywał oceny udatności upraw leśnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny udatności Starosta Nidzicki wydawał decyzje o przekwalifikowaniu zalesionych
gruntów na użytki leśne.
W roku 2020 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.
Skargi, odwołania i zażalenia w roku 2020 oraz rozstrzygnięcia dotyczące działalności wydziału
(rozstrzygnięć Starosty Nidzickiego – wydanych w imieniu starosty przez Kierownika Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska):
1. Pismem z dnia 20.01.2020 r. Wojewoda zwrócił akta sprawy dotyczące postanowienia Starosty
Nidzickiego BOŚ.6743.5.2019 o odmowie wydania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgłoszenia wykonania robót budowlanych; dodatkowo poinformował, że wyrokiem WSA
w Olsztynie oddalił skargę na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Nidzickiego.
2. Pismem z dnia 20.01.2020 r. Wojewoda zwrócił akta sprawy dotyczące postanowienia Starosty
Nidzickiego BOŚ.6743.6.2019 o odmowie wydania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgłoszenia wykonania robót budowlanych; dodatkowo poinformował, że wyrokiem WSA
w Olsztynie oddalił skargę na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Nidzickiego.
3. Decyzją z dnia 10.06.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po rozpatrzeniu
wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Nidzickiego odmówił stwierdzenia
nieważności decyzji Starosty Nidzickiego znak: BOŚ.6740.61.2019 o pozwoleniu na budowę
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Nidzicy wraz z wykonaniem robót
budowlanych w istniejącym budynku; następnie decyzją z dnia 11.12.2020 r. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
4. Decyzją z dnia 25.11.2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po rozpatrzeniu
odwołania utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego znak: BOŚ.6740.152.2020 o pozwoleniu
na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w obrębie Szerokopas, gm. Nidzica.
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5.

6.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 listopada 2020 r.
utrzymało w mocy postanowienie Starosty Nidzickiego z dnia 2.09.2020 r., znak:
BOŚ.6123.118.2020 o odmowie uzgodnienia - w zakresie ochrony gruntów rolnych - projektu
decyzji o warunkach zabudowy.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2020 r. sygn. akt II
SA/Ol 1010/19 sąd oddalił skargę w przedmiocie sprzeciwu w sprawie użytkowania budynku;
wyrok ma znaczenie dla tutejszego organu ponieważ według skarżącego wystąpił błąd na etapie
wydawania pozwolenia na budowę przez organ wydający decyzję tj. Starostę Nidzickiego, z treści
uzasadnienia wyroku wynika m.in., że to projektant miał możliwość ustalenia, czy dla
sąsiedniego terenu zostały wydane pozwolenia na budowę i jaki jest zakres tych pozwoleń oraz
że ustalenia te powinien uwzględnić w projekcie zagospodarowania działki.

W roku 2020 Rada Powiatu w Nidzicy podjęła 1 uchwałę dotyczącą petycji i wniosków
w sprawach dotyczących zakresu działania wydziału. Petycja dotyczyła wyłączenia jeziora Kownatki ze
strefy ciszy – uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr XXI/146/2020 z dnia 30 października 2020 r. uznano
za bezzasadny wniosek dotyczący wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy.
Planowana w budżecie powiatu na rok 2020 obserwacja terenów występowania
i zagrożenia ruchami masowymi ziemi (rejestr tych terenów) nie został zrealizowany ze względu na
brak środków finansowych. Zgodnie z art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
Zgodnie z pismem Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego z dnia
29.05.2017 r. koszty sporządzenia kart informacyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
w celu prowadzenia rejestru zawierającego informacje o tych terenach dla Powiatu Nidzickiego
wynoszą brutto 123 523 zł.
Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut
Badawczy w piśmie z dnia 02.08.2019 r., znak: GCG/073-5/2019 koszt sporządzenia map osuwisk
i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Nidzica to kwota brutto ok. 60 000 zł.
Ze względu na wysoki koszt opracowania map dla obszaru całego powiatu należy się
zastanowić nad opracowaniem map kolejno dla poszczególnych gmin z terenu powiatu nidzickiego –
biorąc pod uwagę możliwości finansowe.

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.
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Zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, zgłoszeń prac geodezyjnych
i wydawaniem materiałów z zasobu oraz przyjmowaniem dokumentów z wykonanych prac
geodezyjnych i kartograficznych.
Na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Smolany Żardawy, gmina
Janowiec Kościelny zostały przeprowadzone prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu
granic 182 działek ewidencyjnych obejmujących 103,8288 ha gruntów. Przedmiotowe prace miały na
celu sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowiącej podstawę do usunięcia
błędnych danych odnośnie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz powierzchni.
Wartość przedmiotowych prac wynosiła 62 730,00 zł.
Wykaz innych zrealizowanych w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań został przedstawiony w poniższej tabeli
L.p.
1

Rodzaj zadania

Liczba spraw/
wniosków

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

1 687

1 687

2
w tym z wykorzystaniem e-usług
3

72

Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków.

7 400

Wprowadzanie do rejestru cen nieruchomości danych z aktów notarialnych
4
5
6

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

10

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

13

7

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

8

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

9

Udostępnianie baz ewidencji gruntów i budynków
Rejestracja zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych
w tym z wykorzystaniem e-usług

12
13

5

informacji

10

11

585

Uzgodnienie materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym udostępnianych dla Wykonawców prac geodezyjnych i
kartograficznych
Wystawienie dokumentów obliczenia opłaty za udostępnienie materiałów
pzgik
Obsługa narad koordynacyjnych (ilość wniosków)

290
37
910
714

975

975
130
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14
15

Weryfikacja dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych

17

Wprowadzenie zmian do pzg i k – baz Ośrodka
Obsługa wniosków o uwierzytelnienie dokumentów
kartograficznych
Udostępnianie na wniosek materiałów pzg i k
w tym z wykorzystaniem e-usług

18

Obsługa kasowa interesantów w PODK i G

16

19

886
geodezyjnych

Wyjaśnianie i udzielanie informacji dotyczących materiałów zasobu
Wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości

20
w tym z wykorzystaniem e-usług

886

i

147
870
87
931
420
43
10

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 44/159/2020 r. z dnia 10 lutego 2020 r. oraz ustaleniami
wynikającymi z podjętych uchwał.
Gospodarowanie polegało między innymi na:
- ewidencjonowaniu nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- wyrażaniu zgody przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu na zawieranie między innymi przez
powiatowe jednostki organizacyjne umów najmu nieruchomości lub ich części,
- nabywaniu nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.
W okresie tym miały miejsce niżej wymienione czynności, które wpłynęły na stan powiatowego zasobu
nieruchomości:
- z dniem 17 września 2020 r. zgodnie z decyzją Burmistrza Nidzicy nr 27/20 z dnia 2 września 2020 r.
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/7 o powierzchni
0,1049 ha, położona w obrębie nr 1 miasta Nidzicy stała się własnością Powiatu Nidzickiego. Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo –
składowych przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy zatwierdzonego uchwałą nr 135/XIII/99 Rady Miejskiej
w Nidzicy z dnia 30 września 1999 r. (Dz. Urzędu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia
12 października 1999 r. Nr 67, poz. 1113) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na
poszerzenie ulicy Olsztyńskiej.
- dnia 30 grudnia 2020 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A7339/2020 umowa nabycia
do powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Łyna gm. Nidzica, o pow. 0,0392 ha,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99/1. Nieruchomość stanowi ścieżkę rowerową i położona
jest w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo – Łyna.
- w dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa najmu na okres 1 kwietnia 2020 r. - 31 grudnia
2020 r. pomieszczenia (garażu) w budynku nr 58 w obrębie Napiwoda.
Oprócz zadań dotyczących nieruchomości powiatowych Starosta gospodarował
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i w stosunku do tych nieruchomości na
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bieżąco wykonywał czynności wynikające z przepisów prawa oraz realizował inne zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami. Na szczególne podkreślenie zasługuje sporządzanie wykazów
nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1100).
Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład
Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających
na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie
mieszkań gminnych, rozwój budownictwa czynszowego. Krajowy Zasób Nieruchomości jest
odpowiedzialny za realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.
Wykaz sporządzono dla nieruchomości położonych na terenie miasta oraz na terenach wiejskich.
Wykazano w nich dane odnośnie 36 nieruchomości leżących na terenie miasta Nidzica i 104
nieruchomości leżących na terenach wiejskich Powiatu Nidzickiego. Dodatkowo zgodnie z art. 11
wymienionej ustawy zajęto stanowiska dotyczące nieruchomości, które mogą znacząco utrudnić
realizację zadań KZN. Sporządzono 75 opinii dotyczących tych nieruchomości.
Ponadto w ramach gospodarowania Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa Starosta sporządził
sprawozdanie z gospodarowania zasobem. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Powiatu
Nidzickiego, którym gospodaruje Starosta Nidzicki stanowiło 1376 działek o pow. 614,3108 ha,
z których 472 działki o pow. 388,6044 oddanych było w trwały zarząd.
Ponadto 206 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 250,2527 było oddanych
w użytkowanie wieczyste.
Wykaz innych zadań realizowanych z tego zakresu przedstawia się następująco :
Lp.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rodzaj Zadania
Prowadzenie na wniosek postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości
Prowadzenie na wniosek postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji w sprawie niezwłocznego zajęcia nieruchomości
Prowadzenie na wniosek postępowań administracyjnych kończących się
wydaniem decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do gruntów
pokrytych wodami płynącymi
Sprawy związane z wykonywaniem, ograniczaniem, pozbawianiem praw do
nieruchomości
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste
Oddanie nieruchomości w użyczenie
Oddanie nieruchomości w najem
Ustanawianie na nieruchomościach służebności przesyłu
Informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
Przygotowanie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu
Nidzickiego
Ustalanie zobowiązań podatkowych za nieruchomości Skarbu Państwa
Wydanie zaświadczeń w sprawie przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów

Liczba spraw
25

11

12

83
5
1
1
6
3
12
7
7

9
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WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI, ROZWOJU I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
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 2020 r.
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
5. 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
Arkusze organizacji pracy w szkole /placówce.
• W miesiącu kwietniu 2020 r. wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez powiat
złożyły arkusze organizacji pracy na rok szkolny 2020/2021. Arkusze zostały przesłane do
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, celem uzyskania stosownej opinii. Po uwagach
Kuratorium i wyjaśnieniach dyrektorów szkół arkusze zostały zatwierdzone 29 maja 2020 r.
• Po dokonaniu naborów na rok szkolny 2020/2021 jednostki oświatowe złożyły aneksy do arkuszy.
Wydział Oświaty ponownie przygotował je do zatwierdzenia. Arkusze zostały przesłane do
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, celem uzyskania opinii. Po uwagach Kuratorium
i wyjaśnieniach dyrektorów szkół arkusze zatwierdzono w dniu 25 września 2020 r.
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Najważniejsze działania Wydziału podjęte w 2020 roku.
• Stała współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w sprawie sieci szkół
w powiecie, oceny pracy dyrektorów, arkuszy organizacyjnych.
• Organizacja spotkań dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki ze Starostą Nidzickim.
• Analiza i przygotowanie wniosków o udzielenie dotacji na uczniów w szkołach niepublicznych.
• Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego dotyczącego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie (z dniem 31 sierpnia 2020 r.).
• Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego dotyczącego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy ( z dniem 31 sierpnia 2020 r.).
• Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego dotyczącego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy ( z dniem 31 sierpnia 2020 r.).
• Utworzenie od 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
• Nadzorowanie działań zmierzających do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
„Programu CYBER.MIL z klasą” w latach 2021-2025.
• 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 Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka
trwałego stanowiącego majątek Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2020.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
w Nidzicy.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli
w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych z budżetu Powiatu
Nidzickiego.
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• Opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nidzickiego w roku
szkolnym 2019/2020, która została przedłożona Radzie Powiatu w Nidzicy.
• Przeprowadzenie w szkołach niepublicznych kontroli dotyczących zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistych liczbach uczniów
przedkładanych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w okresie: styczeń- wrzesień 2020 roku.
• 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.
• Realizacja programu Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe w 2020 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.
W 2020 r. wykorzystano dotację w wysokości 6 549,34 zł.
• Nadzorowanie realizacji oraz sporządzenie sprawozdania z rozliczenia Zakupu środków trwałych
w powiatowych placówkach oświatowych w 2020 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy wyposażono w multimedialny gabinet
logopedyczny, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji
w Nidzicy – w kolorową kserokopiarkę. Na potrzeby internatu w Zespole Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie zakupiono 2 szt. zestawów meblowych, na potrzeby internatu
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy zakupiono patelnię elektryczną z misą
przechylną, obieraczkę do warzyw z płuczką oraz automat szorująco-zbierający.
Całkowita wartość realizacji zadania: 97 005,33 zł, w tym: pozyskane środki: 48 502,00 zł, środki
własne: 48 503,33 zł.

Foto. Środki trwałe zakupione ze środków Wojewody do ZSZiO w Nidzicy

• Nadzorowanie realizacji umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącej
Doradztwa metodycznego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania.
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w 2020 r. zatrudnionych było 10 doradców metodycznych
w zakresie: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski,
wychowanie fizyczne, religia, kształcenie specjalne, język mniejszości narodowej, matematyka,
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kształcenie zawodowe. Na realizację zadania w 2020 roku Powiat Nidzicki otrzymał dotację w
wysokości 217 133,00 zł , z czego wykorzystano kwotę 173 953,54 zł.
• Gromadzenie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych, tj.:
- egzamin ósmoklasisty,
- egzamin maturalny,
- egzamin zawodowy.
• Przyjmowanie i analizowanie wniosków dotyczących stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Udział w pracach komisji stypendialnej.
1. W 2020 roku Zarząd Powiatu w Nidzicy przyznał stypendia dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Stypendia zostały przyznane uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe,
sportowe i artystyczne.
Ogółem przyznano 44 stypendia naukowe na kwotę 44 000 zł, w tym:
- 38 dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 4 dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
- 1 dla ucznia Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących,
- 1 dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
2. 6 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów (za
najwyższą średnią w szkole).
3. 20 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia na kwotę 12 000 zł 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 2020 roku wydano 8 skierowań dla uczniów ze szkół
prowadzonych przez Powiat Nidzicki do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie z
postanowieniem Sądu Rodzinnego, 1 skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
• W 2020 r. wydano 3 skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
• Gromadzenie informacji i wniosków w sprawie nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli.
W 2020 roku z okazji Dnia Edukacji siedmiu nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych
otrzymało nagrodę Starosty, w tym:
a) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - 2 nauczycieli,
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – 3 nauczycieli,
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 1 nauczyciel,
d) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy – 1 nauczyciel.
Wysokość nagrody Starosty w 2020 r. to 2 500,00 zł.
• Opracowano 2 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.
Nagrody nie przyznano.
•
Współpraca z klubami sportowymi i organizacjami kultury fizycznej dzieci i młodzieży przy
organizacji następujących imprez:
- Turniej Piłki Nożnej chłopców i mężczyzn Od przedszkola do OLD BOYA pod patronatem
Starosty,
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- Międzynarodowe Grand Prix Nidzicy o puchar starosty w podnoszeniu ciężarów,

- Bieg Gregorowiusa,
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• Opracowanie planu zamówień publicznych na 2020 r.
• W 2020 r. przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego , z tego:
- 1 przetarg nieograniczony na dostawy- wartość zawartych umów netto- 79 378,11 zł.
- 2 przetargi nieograniczone na usługi- wartość zawartych umów netto – 683 150,00 zł.
Ponadto w 2020 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
113 266,00 zł. (netto).
• Sporządzono sprawozdanie roczne z zamówień publicznych.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
• Aktualizacja rejestru stowarzyszeń.
Na terenie Powiatu Nidzickiego działa wiele podmiotów m.in. stowarzyszenia zwykłe,
stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym takie, które mają status
organizacji pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie
stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
W 2020 roku wpisano do ewidencji 2 nowe stowarzyszenia zwykłe, 1 stowarzyszenie
rejestrowane, 2 fundacje oraz 1 uczniowski klub sportowy. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez
Powiat Nidzicki w 2020 r. figurowało 113 stowarzyszeń.
W 2020 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
2019 rok, które zaprezentowano na sesji Rady Powiatu w miesiącu maju 2020 r.
Uchwałą Nr XIII/93/2019 z dnia 29 listopada 2019 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 2020 rok.
• Przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem konkursu
1. Wydział OZK przygotował projekt uchwały, a Zarząd Powiatu w dniu 11 marca 2020 r. podjął
uchwałę Nr 46/165/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2020 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 2019
r., poz. 688 z późn. zm.).
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Konkurs dotyczył następujących dziedzin:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Ratownictwa i ochrona życia.
2. Wydział przygotował projekt uchwały, a Zarząd podjął uchwałę Nr 46/164/2020 dnia 11 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania z zakresu nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania tj. Program stypendialny skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy
ogłoszeń. Termin składania ofert upłynął 2 kwietnia 2020 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 15 kwietnia 2020 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 15 projektów kwotę
w łącznej wysokości 55 000 zł, z tego 29 500 zł to środki Powiatu.
Realizację zadania w zakresie Programu Stypendialnego zlecono Nidzickiemu Funduszowi
Lokalnemu, który udzielił 20 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu
Nidzickiego. Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12 000 zł, z tego 10 000 zł to
środki Powiatu Nidzickiego i 2 000 zł środki NFL.
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Foto. Zdjęcia z realizacji projektów przez organizacje pozarządowe.

• Opracowanie programu współpracy z organizacjami na rok 2020.
W 2020 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 2021. 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 27 listopada 2020 r. podjęła uchwałę
Nr XXII/150/2020 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 2021 rok.
• 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 2021 r.”
W miesiącu październiku 2020 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 64/232/2020 ogłosił otwarty konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
powiatu nidzickiego w 2021 r.” polegający na prowadzeniu jednego punktu, w których udzielana
będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz
edukacja prawna. Konkurs dotyczył punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w następujących miejscowościach:
1) Kozłowo - w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo,
2) Janowiec Kościelny - w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec
Kościelny,
3) Janowo - w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo.
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Termin składania ofert upłynął z dniu 16 listopada 2020 r. Wpłynęło osiem 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 2021 r. zawarto w dniu 4 grudnia 2020 r. ze Stowarzyszeniem
„Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu.
• Przeprowadzono 2 kontrole w organizacjach pozarządowych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

• Porady zdalne
Od dnia 13.03.2020 r. ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, porady prawne,
w tym obywatelskie odbywają się zdalnie poprzez telefon i z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość.
• Rejestracja
Od czerwca 2020 r. oprócz rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 575 136 077 istnieje
także możliwość rejestracji on-line poprzez system udostępniony przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Rejestrację prowadzą pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. W 2020 r. funkcjonowały dwa
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nidzickiego. Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej i poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane były:
a. w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych
corocznie 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 Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach.
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•

Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadania.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku skorzystało ogółem 318 osób, w tym w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 50 osób.
Płeć osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. :
- kobiety – 214,
- mężczyźni - 104.
a) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci
lub radcowie prawni, w 2020 r. udzielono ogółem 268 porad.
Dziedzina prawa, z której udzielono porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 54,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 62,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego – 139,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 19,
- prawo podatkowe – 2,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 12,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 24,
- inne - 13.
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 - 6,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 6,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego- 18,
- - sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 11,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 1,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 3,
- inne - 6.

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

W skład Komisji, do czasu wyborów samorządowych, wchodziły następujące osoby:
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,
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:
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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.
5. Anna Kwiecień – Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Komisja w 2020 roku odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była sytuacja Powiatu
związana z zagrożeniem epidemią choroby koronawirusa SARS-CoV-2. Następne zaplanowane na rok
2020 posiedzenia, nie odbyły z powodu trwającej pandemii i braku możliwości zachowania zasad
sanitarnych podczas ewentualnych posiedzeń komisji.

• Stała współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego, szczególnie

w zakresie przeciwdziałania ASF.
• Całodobowa obsługa telefonu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
• Nawiązanie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie:
- rozpowszechniania ulotek o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
- transport płynów do denzynfekcji,
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- rozprowadzania maseczek wśród mieszkańców powiatu,

- rozwieszanie plakatów o COVID -19.
•
•

Dystrybucja środków do walki z COVID-19,
Organizacja w miesiącu lutym Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,

• Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
• Uczestnictwo

w
czterech
Wojewódzkich
treningach
Systemu
Wykrywania
i Alarmowania,
• Udział w 1 treningu wojewódzkim 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 2019 r,
• Przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
•
•
•

Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem Kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu.
Przygotowywanie projektów umów dla członków komisji.
Przygotowywanie umów dla personelu pomocniczego Komisji.
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•

Udział przedstawiciela wydziału w pracach Komisji jako sekretarza komisji.
W dniach od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 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 223 osoby, w tym:
198 osób z rocznika podstawowego oraz 25 osób z roczników starszych. Stawiło się na kwalifikację
ogółem 184 osoby w tym, 177 osób rocznika podstawowego i 7 osób z roczników starszych.

Foto. Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Spośród osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej 12 osób skierowano na dodatkowe
badania. Za zdolnych do służby wojskowej uznano ogółem 167 osób, w tym 161 osób z rocznika
podstawowego i 6 z roczników starszych.
W kwalifikacji wojskowej wzięło udział 5 kobiet ochotniczek. Wszystkie uznano za zdolne do służby
wojskowej.
W pracach powiatowej komisji lekarskiej pracowało ogółem 12 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.

PROMOCJA
• Opracowanie Kalendarza Imprez Powiatowych.

Po konsultacjach z samorządami gminnymi opracowano kalendarz imprez powiatowych, który
został zatwierdzony uchwałą Nr 44/157/2020 Zarządu Powiatu Nidzickiego z dnia 10 lutego 2020
r. w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2020 r.
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• Organizacja świąt patriotycznych w pełnym reżimie sanitarnym. , tj.
- Święto Wojska Polskiego,

- Święto Niepodległości 11 Listopada

• Organizacja głównych imprez powiatowych:

Foto. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2 marca 2020 r.

Ze względu na stan epidemiologiczny, większość imprez ujętych w kalendarzy imprez nie doszły do
skutku. Nieliczne przebiegały w pełnym reżimie sanitarnym.
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• Zamieszczanie relacji z przebiegu uroczystości, organizowanych w pełnym reżimie sanitarnym, na
stronie internetowej Powiatu Nidzickiego oraz na profilu Facebook.
• Organizacja akcji rozdawania maseczek dla mieszkańców powiatu nidzickiego.
• Organizacja akcji roznoszenia ulotek dotyczących zaleceń sanitarnych w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.
• Prowadzenie wraz z WOT kampanii informacyjnej na terenie Powiatu Nidzickiego mającej na celu
dotarcie do każdego mieszkańca z informacją o wytycznych i zaleceniach służb sanitarnych
o zagrożeniu jakim jest wirus SARS-CoV-2 i skutkach jego pandemii.

• Stały monitoring sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Nidzickiego w związku
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.
• 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.
• 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 które dotyczyły:
A. Konkursów ogłaszanych w ramach RPO WM 2014-2020:
-„Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM
2014-2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian i wytycznych”
- Środki z RPO WiM 2014-2020 w kontekście regulacji prawnych COVID-19,
- Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
B. Zamówień publicznych:
- Obsługa platformy do zamówień publicznych,
- Zamówienia publiczne po zmianach,
- Szkolenie z zakresu zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych,
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C. Inne:
- KPA w Praktyce
- Obsługa systemu do nieodpłatnej pomocy prawnej
- Oprogramowanie biurowe, przetwarzanie dokumentów
- Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
- Szkolenie KPA w praktyce,
- Szkolenie z zakresu administrowania stroną www w ramach projektu „E-administracja w Powiecie
Nidzickim”,
- Szkolenie z zakresu oprogramowania biurowego, przetwarzania dokumentów w ramach projektu
„E-administracja w Powiecie Nidzickim”.

BUDŻET OBYWATELSKI
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie procedury naboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu
Nidzickiego.
Udział w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego na 2021 r.
Współpraca z Samorządami gminnymi z terenu powiatu Nidzickiego w sprawie budżetu
obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2021 r.
Przeprowadzenie procedury konsultacji złożonych projektów w ramach ogłoszonego naboru.
Przedłożenie Zarządowi Powiatu listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Powiatu Nidzickiego w 2021 r. oraz wyników głosowania.

INNE DZIAŁANIA
1. Współpraca z powiatami Piskim, Szczycieńskim, i Działdowskim w sprawie realizacji porozumienia
dotyczącego opracowania założeń projektu „Południowe Mazury”.
- udział w spotkaniach ,
- udział w tworzeniu strategii Południowe Mazury.
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2. Współpraca z powiatami Piskim, Szczycieńskim, i Działdowskim w sprawie realizacji pilotażowego
projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury”:
- udział w cyklicznych spotkaniach grupy roboczej,
- pomoc przy prowadzeniu badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu,
- pomoc w przeprowadzeniu badań wśród młodzieży,
- współpraca z samorządami gminnymi przy tworzeniu strategii obszaru funkcjonalnego.
3. Przygotowanie projektu budżetu na 2021 r. w części dotyczącej Wydziału Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Działania Rzecznika Konsumentów w roku 2020
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie porad i informacji prawnej w
zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2020 r. osobiście i telefonicznie udzielono łącznie 103
porady. Rzecznik udzielał także porad niekonsumenckich, bądź też pomagał zgłaszającym się
podmiotom w ustaleniu instytucji, która właściwa jest do zajęcia się daną sprawą (porady
niekonsumenckie i informacje ogólne – 4 sprawy). Sprawy z jakimi zwracali się konsumenci były
zróżnicowane. Przeważająca ilość spraw dotyczyła dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej – 30
spraw, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 8 spraw, reklamacji odzieży i obuwia
– 13, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego – 11
spraw. Ponadto zwracano się do Rzecznika o porady dotyczące np. sprzedaży samochodów i środków
transportu (2), produktów związanych z opieką zdrowotną (2), art. żywnościowych (4), art.
rekreacyjnych, zabawek (2) i innych (2) oraz usług: związanych z rynkiem nieruchomości (1),
telekomunikacyjnych (6), finansowych (3), turystycznych i rekreacyjnych (2), ubezpieczeniowych (3),
pocztowych i kurierskich (3), edukacyjnych (2), konserwacji i naprawy pojazdów (1) i innych (4).
Pomimo sytuacji epidemicznej związanej z Pandemią COVID-19 udzielono wielu porad
telefonicznie, mailowo, pisemnie.
Rzecznik wspierał konsumentów w formułowaniu pism kierowanych do przedsiębiorców. Spraw
rozpatrywanych pisemnie było 24. W przeważającej części były to sprawy dotyczące sektora
energetycznego – 10 spraw oraz reklamacji odzieży i obuwia (4 sprawy), ale także mebli, artykułów
wyposażenia wnętrz, utrzymania domu (1), samochodów i środków transportu (2), usług związanych
z rynkiem nieruchomości (1), usług finansowych (2), usług telekomunikacyjnych (3), informacji
ogólnych (1).
W 2020 r. Rzecznik występował pisemnie do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów
konsumentów (na wniosek konsumenta – 15 razy). Najczęściej wystąpienia Rzecznika dotyczyły usług
związanych z sektorem energetycznym – 5 wystąpień oraz sprzedaży mebli i urządzeń gospodarstwa
domowego – 4 oraz odzieży i obuwia (1), kosmetyków, środków czyszczących (1), usług
telekomunikacyjnych (2), turystyki i rekreacji (1) oraz innych (1). Wystąpienia dotyczyły co do zasady
nieprawidłowości związanych z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwości
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odstąpienia czy też rozwiązania umowy (duży odsetek spraw dotyczy osób starszych), wad towarów
i sposobu rozpatrywania reklamacji. 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 przeważającej części interwencje Rzecznika zakończyły się pozytywnym
załatwieniem sprawy dla konsumenta.
W 2020 r. Rzecznik zajmował się w największej liczbie umowami zawartymi w lokalu/ bez
znaczenia w liczbie 79, poza lokalem - 27 oraz na odległość 31.
Rzecznik udzielił wielu porad w zakresie formułowania pism dotyczących reklamacji towarów,
odstąpienia od umów zawartych na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, rozwiązania umów
w zakresie usług telekomunikacyjnych. Podobnie jak w roku poprzednim zaobserwować można,
iż przedsiębiorcy sprzedający obuwie markowe w sklepach sieciowych przedstawiali opinie
sporządzone przez ich własnych rzeczoznawców na potrzeby firmy, zawierające te same treści
i przerzucające winę na kupującego.
W 2020 r. Rzecznik kontaktował się i współpracował z innymi rzecznikami z sąsiednich powiatów,
a także z innymi instytucjami zajmującymi się ochroną konsumentów (m.in. Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Federacja Konsumentów, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej). Rzecznik
udzielał informacji w zakresie ochrony praw konsumentów lokalnej prasie. Rzecznik wykorzystywał
dostępne kanały komunikacyjne (media społecznościowe, strona internetowa, BIP Starostwa
Powiatowego w Nidzicy) dla celów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie przedmiotowym
przynależnym Rzecznikowi.
Szczegółowy opis, wykaz realizowanych zadań oraz wnioski zostaną przedstawione także
w Sprawozdaniu rocznym składanym do dnia 31.03.2021 r.

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 2020 roku zrealizował następujące zadania należące do kompetencji samorządu powiatu
w zakresie polityki rynku pracy:
• dokonał ogółem 1 280 rejestracji osób bezrobotnych oraz 1 300 wyrejestrowań z ewidencji osób
bezrobotnych;
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• przyjął lub pozyskał 1 746 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z których
1 527 pochodziło z otwartego rynku pracy, a 219 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego;
• wydał 461 skierowań do pracy;
• upowszechnił 185 ofert w ramach sieci EURES na 1 483 wolne miejsca pracy;
• wydał 87 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców
i 27 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, zarejestrował 709 oświadczeń pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
• udzielił 806 indywidualnych porad zawodowych, 1099 - indywidualnych informacji zawodowych,
zorganizował porady grupowe dla 43 osób oraz spotkania w formie grupowej informacji zawodowej
dla 53 osób, zrealizował 20 wniosków pracodawców o udzielenie usługi poradnictwa zawodowego
w zakresie doboru kandydatów do pracy;
• przygotował 1 421 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla bezrobotnych;
• kontaktował się 14 563 razy z osobami zarejestrowanymi w sprawach dotyczących realizacji IPD,
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy;
• skierował 3 osoby na szkolenia w trybie indywidualnym, wydał 6 bonów szkoleniowych, zawarł
2 umowy na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych osobom uprawnionym
zarejestrowanym w Urzędzie,
• instrumentami rynku pracy objął 208 osób bezrobotnych (w tym: 60 osób podjęło pracę w ramach
prac interwencyjnych, 25 osób – w ramach robót publicznych, 53 osoby rozpoczęły staż, 17 osób
rozpoczęło wykonywanie prac społecznie użytecznych, 14 osób podjęło zatrudnienie w ramach
refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, 36 osób rozpoczęło działalność
gospodarczą w ramach uzyskanej dotacji, 3 osoby podjęły zatrudnienie w ramach umów
o dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż.;
• zawarł 22 umowy o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym pracodawcy i ich
pracownicy uczestniczyli w sumie w 138 formach kształcenia ustawicznego, w tym w szkoleniach
i w studiach podyplomowych;
• zajmował się formalną obsługą klientów, w ramach której: sporządził 3 955 decyzji
administracyjnych, naliczył 3 202 świadczenia dla osób uprawnionych, wystawił 1 924
zaświadczenia, 671 informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT - 11)
oraz 781 rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych (RMUA), 12 osób skierował
na badania lekarskie, zawarł 264 umowy/porozumienia na programy rynku pracy, przygotował 694
odpowiedzi do uprawnionych organów, rozpatrzył 165 wniosków o przyznanie dodatków
aktywizacyjnych;
• prowadził bieżącą analizę rynku pracy, w tym opracował „Informację o bezrobociu w Powiecie
Nidzickim za 2019 rok”, informację „Bezrobocie na terenie Gminy Janowo i współpraca
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w 2020 roku”, „Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie nidzickim za 2019 rok”, brał udział w badaniu „Barometr zawodów
2021” stanowiącym prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach
na lokalnym rynku pracy w 2021 roku, sporządzał sprawozdania statystyczne o rynku pracy
i udostępniał je na stronie internetowej http://nidzica.praca.gov.pl.
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W stosunku do 2019 roku odnotowano:
• wzrost stopy bezrobocia z 7,0% – w końcu grudnia 2019, do 7,1% – w końcu grudnia 2020 roku,
tj. o 0,1 punktu procentowego;
• spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych z 720 – w końcu grudnia 2019, do 700 – w końcu
grudnia 2020 roku, tj. o 2,8%;
• wzrost liczby ofert pracy z 1040 do 1746, tj. o 67,9%;
• wzrost liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców z 367
na 709, tj. o 93,2%,
• spadek liczby bezrobotnych, którym udzielono pomocy w formie instrumentów rynku pracy
z 249 do 208, tj. o 16,5%.
Efekty prowadzonej polityki na lokalnym rynku pracy zostały uhonorowane przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnieniem I stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2020 roku”.

Wręczenie statuetki za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2020 roku”

Ponadto w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizował zadania wynikające z ustawy
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Jednym z filarów ustawy, a zarazem priorytetem
w działalności publicznych służb zatrudnienia, stała się ochrona istniejących miejsc pracy
w przedsiębiorstwach dotkniętych skutkami epidemii i związanego z nią Lockdownu.
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W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
zrealizował następujące zadania związane z ochroną
istniejących miejsc pracy w ramach „Tarczy antykryzysowej”:
• przyjął 1 162 wnioski o pożyczkę na pokrycie bieżących
kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
(art. 15zzd i art. 15 zzda ustawy); spośród nich pozytywnie
rozpatrzył 1 067 wniosków i wypłacił przedsiębiorcom
pomoc w wysokości 5 297 557,72 zł. Do końca roku,
zgodnie z zapisami specustawy, Powiatowy Urząd Pracy w
Nidzicy umorzył 1059 pożyczek na łączną kwotę
5 257 557,72 zł;
• przyjął 154 wnioski o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla
mikroprzedsiębiorców,
małych
i
średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy); spośród nich 121
pracodawców spełniło warunki do uzyskania pomocy. W
sumie przyznane wsparcie w ramach art. 15zzb ustawy wyniosło 4 533 830,83 zł, natomiast wartość
wypłaconego do końca roku wsparcia zamknęła się w kwocie 4 387 021,48 zł. Pomoc udzielona
w postaci dofinansowania pozwoliła na ochronę 1022 miejsc pracy w powiecie nidzickim;
• przyjął 238 wniosków o dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
(art. 15zzc ustawy). Do końca 2020 roku pomoc w tej formie przyznał 177 samozatrudnionym na
kwotę 947 440,00 zł, a wypłacił 176 podmiotom na łączną kwotę 926 900,00 zł;
• przyjął 2 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (art. 15zze ustawy) lub dla organizacji kościelnych; (art. 15 zze2
ustawy). Warunki do uzyskania pomocy spełniła jedna z organizacji i uzyskała pomoc w wysokości
6 438,99 zł;
• od 19 grudnia 2020 roku do końca roku przyjął 17 wniosków o dotacje na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców z określonych branż, które najbardziej zostały dotknięte ograniczeniami
wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 i wykazały ustawowo
wskazany spadek obrotów (art. 15zze4 ustawy); 10 z nich rozpatrzył pozytywnie
i wypłacił dotacje na łączną kwotę 50.000 zł.
Ogółem w okresie od 2 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy
w Nidzicy wpłynęły 1 573 wnioski przedsiębiorców o udzielenie wsparcia w ramach „Tarczy
antykryzysowej” na łączną kwotę 12 798 339,59 zł. Do końca roku pozytywnie rozpatrzono 1 376
wniosków na łączną kwotę 10 835 267,54 zł, wypłacono natomiast wsparcie w kwocie
10 667 918,19 zł. Wnioski rozpatrzone negatywnie (189) stanowiły 12% wszystkich złożonych
wniosków. Do głównych przyczyn odmów przyznania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
zaliczyć można niespełnianie przez wnioskodawców ustawowych warunków (nie prowadzili
działalności gospodarczej na dzień 29 lutego 2020 roku lub 31 marca 2020 roku, nie posiadali wpisu do

46
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

CEIDG lub KRS), wycofanie wniosku przez wnioskodawcę, wskazanie niezgodnego z przepisami okresu
do wykazania spadku obrotów.
Budżet Urzędu
W 2020 roku wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy wyniosły 17 627 984,58 zł (wzrost do
2019 roku o 10 962 273,79 zł, tj. o 164,5%). Wzrost wydatków w stosunku rocznym związany był
głównie z realizacją nowych zadań wprowadzonych w 2020 roku kolejnymi wersjami „Tarczy
antykryzysowej”.
Wydatki poniesione w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy sfinansowane były
z następujących źródeł:
• Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego – 15 668 140,01 zł (wzrost do 2019 roku
o 10 873 885,48 zł, tj. o 226,8% - sfinansowano zasiłki dla bezrobotnych ze składkami, dodatki
aktywizacyjne, programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy, zadania fakultatywne dotyczące bieżącej działalności Urzędu oraz zadania wynikające
z „Tarczy antykryzysowej”);
• dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej – 488 536,04 zł
(spadek do 2019 roku o 43 950,70 zł, tj. o 8,3% - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
bez prawa do zasiłku);
• środków pochodzących z budżetu powiatu i Funduszu Pracy – 1 471 308,53 zł (wzrost do 2019 roku
o 158 661,01 zł, tj. o 12,1% - sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników oraz wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu).
Organizacja Urzędu
W 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr 37/133/2019 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia
20 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy. Na jej podstawie od 1 marca 2020 roku obsługę prawną Urzędu
zabezpieczył Zarząd Powiatu wspólnie z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu
Nidzickiego. Jednocześnie w strukturze organizacyjnej Urzędu zlikwidowano samodzielne stanowisko
ds. prawnych (w wymiarze ¼ etatu). W konsekwencji podjętych decyzji w listopadzie 2019 roku
zatrudnionemu w Urzędzie radcy prawnemu wypowiedziano umowę o pracę z zachowaniem
ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął 29 lutego 2020 roku.
W marcu 2020 roku wprowadzono kolejne zmiany organizacyjne w Urzędzie. Wdrożono
uchwałę Nr 46/162/2020 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany
„Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy”. Na mocy niniejszej uchwały
w strukturze organizacyjnej Urzędu zlikwidowano stanowisko Zastępcy Dyrektora - Kierownika Działu
Organizacyjno-Administracyjnego, wprowadzono stanowisko Kierownika Działu OrganizacyjnoAdministracyjnego oraz objęto Urząd działaniami wspólnego Inspektora Ochrony Danych powołanego
przez Starostę.
Ogłoszony 16 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca 2020 roku - stan
epidemii na terenie kraju spowodował szereg zmian w funkcjonowaniu Urzędu. Na podstawie
Zarządzenia Nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy z dnia 11 marca 2020 roku
odwołano wszystkie planowane spotkania grupowe oraz zalecono obsługę interesantów
w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Jednocześnie, zgodnie
z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2020 roku Nr PS-III.862.4.2020,
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zapewnił nieprzerwaną pracę Urzędu, w szczególności w zakresie
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realizacji instrumentów pomocy przewidzianych w „Tarczy antykryzysowej” oraz rejestracji osób
bezrobotnych. W okresach zwiększonej zachorowalności PUP wprowadzał czasowe ograniczenia
dostępu do budynku Urzędu dla klientów, a pracownicy otrzymywali polecenia wykonywania pracy
zdalnie w trybie hybrydowym. Zastosowano również rekomendowane środki bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego: wyznaczono miejsca do bezpośredniej obsługi klientów z zachowaniem
dystansu między stanowiskami, zamontowano parawany antywirusowe na stanowiskach obsługi
klienta, zakupiono środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, zapewniono pracownikom Urzędu
maseczki i przyłbice ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązku
zakrywania ust i nosa w miejscu pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn.zm.) nałożyła na powiatowe urzędy pracy szereg nowych zadań
związanych z ochroną przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami kryzysu. Od kwietnia 2020 roku
w ich realizację zaangażowano 13 z 21 etatowych pracowników Urzędu. Ponadto ze środków Funduszu
Pracy, o których mowa w art. 31q ust 1-1b ustawy, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań
wskazanych w ustawie, w okresie od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Urząd zatrudniał
1 osobę na stanowisku pomocy administracyjnej w celu wsparcia technicznego pracowników
merytorycznych.
W 2020 roku wyodrębnione obszary działania Urzędu były dwukrotnie kontrolowane przez
kontrolerów delegowanych przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (kontrola
prawidłowości realizacji projektu unijnego przeprowadzona w trybie zdalnym oraz wizyta
monitoringowa w trybie zdalnym). 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. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na terenie RP Rada podejmowała uchwały wyłącznie
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 2019 rok,
• zaopiniowania wniosków Starostwa Powiatowego w Nidzicy o przyznanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników,
• zaopiniowania aktów wewnętrznych regulujących udzielanie wybranych form pomocy,
tj. Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, Regulaminu
przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zwrotu kosztów przejazdu na staż.
W 2020 roku Rada podjęła 21 uchwał w trybie obiegowym.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY
swoją siedzibę ma w Nidzicy przy ul. Traugutta 13, w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w 2020 r. realizowało
11 pracowników (zatrudnienie wynosiło 9 i ¼ etatu i umowa zlecenie pedagog)

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
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.
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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.
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 badan
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.
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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 opiekuńczo-terapeutyczne,
- 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.
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;
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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;
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.
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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.

− 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 2020 roku:
1. Sporządzono 123 informacji o całokształcie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej i sytuacji rodziny dziecka.
2. Sporządzono 14 planów pomocy dziecku.
3. Sporządzono 12 ocen rodzin zastępczych.
4. Sporządzono 136 ocen sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Nidzickiego.
5. Przygotowano zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 opinię
o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
6. Prowadzono rejestr rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka
zgodnie z wymogami w/w ustawy, na potrzeby sądów.
7. W ciągu roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli ciągłym wsparciem i opieką 67 dzieci
z 26 rodzin zastępczych i 4 rodzinnych domów dziecka. Utrzymując kontakt z rodzinami zastępczymi
i rodzinnymi domami dziecka 313 razy (wizyty w środowisku i kontakty telefoniczne).
8. Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej brali udział i organizowali 129 spotkań Zespołu ds. Oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
9. Braliśmy udział i organizowaliśmy wykonywanie postanowień sądów dotyczących przekazywania
dzieci z rodzin biologicznych do rodzinnej pieczy zastępczej.
10. Cyklicznie występowano do sądów z pozwami o ustalenie alimentów rodzicom biologicznym dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
11. Cyklicznie przekazywano do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną.
12. Cyklicznie opiniowano przyznawanie wszystkich świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych
i kompletowano całość niezbędnej dokumentacji celem sporządzenia decyzji administracyjnych.
13. Cyklicznie ustalano właściwość gmin, które winny ponosić koszty utrzymania dzieci w pieczy
zastępczej.
14. Uczestnictwo w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
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15. W miarę potrzeb występowano do sądów o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
16. Prowadzono rejestr dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
17. Systematycznie współpracowano z administratorem w zakresie systemu informatycznego POMOST
i aktualizowano na bieżąco dane w tym systemie.
18. Cyklicznie współpracowano z sądami, ośrodkami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi.
19. Cyklicznie przygotowywano dane na potrzeby ROPS, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego i wypełniano ankiety.
20. Sporządzono 370 sprawozdań:
ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020, sprawozdania jednorazowe miesięczne PS,
sprawozdania jednorazowe WRISPZ miesięczne, sprawozdania resortowe PS, sprawozdania
resortowe SW, sprawozdania resortowe WRISPZ, zbiory centralne kwartalne, półroczne i roczne.
21. Koordynowano i nadzorowano elektroniczny przepływ sprawozdań z zadań PCPR w Centralnej
Aplikacji Statystycznej.
22. Prowadzono korespondencję z gminami/ośrodkami pomocy społecznej dotyczącą odpłatności za
pobyt wychowanków w pieczy zastępczej.
23.Prowadzono
korespondencję
oraz
udzielano
niezbędnych
informacji
rodzinom
zastępczym/rodzinnym domom dziecka dotyczącą wypłacanych świadczeń.
24. Wystawiano zaświadczenia z zakresu wypłacanych świadczeń.
25. Merytorycznie i rachunkowo opracowywano dokumenty dotyczące odpłatności gmin za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej. Dokumenty te były podstawą do wystawienia not obciążeniowych dla
gmin.
26. Weryfikowano comiesięczną odpłatność za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej
pochodzących z terenu Powiatu Nidzickiego a przebywających na terenie innych powiatów
(opisywanie not księgowych).
27.Występowano do OPS o informacje związane z sytuacją życiową i finansową rodziców
biologicznych.
28. Na potrzeby rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka oraz Na potrzeby usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka sporządzono 321 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).
29. Na potrzeby usamodzielnianych wychowanków z pieczy instytucjonalnej sporządzono 14 list
wypłat.
30. Wystawiono 776 not księgowych obciążających gminy i powiaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
31. Ogólnie sporządzono i wydano 1 492 decyzje administracyjne.
Dom pomocy społecznej
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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 30 osób.
Poziom świadczonych przez DPS usług spełnia wymagane standardy określone w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz.1876 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 2020 r. określono koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie
na kwotę 3 824,00 zł.
W 2020 r. otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie DPS w Napiwodzie
wynosiła 637 515,72 zł w tym: 25 130,41 zł środki własne. Dom osiągnął również dochody z opłat
pensjonariuszy w wysokości 545 064,35zł. Ogółem wydatki na utrzymanie 30 mieszkańców DPS
wyniosły 1 207 710,48zł. Ponadto placówka otrzymała dotację od Wojewody na dofinasowanie
realizacji zadań związanych z pokryciem potrzeb w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
Covid – 19 w wysokości 123 431,41zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie
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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 2020 r. całkowity koszt funkcjonowania Domu wyniósł 1 547 791,75zł i wszystkie środki
pochodziły z dotacji wojewódzkiej.
Statutowa liczba pensjonariuszy ŚDS wynosiła na 31 grudnia 2020 r. 60 osób i 5 osób
w miejscach całodobowego pobytu. Jednak w ciągu roku z usług Domu korzystały 71 osób. Z usług
placówki w 2020 r. zrezygnowało 11 osób w tym: 2 osoby zmarły, 2 osoby z powodu umieszczenia w
domu pomocy społecznej, 7 osób z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie z całego powiatu. Działania Domu skierowane są do osób
wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych i postępowania rehabilitacyjnego
dostosowanego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników.
Celem Domu jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku
i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zorganizowanych zajęciach, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej
samodzielności życiowej oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.
Dom zapewnia uczestnikom zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące:
- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej.
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- terapię zajęciową,
- poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne, socjoterapeutyczne i socjalne.
Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników,
wynikających ze stopnia ich psychicznej sprawności
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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 2020 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 2020 r. z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika - skorzystało łącznie 79 osób. Prawnik
udzielił 23 porady, pedagog 30 porad natomiast z pomocy psychologa skorzystało 26 osób.
Porady udzielane przez specjalistów dotyczyły między innymi: uzależnień od alkoholu i narkotyków,
problemów przemocy domowej i rodzinnej, spraw alimentacyjnych, ustalenia ojcostwa, ograniczenia
władzy rodzicielskiej, odpowiedzialności za długi współmałżonka, utworzenia rodzin zastępczych,
podziału majątku po rozwodzie, ustalenia uprawnień do różnych świadczeń w tym do świadczeń
z pomocy społecznej.
W Punkcie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą otrzymać wskazówki i niezbędną
wiedzę dotyczącą rozwiązania swojego problemu i informację o możliwościach wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych.
Poradnictwo jest prowadzone nieodpłatnie, dlatego mogą z niego korzystać osoby, których nie stać na
opłacenie porad specjalistów.
W 2020 r. na funkcjonowanie Punktu została przeznaczona kwota 10 806,36zł.
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 2020 r. Powiat Nidzicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwotę 1 614 514,00 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 2020 r. poz. 426 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 2020 r.
kwotę 1 583 499,00 zł, która została przeznaczona na następujące zadania:
1) Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych:
- 12 osób niepełnosprawnych i 3 opiekunów na kwotę 20 632,00 zł
- 2 dzieci niepełnosprawnych i 2 opiekunów na kwotę 5 330,00 zł
Łącznie kwota dofinansowana do turnusów rehabilitacyjnych wyniosła 25 9620,00zł (14 osób
niepełnosprawnych i 5 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.
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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 2020 r. ze środków PFRON została przekazana na funkcjonowanie WTZ kwota 1 127 280,00 zł,
ze środków powiatu kwota 125 254,00 zł.

3)

W Warsztatach jest utworzonych 11 pracowni (gospodarstwa domowego, tkactwa
i dziewiarstwa, krawiecka, ogrodnicza, stolarska, plastyczna i uzdolnień artystycznych,
komputerowo-poligraficzna, ceramiczna, gospodarcza, umiejętności społecznych, remontowomodernizacyjna), w każdej po 5 uczestników. Pracownią opiekuje się instruktor terapii zajęciowej.
Warsztat zatrudnia pracowników w wymiarze 18,50 etatu (na następujących stanowiskach:
kierownik, specjalista ds. rehabilitacji i rewalidacji, instruktor terapii zajęciowej, pomoc terapeuty,
logopeda, psycholog pielęgniarka, pracownik socjalny, pracownik administracyjny, księgowa,
kierowca, trener pracy).
Powiat Nidzicki ma podpisane Porozumienie z Powiatem Olsztyńskimi Powiatem Ostródzkim
w sprawie dofinansowania kosztów działania WTZ. Corocznie jest podpisywany aneks na
dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa 3 osób niepełnosprawnych z Powiatu
Olsztyńskiego i 1 osoby z Powiatu Ostródzkiego w WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze
środków PFRON. Wysyłane są również noty obciążające oba powiaty.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
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Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne, bieżnia rehabilitacyjna,
rotor rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, taśmy rehabilitacyjne i do fizjoterapii, materac
rehabilitacyjny) na kwotę 15. 038,00 zł, z tego:
- 12 osób dorosłych
13 563,00 zł
- 1 dziecko
1 475,00 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 321 765,00 zł, w tym:
- 289 235,00 zł dla 682 osób dorosłych
- 32 530,00 zł dla 40 dzieci
4) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
W 2020 r. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 80 019,00 zł
otrzymało 9 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 schodołazu gąsienicowe.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych na kwotę 6 075,00zł 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 6 160,00 zł otrzymało 6 osób
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 2020 roku dofinansowano organizacjom pozarządowym imprezy dla osób
niepełnosprawnych na kwotę 1 200,00 zł. Dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Wspierające
Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” w Nidzicy, pozostałe planowane imprezy tj. Powiatowe dni
rodziny, Powiatowy Dzień Seniora, Koncert Radości i Nadziei, spotkania wigilijne nie odbyły się ze
względu na panującą sytuację w kraju spowodowaną epidemią.
Za obsługę ww. zadań uzyskaliśmy z PFRON kwotę 39 590,00 złotych, która jest dochodem powiatu.
W 2020 r. w ramach rehabilitacji społecznej zostało przyjętych 900 wniosków na kwotę około
612 428,00 zł.
Udzielono miesięcznie około 170 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 2020.
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W 2020 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 2020 r. Zespół wydał 877 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego, w tym:
- dla osób poniżej 16-go roku życia
- 143
- dla osób powyżej 16-roku życia
- 734
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 2020 r. Zespół wydał 163 legitymacje uprawniających do zniżek na przejazdy komunikacją
publiczną (w tym dla osób poniżej 16-go roku życia - 20, dla osób powyżej 16 roku życia – 163) oraz
151 kart parkingowych.

POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
w którego skład wchodzą Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli . Ośrodek 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.

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w 2020 roku zatrudnionych było
ośmiu specjalistów, w tym: 3,7 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
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dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Opieką objęto 6 450 dzieci z 36 placówek edukacyjnych powiatu nidzickiego, w tym:
• terapia logopedyczna (293 osób);
• indywidualne porady zawodowe na podstawie badań (59 osób);
• zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (84 osób);
• terapia psychologiczna (18 osób);
• interwencja kryzysowa (1 osoba);
• zajęcia grupowe w szkołach (98 osób);
• socjoterapia (19 osób);
• terapia pedagogiczna (78osób);
• porady bez badań (806 osób);
• pomoc i wsparcie rodzicom (255 osób);
• porada i konsultacje dla nauczycieli ( 92);
• sieć dla pedagogów( 30 osób);
• sieć logopedów (35 osób);
• konsultacje dla kuratorów i innych specjalistów (12 osób);
• obserwacja w grupie przedszkolnej ( 2 osoby).
Łącznie udzielono 1882 pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży i dorosłym.

W 2020 r. zrealizowano:
• 308 diagnoz psychologicznych;
• 388 diagnoz pedagogicznych;
• 146 diagnoz logopedycznych;
• 21 diagnoz lekarskich;
• 59 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia
i kariery zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 922 diagnozy. Odbyło się 87 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Najwięcej
orzeczeń wydano ze względu na: niepełnosprawność intelektualną (40), niepełnosprawności
sprzężone (9), autyzm i Zespół Aspergera (17). 14 orzeczeń wydano ze względu na potrzebę
indywidualnego nauczania.
Wydano 190 opinii w sprawach np.:
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- wczesnego wspomagania (7);
- dostosowania wymagań edukacyjnych (72);
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się (38);
- oraz w innych sprawach (73).

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 oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Powiatowy Urząd Pracy 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;
• doradców zawodowych.
4 marca 2020 r. w siedzibie PORE w Nidzicy odbyło się uroczyste Spotkanie Sieci Logopedów Powiatu
Nidzickiego. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z obchodami 8 Europejskiego Dnia
Logopedy (EDL).
Obecnością swoją zaszczycili nas w-ce Starosta Pan Paweł Przybyłek, Wójt gminy Kozłowo Pan Marek
Wolszczak, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta
Tymińska.

- doradca metodyczny ODN w Nidzicy, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Nidzicy referowała temat: „Rola terapii logopedycznej w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum
autyzmu w przedszkolu i szkole”
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- nauczyciel, surdologopeda w Przedszkolu nr 4 ″Kraina Odkrywców” w Nidzicy,
prezentowała zagadnienia związane z terapią surdologopedyczną i logopedyczną
z dziećmi przedszkolnymi.
- neurologopeda i surdologopeda z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy przedstawiły temat: „Terapia
neurologopedyczna w PSONI”.
- logopeda z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy zaprezentowała
uczestnikom spotkania rolę terapii i diagnozy logopedycznej, zadania i funkcje
logopedy w Poradni.

Na spotkanie przybyło wielu nauczycieli logopedów, otwartych na współpracę, wymianę informacji,
wiedzy i doświadczeń. W miłej, koleżeńskiej atmosferze był czas na pogłębienie przyjaźni i integrację.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju
Edukacji w Nidzicy 2020 roku została wskazana przez Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty do
wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
Jednym z podstawowych wymagań było wyposażenie Poradni w narzędzia diagnostyczne
umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci i uczniów odpowiednio niewidomych, słabowidzących, niesłyszących,
słabosłyszących.
W ramach wsparcia z dotacji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego
otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup środka trwałego tj. kserokopiarki
Konica Minolta Biz hub C250i.
Całkowity koszt zadania 14 700 zł w tym wsparcie Wojewody w wysokości
7 350 zł.
Dzięki kolorowej kserokopiarce narzędzia i karty pracy do diagnozy i terapii są
powiększane do odpowiednich rozmiarów ale też zachowały rzeczywiste
kolory, co ułatwi dzieciom niedowidzącym
i słabowidzącym postrzeganie,
a diagnoście dokonanie prawidłowiej i rzetelnej diagnozy.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI działający przy
PORE w Nidzicy na dzień dzisiejszy zatrudnia jedenastu doradców metodycznych z zakresu:
- Wychowania przedszkolnego;
- Edukacji wczesnoszkolnej;
- Języka polskiego szkół ponadpodstawowych;
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- Język angielskiego;
- Wychowania fizycznego;
- Religii;
- Kształcenia specjalnego;
- Języka mniejszości narodowej (język niemiecki);
- Języka polskiego szkół podstawowych, WOS, Historii;
- Matematyki szkół ponadpodstawowych;
- Przedmiotów zawodowych.
Na terenie ośrodka działają 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 nauczycieli matematyki;
- Sieć nauczycieli nauki zawodu;
- Sieć Liderów Edukacji (dla dyrektorów placówek oświatowych w regionie).
ODN realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, wspierając nauczycieli
i dyrektorów z powiatu nidzickiego, działdowskiego i szczycieńskiego prowadząc tym samym
doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie:
• wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
• wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy
sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie
nadzoru pedagogicznego;
• realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
• diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy
psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;
• przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
• potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego
oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
• wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową; nauczycieli pełniących funkcję opiekuna
stażu w zakresie: opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela
pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska nauczycielskiego i wyżej wymienionym
zadaniom, w roku 2020 doradcy metodyczni PORE ODN w Nidzicy przeprowadzili:
• 8 szkoleń Rad Pedagogicznych;
• 51 warsztatów i szkoleń dla zebranych grup chętnych nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych;
• 18 lekcji otwartych, obserwowanych, połączonych z instruktażem metodycznym;
• 6 konferencji metodycznych;
• 84 spotkań sieci oraz konsultacji zespołowych;
• 1 wyjazd studyjny;
• 1 konkurs wojewódzki;
• 1 recenzja programu/materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Ponadto każdy z doradców przeprowadzał konsultacje indywidualne z nauczycielami podczas
swoich dyżurów metodycznych w siedzibie PORE i szkole macierzystej. ODN w Nidzicy był również
organizatorem 2 akcji społecznych, angażujących społeczności szkolne z naszego regionu.
Organizowano szkolenia i spotkania sieci online na platformie Jitsi i ZOOM, także w zakresie
umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela narzędzi TIK. W sumie, w okresie od stycznia do
grudnia 2020 roku doradcy metodyczni ODN Nidzica udzielili porad i pomocy w różnej formie 1 495
nauczycielom.

65
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

Doradcy stale doskonalą własny warsztat pracy i kompetencje metodyczne, biorąc udział
w szkoleniach i kursach.

Od marca 2020 roku doradcy wydają elektroniczną wersję kwartalnika pt. „BIULETYN”.
Publikują w nim artykuły, dzieląc się scenariuszami lekcji, dobrymi praktykami i wskazówkami
metodycznymi.
Decyzją Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z 21 lipca 2020 roku ODN
w Nidzicy otrzymał akredytację, potwierdzającą wysoką jakość oferowanych form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
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14 maja 2020 r. w Gazecie Nidzickiej jako dodatek ukazała się reklama/ informator o działalności PORE.
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W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY w 2020 roku było
zatrudnionych 34 nauczycieli – wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem
pedagogicznym ( w tym 32 nauczycieli dyplomowanych , 1 – mianowany i 1- kontraktowy).
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 81 absolwentów z czego 79 pomyślnie zdało egzamin co
oznacza zdawalność na poziomie 97,5% wobec 81,8% zdawalności w skali kraju, 78,2%
w województwie warmińsko – mazurskim i 84% w powiecie nidzickim.
Dzięki wynikom szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących otrzymała tytuł
Brązowej Szkoły zajmując 16 miejsce w województwie warmińsko – mazurskim.
W wyniku naboru do klas I na rok szkolny 2020/2021 utworzono 3 oddziały, w których łącznie
naukę rozpoczęło 78 uczniów.
Rok szkolny 2020/2021 to łącznie 16 oddziałów w których uczy się 366 uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY zatrudniał
w 2020 r. 52 nauczycieli oraz 18 osób administracji i obsługi.

Z końcem kwietnia 2020 r. szkołę ukończyło 78 abiturientów klas maturalnych (22 - liceum
ogólnokształcące, 56 – technikum).
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 18 absolwentów liceum i 41 absolwentów technikum.
Zdawalność na egzaminie maturalnym w liceum wynosiła 77,8% (śr. woj. 83,2%), a w technikum 85,4%
(śr. woj. 69,4%).
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Technikum przystąpiło 89 uczniów, zdało 59
– zdawalność 66,3%, śr. woj. 67,8%).
W BS I St. do egzaminu przystąpiło 23 uczniów kończących szkołę, 18 uczniów zdało egzamin
organizowany przez OKE (zdawalność 78,3%, śr. woj. 75,4%).
Promocja uczniów wyniosła: LO – 96,7%, Technikum – 98,2%, a w BS I St. – 93.1%.
Średnia frekwencja wyniosła: LO – 87,3%, Technikum – 86,2%, a BS I St. 75%.
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W wyniku naboru na rok szkolny 2020/2021 do szkoły przyjęto 168 uczniów; utworzono 2 klasy
pierwsze liceum (razem 45 uczniów), 4 klasy Technikum (99 uczniów), 1 klasę branżowej szkoły
I Stopnia (24 uczniów).
W wyniku działań podjętych przez szkołę w roku szkolnym 2019/2020 w Liceum
Ogólnokształcącym w ZSZiO utworzono oddział o profilu wojskowym, a w roku szkolnym 2020/2021
oddział wojskowy funkcjonuje już jako oddział przygotowania wojskowego zatwierdzony decyzją
Ministra Obrony Narodowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE
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.
1. Stan organizacji (stan na dzień 30.09.2020r)
Szkoła

Zespół Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie
- Technikum Agrobiznesu im.
Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego (TA)

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

ITA

II TA

IV TA

III TŻiUG

IV TŻiUG

3

33

13

10

10

--

--

2

19

--

--

9

10

--

- Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych
im. Wojciecha Bogumiła
Jastrzębowskiego (TŻiUG)

2. Promocja i frekwencja 2019/2020:
Lp.

1.

2.

Oddział

Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Zespole
Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie – klasa II TŻ
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Zespole
Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie – klasa III TŻ

Liczba
uczniów
w
oddziale
11

Liczba uczniów, którzy
uzyskali promocję lub
ukończyli szkołę

% promocji

% frekwencji

11

100%

72,74%

10

10

100%

81,35%
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11

11

100%

90,55%

11

11

100%

90,55%

10

10

100%

78,85%

Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Zespole
Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie – klasa IV TŻ
4.

5.

Technikum Agrobiznesu w
Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie – klasa I TA
Technikum Agrobiznesu w
Zespole Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie – klasa III TA

Frekwencja szkoły- 81,89%

3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2019/2020
LP.

1.

Szkoła

ZSRiO Jagarzewo

Sale
lekcyjne
5

Pracownie
komp.
1

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

Interna
t
1

4. Urządzenia rekreacyjno - sportowe:
Lp.
1.

Szkoła

Rodzaj urządzenia

Liczba
urządzeń

Zespół Szkół

Wioślarz Herz

2

Rolniczych

Bieżnia Herz Active

2

i Ogólnokształcących

Orbiterek magnetyczny

2

w Jagarzewie

Orbiterek magnetyczny Herz

2

Stoły tenisowe

2

Kozioł gimnastyczny

1

Odskoczna

1

Materace gimastyczne

8

Skrzynka gimnastyczna

1

Atlas czterostanowiskowy

1

Ławka pod sztangę

1

Zestaw do unihokeja
Step 2

1kpl
15
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5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych:
Lp.

1.

Ilość
Komputery
ogółem

Komputery
do użytku
uczniów

Projektory
multimedialne

Odtwa-rzacze
DVD VHS

Ksero

Woluminy

Monitoring

Tablica
interakty
wna

50

32

9

3

2

6149

1

1

6. Zatrudnienie w roku szkolnym 2019/2020
zatrudnienie
etaty
osoby
22,21
25

nauczyciele
Etaty
osoby
14,71
19

pozostali
etaty

osoby
8

7,5

Nikt z nauczycieli nie przebywa na urlopie zdrowotnym.
Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym
Jeden nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji przewodniczącego oddziału ZNP w Nidzicy.
7. Nauczyciele uczący się (doskonalący się) poprzez naukę na uczelniach wyższych:
Lp.
1.

Kierunek studiów
Studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej
w Lublinie na kierunku: ,,Fizyka z astronomią dla
nauczycieli’’

Forma kształcenia
Studia podyplomowe ( 3
semestry)

Liczba nauczycieli
1

2.

Studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej
w Lublinie w zakresie ,,Edukacja dla
bezpieczeństwa

Studia podyplomowe ( 3
semestry)

1

8. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2020 r.

wyższe mgr
pedagog.
osoby
%
17
-

Poziom wykształcenia w osobach
Licencjat
studium naucz.
osoby
-

%
-

osoby
-

%
-

inne
osoby
-

Razem
%
-

osoby
17
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9. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

stażysta
Osoby
%
0
0

Stopień awansu zawodowego w osobach
kontraktowych
mianowany
dyplomowany
osoby
%
osoby
%
osoby
%
0
0
3
17,65
14
82,35

Razem
osoby
17

10. Poziom nauczania w 2020 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.

a) Wyniki egzaminu maturalnego:
Przystąpiło do
egzaminu
Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych
Powiat (technikum)
Województwo
(technikum)
Kraj (techniku,)

Zdało egzamin

% zdawalności

4

1

25%

45
3 253

32
2 257

71,1%
69,4%

98 318

61 163

62,2%

b) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
Przystąpiło: T-15 przystąpiło- 3 uczniów a zdało 2 uczniów, czyli 66,7%,
T-06 przystąpiło- 1 uczeń a zdało 0, czyli 0%
Wynik ogólnopolski jest nie opublikowany, województwo warmińsko-mazurskie: 84,3%, część
pisemna,99,8%, część praktyczna, ogółem 86,3% uczniów, którzy otrzymali dyplom

11. Sukcesy uczniów – wyniki i osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:
Lp.
Szkoła
Nazwa konkursu
Zasięg

1.

Zespół Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących
w Jagarzewie

Olimpiada Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych –
agrobiznes

szkolny

Osiągnięcia

Kwalifikacja do etapu
okręgowego
(olimpiada odwołana
ze względu na
pandemię)
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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 2020 r. w SOZW w Nidzicy zatrudnionych było
27 nauczycieli (24 etaty) i 4 osoby obsługi. W 10 oddziałach naukę pobierało 64 uczniów.
W 2020 r. w placówce zrealizowano poniższe działania:
Działania kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów:
1. Zdobycie certyfikatu „Szkoła wierna dziedzictwu” (program MEN).
2. „Strażnicy przeszłości – aktywnie poznajemy historię” – opracowanie i realizacja innowacji
pedagogicznej.
3. „Cześć i chwała bohaterom” – zorganizowanie szkolnego etapu konkursu Fundacji Red is Bad.
4. Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
5. Udział w akcjach ogólnopolskich: „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”.
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6. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – spotkanie z panem Alfredem Krupińskim
– byłym nauczycielem akademickim UWM i pasjonatem historii, który przybliżył uczniom trudne
i skomplikowane losy Polaków w czasie II Wojny Światowej i w latach powojennych.

7. Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych

Działania dotyczące aktywizacji zawodowej (w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego):
1. Chcę być dorosły” – opracowanie innowacji pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego dla
uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy (niezrealizowana ze względu na czasowe ograniczenie
działalności szkół).
2. „Młodzieżowe Przedsiębiorstwo 2.0” – opracowanie innowacji pedagogicznej w zakresie podstaw
przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego dla uczniów kl. I-II Szkoły Branżowej I stopnia
(niezrealizowana ze względu na czasowe ograniczenie działalności szkół).
3. Udział w targach pracy i edukacyjnych (nie zrealizowano).
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Działania podjęte w zakresie wychowania i profilaktyki:
1. Przytul Warmię i Mazury” – realizacja projektu Fundacji Szalony Krasnolud. Zorganizowanie dla
uczniów warsztatów pt.: „Gry bez prądu”.

2. Udział w akcji Europejski Tydzień Kodowania „#CodeWeek2020” – społeczna inicjatywa, w ramach
której europejskie państwa organizują wydarzenia związane z programowaniem.
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3. „Ratujmy i uczmy ratować” – akcja Fundacji WOŚP

4. Zorganizowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym (online) w ramach
współpracy i integracji z ośrodkami specjalnymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

5. Zorganizowanie I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Fajna akcja – integracja” pod hasłem
„Kolorowy nasz świat”.
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6. Obchody X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają” (gry i zabawy matematyczne, konkurs znajomości tabliczki mnożenia dla
całej społeczności szkolnej)

7. Szkolny Konkurs Matematyczny „Liczydełko”
8. Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych dla wychowanków internatu.
9. Zorganizowanie wewnątrzszkolnych konkursów plastycznych: „Mój nauczyciel”, „Ksiądz Jan
Twardowski”.

10.Mini-projekt: „ Długie przerwy z grami planszowymi” – profilaktyka uzależnienia od Internetu,
integracja i aktywizacja uczniów.
11.Warsztaty plastyczno-techniczne z okazji Dnia Dziecka.
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12.Obchody Dnia Książki i Praw Autorskich.
13.Kontynuacja ogólnopolskiego programu zwiększającego kompetencje w zakresie komunikacji
interpersonalnej, przeciwdziałania agresji słownej „Dzień dobrego słowa”.

14.Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj
formę”.
15.Projekt edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
16.Ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.
Działania mające na celu propagowanie idei wolontariatu:
1. Włączenie się w akcję pomocy dla Lenki Mazur (zorganizowanie zbiórki funduszy, kiermasz on-line,
zbiórka plastikowych nakrętek).

2. Akcja charytatywna „Każdy znaczek wspiera misje”.
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3. Akcja MEN „Razem na Święta”.

4.
5.
6.
7.
8.

Akcja dobroczynna „Marzycielska Poczta”.
Świąteczna zbiórka żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie.
Zbiórka na rzecz schroniska dla psów w Tatarach.
Akcja Caritas „Pola Nadziei”.
Cykliczna zbiórka nakrętek – na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Działania w zakresie edukacji ekologicznej:
1. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem!” z zakresu edukacji ekologicznej
(prawidłowe postępowanie z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu).
2. Akcje szkolne „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

3. „Tropem Natury” – projekt konkursowy na Warmii i Mazurach (organizator: Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie). Uczeń Kacper Płoski zajął II miejsce w kategorii klas
1-3 w I edycji Konkursu Wojewódzkiego „TROPEM NATURY”. Poniżej zwycięska praca pt. „Leśne
zwierzęta z recyclingu”.
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4. Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego o tematyce ekologicznej „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”.
5. Zajęcia pozalekcyjne „Ekologiczne koło zainteresowań”.
Poziom nauczania - wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w roku 2020.
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Województwo
Kraj
Do egzaminu przystąpiło 2 uczniów.

Język polski
20%

Matematyka
26,5%

Język angielski
25%

41%
39%

36%
34%

37%
38%

2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Kwalifikacja
Branżowa
Szkoła I st.
Specjalna

T.06
Sporządzanie
potraw
i napojów
M20
Wykonywanie
i naprawa
elementów
maszyn i
urządzeń

Przystąpiło
do
egzaminu
2

1

Zadało
egzamin

Zdawalność w
szkole

Zdawalność w
województwie

1

50%

66,7%

0

0%

60%
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Nidzicy
w 2020 r. zatrudniało 13 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.

W 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego 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 oraz przedmioty zawodowe dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
• prowadziło zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów ZSZiO
• współdziałało ze szkołami w celu podniesienia jakości kształcenia
• 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 i Produkcji
stelaży meblarskich.
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Centrum Kształcenia Zawodowego prowadziło praktyczną naukę zawodu dla specjalności:
• technik mechanik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• kucharz
• murarz – tynkarz
• ślusarz.

Do zadań Centrum Kształcenia Zawodowego 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 i instalacji sanitarnych
• elektryk
• murarz – tynkarz.
Na kursach I stopnia kształciliśmy 249 uczniów, na kursach II i III stopnia 309 uczniów. Razem 558 osób.
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Centrum Kształcenia Zawodowego od września prowadzi kurs kwalifikacyjny dla dorosłych w zawodzie
Rolnik ROL.04. Prowadzenie Produkcji Rolniczej.
2. Podejmowało działania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z planami przygotowanymi przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. 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.
Dostępności 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 2020 r. zatrudnionych
było 18 pracowników, w tym 10 pracowników Obwodu Drogowego wchodzącego w struktury PZD.
W ramach robót publicznych na okres 5-ciu miesięcy zatrudnionych było 5 pracowników w obwodzie
drogowym.
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W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się:
ULICE
- 5,263 km ulic o nawierzchni bitumicznej,
- 2.832 m2 poboczy, utwardzonych zatok autobusowych i postojowych,
- 27.171 m2 chodników oraz ścieżek rowerowych.
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DROGI POWIATOWE
- łączna długości 424 km w tym :
• 324 km o nawierzchni bitumicznej,
• 14 km o nawierzchni brukowej,
• 1 km o nawierzchni betonowej,
• 3 km o nawierzchni kostkowej,
• 1 km o nawierzchni tłuczniowej,
• 51 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej,
• 30 km o nawierzchni gruntowej naturalnej,
- 51.449 m2 chodników i ścieżek rowerowych,
- 2.482 m2 utwardzonych poboczy oraz zatok autobusowych.
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OBIEKTY MOSTOWE
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się :
- 25 obiekty mostowe z czego :
• 6 szt. to obiekty o konstrukcji stalowej,
• 19 szt. to obiekty o konstrukcji betonowej
Dodatkowo w utrzymaniu znajduje się :
• 12 przepustów o średnicy 150 cm i większe,
• 171 przepustów (urządzeń odwadniających) 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 – 229 decyzji i postanowień,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń) – 85 decyzji
- umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, reklamy i drobne placówki handlowe – 7 decyzji,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje
protestacyjne, uroczystości religijne, przejazdy pojazdów nienormatywnych – 14 decyzji
i postanowień,
- projekty organizacji ruchu - 71 pism,
- ewidencja dróg, sprawozdawczość - 15 pism,
- utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, nasadzenia, inne) - 36 postepowań,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, kontrola stanu dróg, znaki drogowe - 27 pism,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg, wypadki drogowe - 12 pism,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg - 28 pism,
- nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne - 41 spraw,
- odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych - 9 pism,
- opiniowanie na temat zaliczania dróg do kategorii - 11 pism i uchwał,
- nadzorowanie robót wykonywanych systemem zleconym - 80 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 - 1 zawiadomienie,
-zawiadomienie o zakończeniu robót do Nadzoru Budowlanego - 4 zawiadomienia
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do - 6 pism,
- wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 35 spraw.
Zamówienia publiczne
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przeprowadził w roku 2020:
- 19 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy
- 16 postepowań do zamówień publicznych do 30 tyś. euro
Łącznie przeprowadzono : 35 postępowania
Dokonał – 117 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 zleconymi,
- przygotowanie wniosków od dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych,
- odbiory robót wykonanych systemem zleconym,
- 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 katem zarzadzania ruchem – 227 odcinków dróg
gminnych i 64 odcinki dróg powiatowych,
- przeglądy obiektów mostowych,
- 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,
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- kampanii antynikotynowej,
- badań cytologicznych, które mogą bezpłatnie wykonać mieszkanki Powiatu Nidzickiego,
- nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego,
- kampanii „Stop przemocy”,
- kampanii „Zostań rodziną zastępczą”.
Na terenie Powiatu Nidzickiego w 2020 roku funkcjonowało 10 aptek ogólnodostępnych z tego
7 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.

Oddział COVID, Szpital Tymczasowy
Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2020 r.
znak: ZK-IX.6310.204.2020 od 7 września 2020 r. ZOZ w Nidzicy został zobowiązany do realizacji
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym odpowiedniej ilości łóżek dla pacjentów z podejrzeniem
i zakażeniem SARS-CoV-2. Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewody od 15 grudnia 2020 r. na bazie ZOZ
w Nidzicy został utworzony Szpital Tymczasowy przeznaczony na realizację świadczeń opieki
zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2.
Wstrzymano do odwołania przyjęcia do Szpitala ZOZ w Nidzicy pacjentów bez podejrzenia zakażeniem
lub niezakażonych SARS-CoV-2, a pracownicy ZOZ w Nidzicy oraz osoby zatrudnione w nim na
podstawie umów cywilnoprawnych zostali zobowiązani do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COIVID-19 wg obowiązujących zasad
organizacji oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Nowoczesny oddział respiratorowy
50 pierwszych łóżek, które znalazły się w szpitalu tymczasowym, zapełniło się w błyskawicznym
tempie. Szpitale z całego województwa zaczęły przywozić pacjentów do Nidzicy. Początkowo
brakowało miejsc, a pełne obłożenie szpitala trwało praktycznie od listopada do stycznia. Od grudnia
w ramach szpitala tymczasowego, zaczął działać nowoczesny 10-łóżkowy oddział respiratorowy.
Informacje zwrotne, które otrzymuje nidzicki szpital, są bardzo pozytywne. Pacjenci są zadowoleni,
a szpital przestał być lokalny. Pacjenci po wyzdrowieniu, wyjeżdżali z Nidzicy i opiniowali pozytywnie
to, co się u nas dzieje. Szpital stosuje wszystkie leki dostępne w leczeniu COVID. Zadowoleni pacjenci,
którzy wystawiają pozytywną ocenę, sprawili, że zmienia się opinia o nidzickim szpitalu, mieście
i powiecie.
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Po utworzeniu na bazie ZOZ w Nidzicy Szpitala Tymczasowego przeznaczonego na realizację
świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 wstrzymano
funkcjonowanie pozostałych oddziałów.
W dalszym ciągu funkcjonują poradnie specjalistyczne:
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
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FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY W 2020 R.

Działalność oddziałów : od stycznia do października 2020r
Oddziały

Liczba
łóżek

Pozostało z
poprzedniego
okresu

Przyjęto
z Izby
Przyjęć

Przyjęto
z innego
oddziału

Wypis
ze
szpitala
(bez
zgonów)

Przeniesiona
na inny
oddział

Zmarło

Pozostało
na
następny
okres

Leczono
z ruchu
chorych

Wskaźnik
obłożenia

Średni
czas
pobytu

Oddział
Chirurgiczny
Oddział
Ginekologicznopołożniczy
Oddział
Pediatryczny
Oddział
wewnętrzny

19

3

453

5

443

4

14

0

456

34.91

4.39

18

5

444

1

450

0

0

0

449

26.34

3.21

13

4

193

0

197

0

0

0

197

17.53

3.53

32

21

916

3

864

5

52

19

937

54.16

5.62

Cały szpital

82

33

2006

9

1954

9

66

19

2039

39.72

4.63

Liczba
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Opiekuńczo
Leczniczy

42
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niego
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42
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Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej
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Przyjęto
z Izby
Przyjęć

Przyjęto
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Wypis ze
szpitala
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zgonów)

Przeniesi
ona na
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oddział

36

0

9

0

Przyjęto z Izby
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Wypis ze szpitala
(bez zgonów)

Zmarło

Pozostał
o na
następn
y okres

Leczono
z ruchu
chorych

Wskaźni
k
obłożeni
a

31

78

96.98

38

Zmarło

15

206

205

0

Pozostał
o na
następn
y okres
16

7

6

5

2

6

Średni czas
pobytu

221

32.81

13

211.54

1. Pracownia Endoskopii
Ilość pacj.

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA
suma

Ilość porad

230

233

256

259

486

492

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ilość pacj.
Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla dorosłych

683

159

Leczono z
ruchu chorych

Ilość udzielonych świadczeń w 2020 r. w rozbiciu na poradnie specjalistyczne

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Średni
czas
pobytu

Ilość porad
2 794
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3. Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Świadczenia w Dziale Fizjoterapii i Poradni
Rehabilitacyjnej
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Fizjoterapia domowa dla osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
Fizjoterapia ambulatoryjna osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
Fizjoterapia domowa
Fizjoterapia ambulatoryjna

Ilość pacjentów

Ilość porad

11

13

587

808

2

24

11

432

2
775

83
29964

4. Poradni Specjalistyczne oraz pozostałe
Ilość pacj.

Ilość porad

Poradnia Neurologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
Poradnia Preluksacyjna,
Poradnia Alergologiczna,
Poradnia Urologiczna
Poradnia Kardiologiczna

1574
812
2155
199
475
848
1165

3635
1762
13357
582
1279
1694
2078

Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Ortopedyczna
Zespół Wyjazdowy P
Nocna i Świąteczna Pomoc Zdrowotna
Izba Przyjęć

47
4756
1482
1952
2723
2688

153
11570
3006
2837
5352
2688

WYBRANE ZAGADNIENIA w zakresie działania na rzecz ochrony zdrowia w Powiecie Nidzickim w
2020 r.
1. Po przeglądzie zarządzania w 2020 r. wyznaczono 12 zadań, z czego zrealizowano 8 z nich, a w trakcie
realizacji znajdują się: aktualizacja standardów akredytacyjnych, polipragmazja, rozchód
antybiotyków i analizy kliniczne. Ponadto dokonano bieżącej aktualizacji dokumentacji statuującej
działalność Zespołu (w tym: Statutu i Regulaminu ZOZ, a także niektórych procedur postępowania,
instrukcji i zasad).
2. Kontrole instytucji zewnętrznych przeprowadzone w 2020 r. w Zespole miały pozytywne wyniki,
z czego:
2.1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy – nie stwierdziła nieprawidłowości
i nie sformułowała uwag w zakresie IP Szpitala.
2.2. Narodowy Fundusz Zdrowia – nie stwierdził nieprawidłowości i nie sformułował uwag
w zakresie realizacji poleceń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2.3. Starosta Nidzicki – nie stwierdzono istotnych błędów i uchybień oraz nie wydano zaleceń
z audytu wewnętrznego w temacie rozbudowy i doposażenia budynku ZOZ w Nidzicy.
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2.4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie – nie stwierdzono istotnych błędów mających
wpływ na wycenę świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wszystkie uwagi i wnioski NIK zostały zrealizowane (m. in. zweryfikowano dokumenty
organizacyjne i finansowo-księgowe oraz zapewniono sposób funkcjonowania zgodny
z zasadami rachunkowości i wewnętrznymi uregulowaniami).
2.5. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi – wykazał 100 % bardzo
dobrych wyników parametrów biochemicznych1.
1 MLD otrzymało świadectwo jakości za bardzo dobre wyniki parametrów biochemicznych co umożliwia ubiegania
się ZOZ-u o wzrost wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej na rok 2021 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz.
1789).

3. Pracownicy ZOZ uczestniczyli w następujących szkoleniach i ćwiczeniach:
- higieny rąk (100% przeszkolonych pracowników), resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
ćwiczeniach praktycznych z zasad stosowania środków ochrony osobistej i postępowania
w środowisku skażonym SARS CoV-2 oraz realizacji triaż-u (namioty A i B).
- szkoleniach indywidualnych wewnętrznych w komórce w związku z sytuacją epidemiologiczną
SARS CoV-2,
- szkoleniach zewnętrznych – e-learning (on line).
4. W 2020 r. ogólna ilość wyjazdów zespołów ratownictwa wyniosła 2837, z czego 88 z nich dotyczyło
wyjazdów poza rejon ( rejon Olsztynka: 31 wyjazdów, rejon Działdowa 22, rejon Mławy 13, rejon
Ostródy 13 i rejon Szczytna 9).
Mediana czasu dotarcia wyniosła 9 minut. Wyjazdy z przekroczonym czasem dojazdu – 283 (229
wyjazdy z przekroczonym czasem wyjazdu w 2019 roku). Głównymi przyczynami przekroczeń były:
- duża ilość wyjazdów do oddalonych miejscowości: 196 wyjazdów, 69,25% wszystkich przekroczeń,
- członkowie ZRM ubierali się w ŚOI, 36 wyjazdów, 12,72% wszystkich przekroczeń.
5. Od października do grudnia 2020 podano 244 jednostki osocza od ozdrowieńców. Dla porównania
od stycznia do października 2020 zamówiono 39 jednostek osocza.
Znacznemu zwiększeniu uległo oznaczanie grup krwi – każdy pacjent na oddziale COVID ma
oznaczaną grupę niepotwierdzoną i potwierdzoną. Od października do grudnia 2020 , kiedy szpital
funkcjonuje jako tymczasowy covidowy wykonano 505 oznaczeń grup krwi. Dla porównania od
stycznia do października wykonano 526 oznaczeń.
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VII. INWESTYCJE
Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu i jakości
życia mieszkańców.
W październiku 2020 r. zakończono i oddano do użytkowania 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 . Na bazie tego obiektu uruchomiono, w ślad za decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 29 października 2020 r., Szpital Tymczasowy w Nidzicy dla pacjentów
hospitalizowanych z powodu COVID-19. Skutkowało to jednocześnie zawieszeniem działalności
Oddziałów Szpitalnych.
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W związku z powstaniem szpitala tymczasowego ZOZ w Nidzicy został zaopatrzony w materiały
i sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych na jego organizację. Środki pozwoliły wyposażać budynek
w nowoczesny sprzęt do diagnostyki. Otrzymaliśmy respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne,
USG, wyposażenie dla personelu. Najważniejsze wyposażenie to zakup tomografu komputerowego
Pozytywnie dla nas zakończył się konkurs na wyposażenie geriatrii czy kolejny etap informatyzacji.
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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ZOZ w Nidzicy pozyskał następujące środki finansowe i rzeczowe:
- w kwocie 400 tys. zł (środki UE) - w ramach projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
oraz środków ochrony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w celu zapewnienia opieki
medycznej mieszkańcom powiatu nidzickiego w związku zagrożeniem na zachorowania na COVID19.- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- w kwocie 5199,6 tys. zł (budżet Państwa) na prace budowlano-remontowo-instalacyjne, zakup
sprzętu medycznego oraz bieżące funkcjonowanie - w ramach środków przyznanych przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego na organizację szpitala tymczasowego,
– sprzęt medyczny o łącznej wartości 8.400 tys. zł – uzyskany od Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych na wyposażenie Szpitala Tymczasowego,
- sprzęt medyczny o wartości 2.900 tys. zł - przekazany przez Generalnego Wykonawcę w ramach
zakończenia inwestycji ,, 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”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących – w 2020 r. - szkoła w ramach projektu – Aktywna Tablica wzbogaciła się w nowoczesne pomoce dydaktyczne (3 monitory interaktywne) za łączną kwotę
ok. 17 tys. zł
- Uczniowski Klub Sportowy działający przy ZSO uzyskał dofinansowanie na swoją działalność
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 15 tys. zł z czego 6 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup
sprzętu sportowego.

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2020 r. wykonał prace
remontowo – konserwatorskie:
- dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup 3 szt. zestawów meblowych do Internatu –
32805,33 zł
- dotacja na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – 13 999,20 zł zakup
monitora interaktywnego, zestawu głośników i laptopa
- remont ze środków własnych pracowni agrobiznesu (pracownia nr 11),
- remont ze środków własnych pracowni biologii (pracownia nr 20),
- remont pomieszczenia – serwerowni,
- wymiana kabli internetowych,
- malowanie ścian na korytarzu szkolnym i w gabinecie dyrektora,
- bieżące prace konserwatorskie, tj. wymiana oświetlenia, naprawa drzwi w łazienkach uczniowskich.
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy w 2020 r.
- pozyskał fundusze w wysokości 18 800,00 zł na remont i wyposażenie świetlicy szkolnej w ramach
programu „Grant na Wolontariat” firmy Budimex S.A.

- pozyskanie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 14 800,00 zł pozwoliło
na zakup Multimedialnego Gabinetu Logopedycznego

- zakup autobusu - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, w obszarze D
likwidacja barier transportowych (136 038,00 zł) oraz środków Powiatu Nidzickiego (58 302,00 zł)
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W 2020 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 inwestycji 17 883 391,14zł w tym :
•
•
•

3 568 842,64 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
3 051 411,63 zł – środki Gminy Nidzica,
11 263 136,87 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka - Wiłunie - Powierz – wartość inwestycji
5 612 803,81 zł w tym :
•
•
•

917 467,33zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
822 074,36 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
3 873 262,12zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj.nr 7-Nidzica poprzez
budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7 wartość inwestycji 3 244 343,11zł w tym:
• 772 416,42zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 772 416,42zł – środki Gminy Nidzica,
• 1 699 510,28zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop – Szerokopaś - Nidzica m. Sławka Mała -wartość
inwestycji 169 604,85zł w tym:
• 25 440,73zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 25 440,72zł – środki Gminy Kozłowo,
• 118 723,40zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne-Gr.woj.(Brzozowo Maje) – wartość
inwestycji 1 649 683,55zł w tym:
• 247 452,54zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 247 452,53zł – środki Gminy Nidzica,
• 1 154 778,48zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Zakup głowicy do traw i odrostów – wartość zakupu inwestycyjnego – 21 156,00 zł (środki własne
Powiatu Nidzickiego).
REMONTY
- Remont drogi powiatowej nr 1264N na odcinku Rączki - Łyna – wartość robót 802 562,09 zł w tym:
•
•
•

120 384,32 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
120 384,31 zł – środki Gminy Nidzica,
561 793,46 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od DW 538 ( m. Sławka Wielka) do DW 545
(m. Kozłowo) – wartość robót 648 350,47 zł w tym :
•
•
•

121 086,07 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
73 419,07 zł – środki Gminy Kozłowo,
453 845,33 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Remont drogi powiatowej nr 1570N na odcinku Rembowo - Zembrzus Mokry Grunt – wartość robót
221 259,78zł w tym:
•
•

66 377,93 zł – środki Gminy Janowo,
154 881,85 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku DP1997N -Zabłocie Kanigowskie -Janowiec Kościelny
- wartość robót 1 969 407,61zł w tym:
• 393 881,52 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 393 881,52 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
• 1 181 644,57zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

- Remont drogi powiatowej Nr 1536N na odcinku Muszaki-Grabowo – wartość robót 715 896,90zł w
tym :
• 143 179,38 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 143 179,38zł – środki Gminy Nidzica,
• 429 538,14zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
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- Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo-Zaborowo – wartość robót 666 693,83zł
• 316 091,94 zł – środki Gminy Kozłowo,
• 350 601,89zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

PROJEKTY BUDOWLANE ZLECONE W ROKU 2020
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica
WYKAZ ROBÓT POZOSTAŁYCH ZLECANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
- Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu
50 829,75 zł
- Bieżące utrzymanie dróg - usługi pozostałe
17 220,00 zł
- Sprzątanie kompleksowe ulic i chodników
64 842,66 zł
- Wycinka drzew przydrożnych
7 860,00 zł
- Sprzątanie dróg zamiejskich po zimie
14 379,93 zł
- Poziome oznakowanie dróg powiatowych
19 301,21 zł
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
103 440,78 zł
- Sadzenie drzew przydrożnych
26 103,73 zł
- Usługi geodezyjne ,usuwanie padłej zwierzyny
2 793,96 zł
Razem wydatki w zakresie utrzymania dróg : 306 772,02 zł.
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ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI
Cena
Lp.

Jedn.

Ilość

miary

Jedn.

Asortyment robót

1

2

Jedn.

Wartość
robót

zł

zł

3

4

5

6

1.

Sprzątanie pasów drogowych z zanieczyszczeń

r-g

1004,00

195,00

195 780,00

2.

Wycinka krzaków z pasa drogowego

ha

10,00

20014,19

200 141,91

3.

Wycinka drzew przydroznych

szt.

3,00

450,00

1 350,00

4.

Prześwietlenie koron drzew-podkrzesanie

szt.

240,00

400,00

96 000,00

5.

Naprawa uszkodzonych znaków drogowych

szt.

150,00

50,00

7 500,00

6.

Ustawienie znaków drogowych ogółem

szt.

319

360,00

114 840,00

7.

Prace warsztatowe

r-g

1781

30,00

53 430,00

8.

Ustawienie słupków prowadzących U-1a

szt.

480

82,74

39 715,20

9.

Kierowanie ruchem drogowym

r-g

208

80,00

16 640,00

10.

Rembakowanie gałęzi z pasa drogowego

r-g

1012

30,00

30 360,00

11.

Ręczna wycinka krzaków w pasie drogowym

r-g

2882

30,00

86 460,00

12.

Podkrzesywanie drzew

r-g

240

70,00

16 800,00

13.

Usuwanie wiatrołomów z pasa drogowego

r-g

112

70,00

7 840,00

14.

Naprawa chodników oraz ścieżek rowerowych

m2

1680

70,00

117.600,00

15.

Remont cząstkowy masą na zimno

r-g

1392

70,00

97 440,00

16.

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych

r-g

312,00

100,00

31 200,00

17.

Remont cząstkowy emulsją i grysami na drogach
powiatowych śr. głębokość 3 cm

m2

18 868,00

30,00

566 040,00

18.

Profilowanie nawierzchni żwirowych z
uzupełnieniem ubytków kruszywem:

r-g

111,00

350,00

38 850,00

19.

Zimowe utrzymanie dróg – posypywanie ręczne
miejsc niebezpiecznych

r-g

24,00

250,00

6 000,00

20.

Regulacja wysokościowa poboczy

r-g

212,00

350,00

74 200,00
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21.

Koszenie pasa drogowego ciągnikiem z kosiarką

ha

98,60

400,00

39 440,00

22.

Usuwanie narośli z drzew przydrożnych

r-g

624,00

350,00

218 400,00

23.

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach i
ulicach powiatowych ciągnikiem rolniczym

m-g

14,00

165,00

2 310,00

24.

Profilowanie rowów przydrożnych

m-g

8,00

350,00

2 800,00

25.

Ustawienie luster drogowych

szt.

15

450,00

6 750,00

26.

Poziome oznakowanie dróg

m2

96,00

25,00

2.400,00

27

Usuwanie karp drzew

r-g

208

70,00

14 560,00

28

Oczyszczane przepustów drogowych

r-g

112

70,00

7 840,00

29

Koszenie pasów drogowych kosami spalinowymi

r-g

1808

70,00

126 560,00

30

Remont korpusu drogowego

r-g

32

350,00

11 200,00

31

Remont studni kanalizacyjnych

r-g

48

350,00

16 800,00

32

Czyszczenie ścieków przydrożnych

r-g

32

30,00

960,00

33

Ustawienie barier typ Olsztyński

mb

12

160,00

1 920,00

34

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego

mb

12

250,00

3 000,00

Wartość ogółem wykonanych robót :

2 253 127,11

VAT :

518 219,24

Całkowita wartość wykonanych robót :

2 771 346,35

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 1 937 697,70zł 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

-

254 598,78 zł,
63 699,91 zł,
81 166,86 zł,
50 829,75 zł,
1 200 444,71 zł,
238 711,03 zł,
48 246,66 zł.

107
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

Powstałe oszczędności w kwocie 833 648,65 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.
Wychodząc naprzeciw
potrzebom społecznym wynikającym z dynamiki zmian
demograficznych w Powiecie Nidzickim, a co za tym idzie, również klientów Starostwa w 2020 r. radni
Rady Powiatu podjęli decyzję o rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego. Konieczność poprawy
jakości obsługi mieszkańców w szczególności dotyka Klientów Wydziału Komunikacji oraz
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie komfort obsługi klientów
i warunków pracy urzędników ulega systematycznemu pogorszeniu, proporcjonalnie do
utrzymującego się wzrostu liczby jego klientów. Zwiększenie powierzchni użytkowej, wraz
z planowanym równolegle wzrostem liczby stanowisk obsługi, pozwoli w dużym stopniu zniwelować
ten problem w przyszłości.
Poza zwiększeniem powierzchni biurowych i sal obsługi, inwestycja zakłada również
zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji
i innych projektów z udziałem mieszkańców i partnerów powiatu, w tym również przedstawicieli
różnych grup społeczno-zawodowych w powiecie. Poprawa infrastruktury lokalowej w tym zakresie
pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do realizacji kluczowych celów strategicznych Powiatu
Nidzickiego: budowania tożsamości i integracji lokalnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i zwiększenia partycypacji społecznej w powiecie nidzickim. Realizacja inwestycji zabezpieczy tym
samym obecne jak i przyszłe potrzeby samorządu, stanowiąc odpowiedź na wyzwania społecznogospodarcze związane z dynamicznym rozwojem tego obszaru.
Pozytywnym efektem inwestycji będzie również poprawa funkcjonalności oraz estetyki terenu
przynależnego do siedziby Starostwa, pełniącego funkcję parkingu. Budynek, jak i jego otoczenie
zewnętrzne, będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dysfunkcją wzroku czy słuchu,
a także dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja inwestycji pozwoli ponadto na zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła ciepła, co
w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i tym samym do poprawy stanu
środowiska, a także zdrowia i warunków życia okolicznych mieszkańców.

W związku z powyższym w grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz
z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku
garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem
pozwolenia na budowę”.
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VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W 2020 ROKU
W 2020 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 2020 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. 519 ze zm.).
Celem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025 było 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 2020 został sporządzony Raport z realizacji programu ochrony środowiska
dla powiatu nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za okres 2018-2019.
Raport został przyjęty uchwałą Nr XXIII/156/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 grudnia 2020 r.
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, zgodnie z którym organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport
z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go radzie powiatu, a następnie na podstawie
art. 18 ust. 3 ww. ustawy przekazuje raport zarządowi województwa.
Raport określa stopień realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nidzickiego na lata
2018 – 2021 w latach 2018-2019. Przedmiotowy raport stanowi narzędzie monitoringu umożliwiające
ocenę stopnia realizacji zamierzeń programowych – stopnia realizacji celów, priorytetów
i przedsięwzięć oraz uzyskanych efektów ekologicznych i poniesionych nakładów finansowych.
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):
- dnia 29 lutego 2020 r. zakończono rozpoczęty w 2017 r. projekt pt. „Zintegrowana informacja
geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”, którego wartość wyniosła
3 789 236,44 zł, z czego 85% wydatków kwalifikowalnych było dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2010 – Oś 3 „ Cyfrowy
region”. W ramach tego projektu m.in. od 01.03.2020r. został uruchomiony serwis internetowy geoportal dostępny pod adresem: http://powiatnidzicki.geoportal2.pl. Geoportal służy dla
mieszkańców, przedsiębiorców, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych,
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komorników sądowych, projektantów, inwestorów oraz innych zainteresowanych podmiotów do
korzystania z usług przeglądania danych przestrzennych. Korzystanie z serwisu w trybie publicznym
jest nieodpłatne, bowiem jego realizacja odbyła się w ramach dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym trybie świadczone są między innymi usługi
przeglądania: mapy ewidencyjnej wraz z danymi dotyczącymi działek, użytków i budynków, mapy
zasadniczej. System umożliwia także wyświetlanie danych w trybie chronionym, tj. głównie danych
osobowych np. na potrzeby gmin oraz upoważnionych gminnych czy powiatowych jednostek
organizacyjnych. Celem powstania geoportalu było ułatwienie oraz przyśpieszenie pozyskiwania
niektórych danych przestrzennych nie tylko w przypadku zainteresowanych mieszkańców powiatu, czy
inwestorów, ale przede wszystkim dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, które online mogą
zarówno zgłaszać prace geodezyjne na konkretnym terenie, jak i pozyskiwać z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dane niezbędne do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych. Zaletą wdrożonego portalu powiatowego jest aktualność udostępnianych danych.
Geoportal bowiem w głównej mierze bazuje na danych zgromadzonych w Starostwie, które są
pobierane i prezentowane automatycznie. Geoportal posiada możliwość wzbogacania swojej treści o
nakładki zewnętrznych serwerów mapowych (WMS) np. miejscowe plany zagospodarowania, tereny
zalewowe czy też obszary górnicze objęte obowiązującymi koncesjami.
Portal będzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcjonalności i dostosowywany do
zmieniających się przepisów prawa. Portal udostępnia dane dotyczące nieruchomości dla innych
portali mapowych np. geoportal.gov.pl jako usługi sieciowe, co skutkuje zwiększeniem funkcjonalności
poprzez nakładanie na siebie różnych informacji np. odnośnie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Przy pomocy geoportalu możemy w przybliżeniu zweryfikować przebieg granic poszczególnych działek
ewidencyjnych, ich powierzchnię oraz rodzaj użytków gruntowych, chociaż należy pamiętać, iż zawarte
w geoportalu powiatu nidzickiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią
dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy
i mogą być wykorzystywane jedynie w celu przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej
obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Należy także
zaznaczyć, że kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.
Na stronie powitalnej został opublikowany katalog e-usług z bezpośrednimi odnośnikami do
właściwych formularzy o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Wykaz uruchomionych e-usług przedstawia się następująco:
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
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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
19.Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych instytucji
20.Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych osób fizycznych
21.Usługa udostępniania informacji dla gminy wg wskazanych działek
22.Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych BDSOG
23.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.
W roku 2020 począwszy od dnia uruchomienia Geoportalu tj. 1.03.2020 r.:
• podpisano 77 umów na elektroniczne udostępnianie materiałów z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz rzeczoznawców
majątkowych,
• przyjęto 714 elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych,
• wyświetlono ponad 740 000 razy obrazy z baz danych pzgik,
• wykonano 740 płatności elektronicznych,
• 740 razy udostępniono online materiały pzgik oraz inne dokumenty,
• 211 470 razy pobrano obrazy z serwera niepublicznego,
• 1 400 osób pobrało w/w obrazy na podstawie unikalnych wejść,
• 537 069 razy pobrano obrazy z serwera publicznego,
• 6 502 osoby pobrały w/w obrazy na podstawie unikalnych wejść.
Dane te świadczą, że jest ogromne zainteresowanie z korzystania z geoportalu. Dzięki temu serwisowi
poprawiła się jakość oraz czas obsługi interesantów, a w szczególności pozwolił on na obsługę online
w czasie trwającej pandemii.
W ramach projektu „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur
w Powiecie Nidzickim” zakończono także prace związane z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków na obszarze 26 862 ha gruntów położonych w 32 obrębach ewidencyjnych Gminy Kozłowo.
Pracami objęte było 9 576 działek ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji
gruntów i budynków zweryfikowano i zaktualizowano dane dotyczące budynków, przebiegu granic,
powierzchni działek ewidencyjnych oraz użytków gruntowych. W skutek dokonanych zmian danych
ewidencyjnych przygotowano i złożono w Sądzie Rejonowym w Nidzicy ponad 3 tys. zawiadomień
w celu sprostowania wpisów w księgach wieczystych.
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Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich realizował Projekt pod nazwą - „E-administracja
w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowano 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.
Całkowita wartość Projektu wynosi 869 577,00 zł, z czego:
dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 739 140,45 zł
wkład własny wynosi: 130 436,55 zł.
Bezpośrednim celem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji,
służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich
dostępności zróżnicowanym grupom odbiorców m.in. dostosowanie systemu do potrzeb osób
niepełnosprawnych ( strona internetowa ze standardami WCAG2.0, system e-sesja - nagrania z sesji
z napisami dla osób niesłyszących).

Projekt realizowano w szczególnych okolicznościach, w czasie szerzącej się pandemii
koronawirusa, co skutkowało tym, że realizację Projektu wydłużono za zgodą Instytucji Zarządzającej
RPO WiM do 31 czerwca 2021 r.
W czerwcu 2020 r., po wyborze Wykonawców Projektu przystąpiono do jego realizacji.
Ze względu na zaistniałą sytuację i wprowadzenie ograniczeń m.in. reżim sanitarny oraz ustawowe
wprowadzenie możliwości organizowania obrad sesji, zarządów i innych narad w trybie zdalnym
zdecydowano o wdrożeniu w pierwszej kolejności systemu do prowadzenia i transmisji na żywo sesji
poprzez system „e-sesja”. Po przeszkoleniu pracowników, radnych powiatu i przekazaniu sprzętu
zarówno sesje Rady Powiatu, posiedzenia komisji Rady Powiatu oraz posiedzenia Zarządu Powiatu
w Nidzicy odbywają się w trybie zdalnym, z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
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W ramach Projektu powstał także nowoczesny system rezerwacji wizyt w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego i system kolejkowy, który zastąpi prowadzony dotychczas rejestr
papierowy. To rozwiązanie również doskonale wpisuje się w obecną sytuację i stwarza naszym
interesantom warunki załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
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W efekcie wprowadzenia informatyzacji pewnych procesów rozszerzono zakres spraw, które
mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesanci Starostwa mogą załatwić elektronicznie. Poprzez
elektroniczny kontakt z urzędem, Starostwo Powiatowe chce zapewnić swoim interesantom elastyczny
dostęp do tzw. usług on-line, dzięki którym można zgłaszać sprawy 24 godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu oraz w święta. Dla naszego interesanta jest to przede wszystkim oszczędność czasu
i wygoda, gdyż kontakt elektroniczny możliwy jest z domu, biura, czy nawet w czasie podróży. Nie
wychodząc w domu, siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu można zgłosić np.: zbycie/ nabycie
pojazdu, złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na transport drogowy bądź wydania zaświadczenia

114
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu, wykorzystując do tego celu aktywne
formularze znajdujące się w serwisie www.powiatnidzicki.eboi.pl.

Wszystkie usługi powstałe dzięki realizowanemu Projektowi zostały stworzone zgodnie ze
standardami WCAG 2.1 i wymogami wynikającymi z ustawy o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w oparciu o mechanizmy ułatwiające
osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. Dostosowanie strony do standardów
WCAG.2.1 zrealizowano z myślą o trzech grupach użytkowników:
- osób słabowidzących,
- osób z problemami poznawczymi,
- użytkowników urządzeń mobilnych.
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W serwisie uwzględnia się nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję
użytkownika z urządzeniem i interfejsem. W standardzie WCAG2.1 uwzględnia się nowe sposoby na
wprowadzanie danych w zakresie interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym
(to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem
skomplikowanych gestów itp.). Uwzględniono też nowe metody wprowadzania danych za pomocą
klawiatury wirtualnej oraz głosu, Ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi
uwzględniono takie projektowanie formularzy, aby poprawiały wprowadzone dane, o ile to tylko
możliwe. Tworząc serwis uwzględniono najnowsze urządzenia mobilne, których interfejs można
obsługiwać zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych oferentów jak również pracowników
Starostwa Powiatowego oraz zgodnie z wymogami jakie na urzędy nakładają przepisy prawa w ramach
Projektu wdrożono „Platformę do zamówień publicznych”, która jest podstawowym narzędziem
umożliwiającym oferentom składanie ofert w drodze elektronicznej.
Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób
elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów
bezpieczeństwa przekazu danych.
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Platformę do przeprowadzania konsultacji społecznych wdrożono w ramach Projektu, aby na
bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami Powiatu Nidzickiego, zapoznawać z planowanymi
inwestycjami i projektami, a przede wszystkim przekazywać informacje o konsultacjach społecznych.
Dzięki Platformie chcemy poznawać opinie, uwagi, propozycje mieszkańców powiatu i zaprosić do
zaangażowania się w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na codzienne życie naszych
mieszkańców. Tu, mieszkańcy powiatu znajdą informacje na temat tego, co jest aktualnie
konsultowane w naszym powiecie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki
sposób mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji, czy projektów powiatowych.
Tylko wspólna rozmowa, szeroko pojęty dialog społeczny, wyrażanie własnej opinii, poglądów,
dzielenie się swoimi uwagami i alternatywnymi rozwiązaniami umożliwi poznanie stanowiska
wszystkich zainteresowanych stron. To pozwoli na wybór najlepszych rozwiązań.
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Zakres rzeczowy Projektu „E-administracja w powiecie Nidzickim” obejmuje także stworzenie
teleinformatycznego środowiska na potrzeby świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.
Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składają się:
- serwery – 1 szt.
- macierz dyskowa – 1 szt.
- przełącznik sieciowy – 1 szt.
- komputery AIO – 20 szt.
- zasilacze ups – 20 szt.
- laptopy – 1 szt.
- urządzenia wielofunkcyjne – 1 szt.
- szafa teleinformatyczna – 1 szt.
- oprogramowanie do backupu – 1 szt.
- pakiety biurowe – 21 szt.
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W ramach Projektu „E-administracja w powiecie Nidzickim” przeprowadzono cykl szkoleń dla
radnych Rady Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Celem szkoleń było
podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń z zakresu umiejętności wdrożenia
i świadczenia e-usług na rzecz osób fizycznych i instytucji, w tym w szczególności podniesienie
świadomości w zakresie praw i obowiązków stron wynikających z przepisów dotyczących
elektronicznej komunikacji z urzędem, wdrożenia i świadczenia e-usług.

Uruchomienie ostatniego elementu Projektu tj. systemu Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją (EZD) nastąpi w 2021 r.
Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągniecia standardów funkcjonowania cyfrowego Starostwa.
Podniesiona zostanie jakość usług publicznych, a co za tym idzie ulegnie poprawie jakość życia
mieszkańców Powiatu. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zwiększy się ilość usług dostępnych online,
obniżone zostaną koszty świadczenia usług publicznych oraz polepszą się uwarunkowania dla
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w 2020 r. nadzorował
realizację:
• Rządowego programu „Aktywna Tablica”, w ramach programu w 2020 r. Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy został wyposażony w 3 interaktywne monitory, Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - w 3 interaktywne monitory, Zespół Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących w Jagarzewie - w 3 laptopy, 2 zestawy głośnikowe, 1 monitor interaktywny,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – w 5 laptopów. Wartość projektu: 70.000 zł, w tym
uzyskane wsparcie: 56.000 zł, środki własne: powiatu – 14 000 zł.
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Fot. SOSW – laptopy zakupione w ramach programu „Aktywna Tablica”

Wartość projektu: 70.000 zł w tym uzyskane wsparcie: 56.000 zł środki własne: powiatu – 14 000 zł

Fot. ZSRiO w Jagarzewie monitor interaktywny zakupiony w ramach programu „Aktywna Tablica”

•

programu „Wczesne Wspomaganie Dziecka i Jego Rodziny” oraz sporządzenie sprawozdania
z realizacji programu.
W 2020 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
45 dzieci i ich rodziców.
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W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
1.
terapia pedagogiczna - 340 godzin;
2.
terapia psychologiczna – 433 godziny;
3.
terapia integracji sensorycznej – 561 godzin;
4.
terapia ręki – 90 godzin;
5.
terapia behawioralna – 133 godziny;
6.
rehabilitacja ruchowa – 40 godzin;
7.
masaż klasyczny, leczniczy – 96 godzin;
8.
terapia logopedyczna – 446 godzin;
9.
konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców – 201 godzin.
Razem: 2340 godzin.
Na realizację projektu w 2020 r. wykorzystano 148 085,97 zł dotacji.

Wydział Oświaty w 2020 roku współpracował z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi
powiatu w celu realizacji niżej wymienionych projektów ze środków zewnętrznych.
Lp.

1

Tytuł projektu

Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego

Program
operacyjny

Wartość
całkowita

Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa na
lata 2014-2020

69 986,00 zł

Dofinansowanie

69 986,00 zł

Cel projektu

Zakup 30 szt. laptopów
dla 4 szkół publicznych,
dla których organem
prowadzącym jest Powiat
Nidzicki do realizacji
zdalnego nauczania
zgodnie z zapisami
rozporządzenia Ministra
Edukacji z dnia 20.03.2020
r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek
systemu oświaty.
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Foto. Przekazanie laptopów dla szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Lp.

2

Tytuł projektu

Staż u pracodawcy profesjonalny start na
rynku pracy

Wartość
całkowita

Poddziałanie
2.4.1 RPO
WiM

617 903,29

Dofinansowanie

556 112,94

Cel projektu

Zwiększenie
zatrudnialności uczniów
Technikum ZSZiO w
Nidzicy poprzez
wyposażenie ich w
dodatkowe,
zindywidualizowane
umiejętności, kwalifikacje
i doświadczenie
zawodowe, dopasowane
do potrzeb lokalnych
pracodawców - realizacja
od 02.11.2018 do
31.03.2021
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Foto. Zdjęcia z realizacji projektu „Staż u pracodawcy” w ZSZiO w Nidzicy

Lp.

Tytuł projektu

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

3

Zintegrowana
informatyzacja
geodezyjna i
kartograficzna Warmii i
Mazur w Powiecie
Nidzickim

Działanie 3.1
RPO WiM

3 817 327,44

3 223 801,77

4

E-administracja w
Powiecie Nidzickim

Działanie 3.1
RPO WiM

869 577,00

739 140,45

5

Przeciwdziałanie COVID
-19 w Powiecie
Nidzickim

Poddziałanie
11.2.3 RPO
WiM

145 118,75 zł

137 862,75 zł

Cel projektu

Cyfryzacja i modernizacja
powiatowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego oraz
udostępnienie go przez eusługi o wysokim stopniu
dojrzałości - realizacja od
22.03.2017 do 29.02.2020
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. Realizacja od
05.04.2019 - 30.06.2021
Zapobieganie
rozprzestrzenianiu się
pandemii, zapewnienie
bezpieczeństwa i ochrona
zdrowia i życia osób
zagrożonych zakażeniem
poprzez przygotowanie
miejsca odbywania
kwarantanny na terenie
Internatu w Zespole Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących w
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Jagarzewie w okresie 1102.2021 r.
6

Full STEAM Ahead!

Erasmus+

7

Travelling Raises an
Inclusive Partnership

Erasmus+

8

Erasmus+ BEL Erasmus+
2018-2020 - Bereit für
Erwachsenenleben

Erasmus+

kraje partnerskie Estonia,
Finlandia, Grecja,
Hiszpania, Słowacja,
realizacja od 01.09. 2019r.
do 31.08.2021r.
kraje partnerskie
Hiszpania, Słowacja,
Włochy, Litwa, Turcja
realizacja od 01.09. 2019r.
do 31.08.2021r.
kraje partnerskie Włochy
(dwie szkoły), Słowenia,
Finlandia

Foto. Zdęcia z realizacji Projektu Przeciwdziałanie COVID -19 w Powiecie Nidzickim

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku 2020, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w szkole
realizowano projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”, którego głównym celem
było zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy poprzez wyposażenie ich
w dodatkowe, zindywidualizowane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców poprzez przeprowadzenie dla 88 uczestników
projektu indywidualnych diagnoz, dodatkowych kursów i staży zawodowych.
Całkowita wartość zadania wynosi 617 903,29 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 556 112,94 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego
w realizację projektu to 61 790,35 zł. Okres realizacji projektu: 02.11.2018 - 31.10.2020 r. –ze względu
na pandemię został przedłużony do 31 marca 2021r.
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We wrześniu 2020 r w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
szkoła aplikowała nowy projekt pn. „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy” (wartość
projektu ogółem 484 851,85 zł, w tym wkład UE: 412 124,07 zł), który został rekomendowany
do wsparcia. Realizacja projektu rozpocznie się w 2021r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z sukcesem
aplikował do nowego programu ogłoszonego przez Ministerstwo
Obrony Narodowej – „Program CYBER.MIL z klasą”. Program
zakłada utworzenie od września 2021r. – 16 klas w Polsce (po
jednej na każde województwo) o profilu „Cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne”. Ministerstwo Obrony
Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować
się do Projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów
formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktycznowychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut
szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki
i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym,
uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego
z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat ( na poziomie 70%),
zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.
„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata
nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej
niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii,
historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem
danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru
współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa
systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki
te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych,
projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. –
dofinansowanie w ciągu trzech lat na poziomie 360 tys. zł
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Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy jako jedyna szkoła z województwa
warmińsko - mazurskiego zakwalifikowana do programu "CYBER.MIL z KLASĄ"

W 2020 szkoła realizowała w sumie 3 projekty 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 do 31.08.2020. Pozyskane środki na realizację
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tego dwuletniego projektu wynoszą 121.648,00 euro. Projekt miał się zakończyć w 2020r lecz ze
względu na pandemię wydłużono czas trwania projektu o rok. Koordynatorem całego projektu jest
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

- w latach 2019-2021 realizowane są 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
elementy turystyki, a brać w nim również udział będą Hiszpania, Turcja, Litwa i Włochy. Łączna
wartość obu projektów to ponad 330 tys. euro.
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Również te projekty ze względu na pandemię zostały wydłużone w czasie.

Zespól Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2020 r. uczestniczył w realizacji
następujących projektów:
- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Warmia i Mazury
Doradztwem zawodowym Stoi” RPWM.02.04.01-28-0002/17. Wyposażenie STANOWISKA
MOBILNEGO Szkolnego Punktu Informacji i kariery – 8 172,12 zł
Szkoła w ramach projektu SPInKA pozyskała sprzęt multimedialny – komputer z oprogramowaniem
do realizacji doradztwa zawodowego, drukarkę i projektor multimedialny. W ten sposób pozyskano
nowe wyposażenie do pracowni. Projekt był realizowany w wielu szkołach ponadpodstawowych
w województwie warmińsko – mazurskim.
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- projekt pt. „Dotknij matematyki – nie bój się” – dofinansowanie przez Zarząd Fundacji mBanku.
W projekcie wzięło udział 17 uczestników. Całkowita wysokość dofinansowania - 5.000,00 zł.
W marcu 2020r., po napisaniu wniosku do Fundacji mBanku szkoła otrzymała dotację - jednorazową
pomoc finansowa z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematyczej.
Celem szkoły było przełamanie strachu przed matematyką, ukazanie ciekawych stron przedmiotu,
uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, pokazanie praktycznego
zastosowania - przydatności matematyki w życiu codziennym i zawodowym poprzez stosowanie
atrakcyjnych form pracy, przywrócenie wiary we własne siły i wyrównanie szans uczniów
posiadających zaległości z wcześniejszych etapów kształcenia, z trudnościami w nauce matematyki,
rozbudzenie ciekawości i aktywności matematycznej, wypracowanie atrakcyjnych form i narzędzi
pracy na lekcjach za pomocą metody Blended learningu. Projekt zakładał prowadzenie zajęć
tradycyjnych oraz e-learningowych. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła zmianę czasu realizacji oraz
metod i form pracy. Prace wykonane przez uczniów miały być systematycznie eksponowane na
terenie szkoły. Działanie to zostanie wykonane po powrocie do kształcenia stacjonarnego.
W projekcie wzięło udział 17 beneficjentów - 10 dziewcząt i 7 chłopców, w przedziale wiekowym
15 - 19 lat, uczniów Technikum Agrobiznesu i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Jagarzewie.

Projekt pozwolił na szeroki rozwój kompetencji matematycznych i kluczowych, niezbędnych do
funkcjonowania młodego pokolenia we współczesnym świecie, przełamanie barier i własnych słabości,
a przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych.
- projekt „Aktywna Tablica” realizowany w ramach Rządowego programu na rok 2020 – 13 999,20 zł
Szkoła pozyskała Sprzęt multimedialny pozyskany w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -

129
Powiat Nidzicki, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, www.powiatnidzicki.pl, sekretariat@powiatnidzicki.pl

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok

komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica", dofinansowany został przez Wojewodę
Warmińsko - Mazurskiego i Powiat Nidzicki. Wzbogacił on pracownię agrobiznesu. Wyremontowana
i odnowiona sala jest przygotowana do pracy z uczniami.

- udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Razem na święta” – w ramach akcji uczniowie
szkoły od wielu lat spędzali czas przedświąteczny z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej „Nasze
Ulesie” w Ulesiu. Ostanie takie spotkanie miało miejsce w Walentynki i Tłusty Czwartek.
Sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła nam na spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe.
- internat w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przeszedł gruntowne zmiany.
W grudniu 2020r. szkoła otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i Powiatu
Nidzickiego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego. Zakupiono 3 zestawy mebli na kwotę 33000
złotych. W internacie wymieniono wszystkie meble. W każdym pokoju znajduje się nowy zestaw,
który będzie służył uczniom.
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- Program o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę
zdalną w kwocie 5 983,45 zł
- udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu” - uczniowie Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących wzięli udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”,
10.11.2020 r., o godz. 11.11 online odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego".
- udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Szkoła pamięta” - po raz drugi Zespół Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących bierze udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej „Szkoła pamięta", której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci
historycznych.
- organizacja akcji szkolnej „Góra Grosza dla Lenki” . Uczniowie zebrali 544,47 zł.

- Europejski Dzień Języków Obcych – szkolny projekt edukacyjny realizowany od wielu lat. To festiwal
językowej różnorodności i okazja, żeby przekonać się, że nauka języków może być świetną zabawą
i fascynującą przygodą. Ten dzień zachęca również do uczenia się języków przez całe życie, w szkole
i poza nią, a także uświadamia nam, jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy w 2020 r. realizował programy:
- „Nadzieja i akceptacja w nowej rzeczywistości” (realizacja projektu w ramach programu NFL „Działaj
Lokalnie 2020”, dotacja 3 800,00 zł)
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- „Matematyka – od zabawy do radosnej nauki!” (projekt edukacyjny dofinansowany przez Fundację
mBanku, dotacja w wys. 4.800,00 zł)

- Festyn Rodzinny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka - projekt edukacyjnoprofilaktyczny dla wychowanków internatu dofinansowany z funduszu PFRON w kwocie 2 000,00 zł
(zrealizowany w ograniczonej formie w listopadzie 2020 r. – z uwagi na epidemię Covid-19).
- „Przyszkolny ogród kieszonkowy” – pozyskanie środków na realizację projektu w ramach programu
grantowego Fundacji Santander „Tu mieszkam. Tu zmieniam.” w wysokości 5 000,00 zł (z uwagi na
czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, projekt realizowany będzie w roku 2021).
- Program rządowy „Aktywna Tablica 2020” - pozyskanie funduszy w wysokości 17 500,00 zł na zakup
5 laptopów dla Branżowej Szkoły I stopnia (14 000 zł z budżetu państwa, 3 500 zł ze środków Powiatu
Nidzickiego).
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Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizował następujące programy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu:
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (V)” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – program realizowany był w okresie od 01.01.2020 r. do
31.03.2021 r.; skierowany był do osób, które nie ukończyły 30 roku życia. Obejmował realizację
form wsparcia wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy takich
jak: staże, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, bony szkoleniowe,
dojazdy na staże, a także realizację instrumentów dofinansowania w zakresie zwalczania
i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Wartość projektu wyniosła 949.077,67 zł.
Programem objęto 68 osób bezrobotnych. Ponadto
63 osoby objęto instrumentami
dofinansowania w ramach „Tarczy antykryzysowej”;
• „Aktywni powyżej 29 roku życia (VI)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– program realizowany był w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r., skierowany był do osób
powyżej 30 roku życia. Obejmował realizację form wsparcia wskazanych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy takich jak: staże, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy, dojazdy na staże, a także
realizację instrumentów dofinansowania w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19. Wartość projektu wyniosła 1.854.531,20 zł. Programem objęto 67 osób
bezrobotnych. Ponadto 174 osoby objęto instrumentami dofinansowania w ramach „Tarczy
antykryzysowej”.
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 2020 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:
• „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,
• „Program Powiatu Nidzickiego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018”,
• „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2018 – 2020”,
• „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Nidzickim na lata 2018-2022”,
• „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”,
• „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 korekcyjno-edukacyjne
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 2020 r. zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego
odbywały się w miesiącach lipiec-wrzesień. Łącznie odbyło się 11 spotkań (60,5 godz.) i zajęcia
indywidualne(9 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 25 osób, przystąpiło do
programu 9 osób a cały program ukończyło 8 osób. Zadanie finansowane było z budżetu
województwa w kwocie 5 922,00zł, przy niewielkim wkładzie środków własnych 333,30 zł (koszt
zakupu znaczków pocztowych).

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w 2020 roku realizowało Moduł III
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc była skierowana do osób
niepełnosprawnych, które są m.in.:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
- pełnoletnimi (od 18 r.ż. do 25 r.ż.) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- pełnoletnimi (od 18 r.ż. do 24 r.ż.) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Pomoc została udzielona osobom, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od 9 marca do listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez
okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach
domowych. Miesięczna pomoc to kwota 500,00zł.
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Na realizację programu powiat nidzicki otrzymał 613 462,50zł. Łącznie zostało złożonych 520 wniosków
z czego 482 wnioski spełniały wymogi programu. Łącznie wypłacono mieszkańcom naszego powiatu
dofinansowanie w wysokości 598 500,00zł.
W roku ubiegłym Centrum było także realizatorem projektu pt. „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” finansowanego ze środków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 (Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym). Otrzymane środki finansowe w łącznej
kwocie 143 871,00 zł zostały przeznaczone na zakup 47 laptopów do nauki zdalnej oraz zakup środków
ochrony osobistej (w tym: 165 l płynu do dezynfekcji, 5 444 rękawiczki i 2 722 maseczki) i przekazane
rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka funkcjonującym na terenie powiatu nidzickiego.
W 2020 r. PCPR realizował pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, program ten
obejmował następujące formy wsparcia:
MODUŁ I:
Obszar A
- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B
- zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C
- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
W ramach Modułu I przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 73 104,00zł, w tym:
- 3 osoby z dysfunkcją narządu ruchu (w tym 2 poruszające się na wózku inwalidzkim oraz dziecko
z porażeniem mózgowym) zakupiły i zamontowały oprzyrządowanie do posiadanego samochodu na
kwotę: 22 660,00 zł,
- 2 osoby z dysfunkcją narządu wzroku i 1 osoba mająca trudności w komunikowaniu się (głucho-niema)
zakupiły sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie na kwotę 10 019,00 zł,
- 1 osoba ze schorzeniami neurologicznymi – jednoczesna dysfunkcja obu rąk i nóg tj. z dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się zakupiła wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym na
kwotę 25 000,00 zł,
- 1 osoba z dysfunkcją narządu ruchu dokonała naprawy posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym (zakup akumulatora i opon) na kwotę 2 019,00 zł
- 1 osoba z dysfunkcją narządu ruchu (dysfunkcja obu nóg) zakupiła skuter inwalidzki o napędzie
elektrycznym na kwotę 7 031,00 zł,
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- 1 osoba z dysfunkcją narządu ruchu (dysfunkcja obu nóg) zakupiła oprzyrządowanie do wózka
ręcznego na kwotę 6 375,00 zł.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane w terminach: od 01 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia
2020 r. w ramach modułu I oraz od 01 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. (semestr letni) i od
01 września 2020 r. do 10 października 2020 r. (semestr zimowy).
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę:
157 128,00zł.
Sposób rozpatrzenia wniosków:
- 42 wnioski otrzymały pozytywna ocenę formalną i merytoryczną, 1 wniosek otrzymał negatywną
ocenę formalną
Zawarto 42 umowy na kwotę: 151 237,00 zł z czego jeden student został skreślony z listy studentów
i nie nastąpiła wypłata dofinasowania (kwota 1 725zł).

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w roku 2020 przygotował wnioski o dofinansowanie
w ramach programu pod nazwą „Fundusz dróg samorządowych” na zadania pn. :
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica,
- Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda,
- Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo,
- Remont drogi powiatowej Nr 1623Nna odcinku Janowo -gr. woj.(Stara Wieś),
- Remont drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Bielawy-Nowa Wieś Wlk.,
- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka).
Projekty budowlane zlecone w roku 2020
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2020 r. w dalszym ciągu realizowane są projekty:
Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Poradnictwa Zawodowego, Warmia i Mazury Doradztwem
Zawodowym stoi, Laboratorium. W ramach projektu Elbląg zostały zorganizowane szkolenia online:
1. Pomysł na lekcję z Mapą Karier; 2.Edukacja zdalna pomysły na ćwiczenia i narzędzia w doradztwie
zawodowym; 3. Instytucje wspierające szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
Odbyły się również spotkania indywidualne, online konsultacje i porady z doradcami
zawodowymi i nauczycielami. W ramach Wojewódzkiej sieci doradców zawodowych odbył się
Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkołach –spotkania online z przedstawicielami zawodów, wykonanie
gazetek informacyjnych, plakatów, zajęcia z uczniami
Od 01stycznia 2020 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 45 dzieci oraz rodziców.
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W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
1.
terapia pedagogiczna
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

terapia psychologiczna
terapia integracji sensorycznej
terapia ręki
terapia behawioralna
rehabilitacja ruchowa
masaż klasyczny, leczniczy
terapia logopedyczna
konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców
razem

340
433
561
90
133
40
96
446
201
2340 godzin

Rodzice chętnie korzystali ze wsparcia w formie konsultacji porad i instruktażu.
Adresowane formy i metody wsparcia wpłynęły korzystnie na ogólny rozwój psychoruchowy
dzieci. Dzięki prowadzonym zajęciom obserwowano postęp w zakresie sfery emocjonalno – społecznej,
sfery ruchowej, percepcyjno – motorycznej co w konsekwencji wpływało na zwiększenie repertuaru
zachowań i umiejętności dzieci, rozwój samodzielności i podniesienie jakości ich życia.
Wielopłaszczyznowe oddziaływanie terapeutyczne podejmowane zarówno na zajęciach
indywidualnych, ćwiczenia rodziców z dziećmi w środowisku domowym i ogólne wsparcie
proponowane rodzinom w procesie wspierania rozwoju ich dzieci, zdecydowanie wpłynęły na
efektywność oddziaływań terapeutycznych proponowanych w projekcie „Za życiem”.
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Od października 2020 roku PORE w Nidzicy pełni rolę LOKALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA
EDUKACJI (LOWE), w ramach którego realizowane są szkolenia dla osób dorosłych z powiatu
nidzickiego. Dzięki realizacji grantu pozyskano fundusze na zakup najnowocześniejszego sprzętu
multimedialnego, tym samym zwiększając jakość oferowanych przez placówkę usług.

W grudniu 2020roku odbyły się szkolenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Nidzicy, tytuł szkolenia - Pierwsza pomoc przedmedyczna i obsługa defibrylatora AED.
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IX. ZAKOŃCZENIE

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 r. opracował Zarząd Powiatu przy współudziale
pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego.
Niniejszy dokument obejmuje czas szerzącej się pandemii koronawirusa, kiedy wysiłki wielu
samorządów koncentrowały się głównie na walce o najwyższą stawkę, jaką jest zdrowie i życie
mieszkańców. Tym bardziej, w obliczu tak trudnych warunków pracy, pragnę docenić trud i wysiłek
włożony w opracowanie tego dokumentu, dziękując moim współpracownikom oraz całemu Zarządowi
Powiatu w Nidzicy za ich zaangażowanie.
W opracowanym dokumencie wykorzystano informacje i sprawozdania przekazane przez
wydziały Starostwa, jednostki organizacyjne i Urzędy Gmin Powiatu Nidzickiego.
Wszystkie wymienione w Raporcie działania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz
działalności Powiatu Nidzickiego w 2020 roku. 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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