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Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu w Nidzicy z satysfakcją przedstawiam Państwu Raport o stanie
Powiatu Nidzickiego za 2021 rok.
Przedmiotowy raport obejmuje wszystkie ważne dla Powiatu Nidzickiego obszary:
budżet, bezpieczeństwo, edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i inwestycje.
Zarząd Powiatu starał się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na potrzeby
mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort życia
lokalnej społeczności w naszym powiecie.
Jestem

przekonany,

że

przygotowany

raport

dostarczy

Państwu

niezbędnych informacji na temat naszego Powiatu i jego potencjału rozwojowego.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Serdecznie zapraszam do lektury.

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

wszelkich

I. 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.

Gminy Powiatu Nidzickiego, źródło: Bank Danych Lokalnych

Lp.

Jednostka terytorialna

Powierzchnia [ha]

Powiat Nidzicki

96.064

1.

Gmina Janowiec Kościelny

13.592

2.

Gmina Janowo

19.166

3.

Gmina Kozłowo

25.427

4.

Gmina Nidzica

37.879
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W 2021 roku Powiat zamieszkany był przez 31 666 mieszkańców. Siedzibą Powiatu jest Nidzica,
miasto położone nad rzeką Nidą (górny bieg Wkry).

Rysunek – Mapa Powiatu Nidzickiego, źródło: www.osp.org.pl
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. i 31.12.2021r., źródło – informacje z gmin)

Lp.

Jednostka terytorialna

Liczba mieszkańców
2020r.
2021r.
32 257
31 666
3 221
3 159

1.

Powiat Nidzicki
Gmina Janowiec Kościelny

2019r.
33 029
3 179

2.

Gmina Janowo

2 696

2 692

2 650

3.

Gmina Kozłowo

5 975

5 903

5 794

4.

Gmina Nidzica

20 357

20 441

20 063

W skład Powiatu Nidzickiego wchodzi 110 sołectw w tym: Gmina Janowiec Kościelny - 30
sołectw, Gmina Janowo – 15 sołectw, Gmina Kozłowo – 31 sołectw, Gmina Nidzica – 34 sołectw.
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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II. 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 w roku 2021 funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne powiatu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy,
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
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Realizacja budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

PLAN

WYKONANIE

%

DOCHODY z tego:

77 157 332,62

70 050 349,22

90,39

dochody bieżące

64 761 881,15

55 024 537,68

84,96

dochody majątkowe (inwestycyjne)

12 395 451,47

15 025 811,54

121,22

WYDATKI z tego:

79 095 537,17

60 937 987,28

77,04

wydatki bieżące

65 662 904,95

53 860 706,36

82,03

wydatki majątkowe (inwestycyjne)

13 432 632,22

7 077 280,92

52,69

Deficyt (-)/ Nadwyżka (+)

-1 938 204,55

+ 9 112 361,94

PRZYCHODY

3 070 586,81

7 555 271,51

246,05

ROZCHODY

1 132 382,26

1 132 382,26
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1. DOCHODY
Przedstawiając wykonanie dochodów według źródeł ich otrzymania to:
- dochody własne stanowiły kwotę 10 153 782,92 zł tj. 14,49% ogółem wykonanych dochodów
- dotacje środki z innych źródeł kwotę 31 420 455,30 zł tj. 44,85% wykonanych dochodów
- subwencje ogólne kwotę 28 476 111,00 zł tj. 40,65%

Dochody
dochody własne
14,49%
subwencje ogólne
40,65%

dotacje środki z
innych źródeł
44,85%

dochody własne

dotacje środki z innych źródeł

subwencje ogólne

Dochody bieżące stanowiły 78,55% ogółu dochodów, natomiast majątkowe ( inwestycyjne) 21,45%.
2. WYDATKI
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej realizowano następująco:
Największą pozycją w wydatkach stanowił dział: oświata i wychowanie, na który przeznaczono
kwotę 21 481 850,13 zł co stanowi 35,25 % ogółu wydatków. Następnie dział: transport i łączność
9 417 606,10 zł, co stanowi 21,68% ogółu wydatków, następnie dział: ochrona zdrowia
5 902 413,40 zł tj. 9,69 % ogółu wydatków, dział administracja publiczna 5 254 525,93 zł
tj. 8,62 % , dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 964 133,13 zł tj. 8,15 %,
dział edukacyjna opieka wychowawcza 4 521 431,33 zł tj. 7,42%, dział rodzina 2 996 398,37 zł
tj. 4,92 %, dział pomoc społeczna 2 836 704,92 zł tj. 4,66%, dział pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 1 880 381,84 zł tj. 3,09%, dział działalność usługowa 887 650,56 zł
tj. 1,46%, dział obsługa długu publicznego 250 659,89 zł tj. 0,41%, dział leśnictwo 144 994,55 zł
tj. 0,24%, dział wymiar sprawiedliwości 132 052,00 zł tj. 0,22%, dział gospodarka mieszkaniowa
91 917,27 zł tj. 0,15%, dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 500,00 zł tj. 0,07%, dział
kultura fizyczna 36 555,06 zł tj. 0,06%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 967,50 zł,
dział turystyka 11 000,00 zł.
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Wydatki

pozostałe zad. polit. społ.
3,09%

dział rodzina
4,92%
edukacyjna opieka
wychowawcza
7,43%

pomoc społeczna
4,66%

Pozostałe
2,63%

oświata i wychowanie
35,30%

bezpieczeństwo pub liczne i
ochrona przeciwożarowa
8,16%

administracja publiczna
8,63%

transport i łączność
15,48%

ochrona zdrowia
9,70%

oświata i wychowanie

transport i łączność

ochrona zdrowia

administracja publiczna

bezpieczeństwo pub liczne i ochrona przeciwożarowa

edukacyjna opieka wychowawcza

dział rodzina

pomoc społeczna

pozostałe zad. polit. społ.

Pozostałe

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym kontynuowano i realizowano zadania inwestycyjne.
Wykonane wydatki inwestycyjne (zakończone zapłatą) wynosiły 7 077 280,92 zł i stanowiły 11,61 %
ogólnego budżetu. Pozostałe zadania ujęte w planie budżetu w roku 2021 są realizowane w następnym
2022 roku.
Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9 112 361,94 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 roku zrealizowano następujące zadania :
- zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim 70 245,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613N na odc. JanowiecKołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby -158 793,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo
- 18 450,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1587N SzkotowoRogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr.woj.Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo 18 450,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy
Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica – 12 300,00 zł,
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- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1932N Janowo Ryki Borkowo
(gr. woj.) m. Janowo w wysokości 146 370,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1613N w m. Janowiec Kościelny
w wysokości 146 370,00 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-RączkiMoczysko m. Szkotowo – w kwocie 146 370,00 zł,
- Zakup ciągnika wraz z osprzętem przez PZD plan w kwocie 300 000,00 zł w wysokości 299 505,00 zł,
- Zakup kosiarki do traw – w wysokości 25 830,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego – 135 340,00 zł,
- zakup samochodu służbowego – w wysokości 114 180,50 zł,
- projekt "E-administracja w Powiecie Nidzickim" – w kwocie 393 397,68 zł,
- dofinansowanie do radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w kwocie
55 000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBART dla KPPSP
w Nidzicy poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej oraz sprzętu transportowego, pływającego
i taboru lotniczego w kwocie 155 000,00 zł,
-zagospodarowanie
terenu
sportowego
przy
Zespole
Szkół
Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy w wysokości 1 197 549,21 zł. Zadanie dwuletnie, realizowane
w latach 2021-2022 na ogólną kwotę ok 9 000 000,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach projektu ,,Doskonalimy zawodowców” przez ZSRiO
w Jagarzewie – 25 895,81 zł,
- dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na utworzenie dodatkowych 40 miejsc respiratoroterapii
w Szpitalu Tymczasowym w Nidzicy, na przywrócenie pierwotnej funkcji miejsca lokalizacji Szpitala
Tymczasowego w kwocie 3 934 500,00 zł.
- w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano rekultywację terenu rekreacyjno-sportowego
w Safronce w kwocie 10 500,00 zł oraz ramkę do zdjęć tzw. „Selfie place” w kwocie 11 000,00 zł.
3. PRZYCHODY
W 2021 roku Powiat Nidzicki uzyskał 7 555 271,51 zł przychodów. Były to wolne środki z lat ubiegłych.
4. ROZCHODY
Rozchody w budżecie powiatu to spłata kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych.
W roku 2021 była to kwota 1 132 382,26 zł.
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W NIDZICY

Zarząd Powiatu
W realizacji uchwał Rady Powiatu duże znaczenie odgrywa Zarząd Powiatu, będący organem
wykonawczym Powiatu, do którego zadań należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał
Rady. Ponadto, do zadań Zarządu Powiatu należy:
1. wykonywanie uchwał Rady,
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju,
3. wykonywanie budżetu Powiatu,
4. gospodarowanie mieniem Powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu,
5. uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
W skład Zarządu Powiatu wchodzi pięć osób: Starosta, Wicestarosta i pozostali członkowie,
którzy mogą być wybrani również spoza składu Rady.
W 2021 roku uległ zmianie skład osobowy Zarządu Powiatu, w związku ze złożoną w dniu 27 lipca 2021
roku pisemną rezygnacją Pana M. B. z funkcji członka Zarządu i podjętą uchwałą Nr XXIX/193/2021
Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka
Zarządu Powiatu w Nidzicy.
Następnie, w celu uzupełnienia składu osobowego Zarządu, na wniosek Starosty Nidzickiego
w wyniku głosowania tajnego do Zarządu Powiatu w Nidzicy na funkcję Członka Zarządu Powiatu
w Nidzicy wybrano Pana Zbigniewa Bernarda Wernik. W tym celu, Rada Powiatu w Nidzicy podjęła
w dniu 14 września 2021 roku uchwałę Nr XXX/200/2021 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
w Nidzicy.
Trwająca na świecie i w kraju sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2
spowodowała, że w ubiegłym roku posiedzenia Zarządu częściowo odbywały się w trybie zdalnym.
W sumie w 2021 roku odbyło się czterdzieści sześć posiedzeń Zarządu Powiatu, z czego trzydzieści
cztery odbyło się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy e-sesja służącej do obsługi Biura Rady
i dwanaście w trybie stacjonarnym. W trakcie posiedzeń podjęto sto trzynaście uchwał Zarządu
Powiatu oraz przygotowano sześćdziesiąt trzy projekty uchwał Rady Powiatu.
Ponadto, Starosta w ramach swoich kompetencji, do których należy organizacja pracy Zarządu
Powiatu i Starostwa Powiatowego, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentacja
powiatu na zewnątrz wydał w 2021 roku 70 zarządzeń, które są aktami wewnętrznie obowiązującymi
w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.
Rada Powiatu
W 2021 roku Rada Powiatu odbyła jedenaście sesji Rady, z czego sześć przeprowadzono
w trybie zdalnym i pięć w trybie stacjonarnym. Ich problematyka obejmowała zagadnienia wynikające
z planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy i dotyczyła:
a) bezrobocia w Powiecie Nidzickim,
b) oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim,
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c)
d)
e)
f)
g)

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,
przebiegu wykonania budżetu powiatu.

W ciągu minionego roku Rada Powiatu podjęła sześćdziesiąt trzy uchwały, w tym:
LP.

TYTUŁ UCHWAŁY

1.
2.

osiem uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
sześć uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Nidzickiego,

zrealizowane
zrealizowane

3.

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

zrealizowana

4.

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020
rok,

zrealizowana

5.
6.

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok
uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nidzickiego na lata 2022-2039;
uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr
XLVI/273/2018 z dn. 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków
i za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia
uchwała w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w
Powiecie Nidzickim
uchwała w sprawie przeznaczenia do wynajmu na rzecz Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego;

w realizacji
w realizacji

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego będącego w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
uchwała 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 2021,
uchwała w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z
zakresu administracji rządowej,
uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,
uchwała w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr
1597N Szymany – Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina
Kozłowo,

zrealizowana

17.

uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku;

zrealizowana

18.

uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum
zaufania,

zrealizowana

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

STAN REALIZACJI

w realizacji
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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19

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za
2020 rok,

zrealizowana

20.

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Nidzickiego,

zrealizowana

21.

uchwała w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za lata 2021-2022,

w realizacji

22.

uchwała w sprawie oceny ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy,
uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2020 rok,

zrealizowana

24.

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

zrealizowana

25.
26.

uchwała w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
cztery uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do
powiatowego zasobu nieruchomości,

zrealizowana
zrealizowane

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do
stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury,
uchwała w sprawie rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla
Powiatu Nidzickiego”,
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,
uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
uchwała 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 2021 rok,

zrealizowana

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu
Nidzickiego na lata 2021-2023”,
uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,

w realizacji

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu
Nidzickiego,
uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Powiatu w Nidzicy,
uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji,

zrealizowana

23.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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V. STAROSTWO POWIATOWE
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.

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 2021 roku wynosił 51 osób
(50,25 etatów). W 2021 r. zrealizowano 7 staży.
25 czerwca 2021 r. podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w Nidzicy Wojewoda WarmińskoMazurski Pan Artur Chojecki wręczył medale za Długoletnią Służbę pracownikom Starostwa
Powiatowego w Nidzicy.
Medal za Długoletnia Służbę to odznaczenie nadawane za pracę w służbie państwowej, które
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
• Pani Elżbieta Maria Bieniek
• Pani Grażyna Burska
• Pan Grzegorz Gromański
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• Pani Iwona Agnieszka Kawiecka
• Pani Joanna Irena Leszczyńska
• Pani Joanna Miecznikowska
• Pani Jolanta Barbara Moszczyńska
• Pani Marzena Pawlak
• Pan Witold Szempliński
• Pani Jolanta Tymińska
• Pani Iwona Urbanowicz
• Pani Danuta Wojdal
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
• Pani Joanna Galska
• Pani Renata Katarzyna Mróz
• Pani Agnieszka Szczepkowska

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelski
W 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy od 1 stycznia do 30 czerwca zarejestrowano w systemie
tradycyjnym 12 965 spraw. W ramach Wydziału Organizacyjnego i Spraw obywatelskich z dniem 1 lipca
2021 r. wyodrębniono Biuro Obsługi Klienta – punkt kancelaryjny Starostwa w rozumieniu Instrukcji
Kancelaryjnej, do którego zadań w szczególności należy:
1) przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej do Biura korespondencji adresowanej do Starosty,
Starostwa i Rady, przekazywanie jej do dekretacji, a następnie kierowanie jej do właściwych komórek
organizacyjnych Starostwa, jednostek powiatowych zgodnie z dekretacją;
2) sprawowanie pieczy nad prawidłowym i terminowym obiegiem otrzymywanej korespondencji;
3) nadzór nad prawidłowym oznaczaniem przesyłek podlegających wysłaniu za pośrednictwem poczty
lub kuriera;
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4) ewidencjonowanie i dostarczanie przesyłek za pośrednictwem poczty (kuriera), w tym sporządzanie
zestawień przesyłek odrębnie na każdy dzień, rozliczanie przesyłek doręczanych za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera;
5) udostępnianie formularzy wniosków;
6) udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków;
7) weryfikacja poprawności i kompletności składanych wniosków;
8) sporządzanie protokołów zgłoszenia ustnie skargi lub wniosku;
9) wydawanie, na żądanie potwierdzenia złożenia wniosku, pisma, podania lub skargi;
10) wydawanie za potwierdzeniem odbioru decyzji, postanowień, zaświadczeń i zezwoleń w przypadku
osobistego ich odbioru przez petenta;
11) udostępnianie na żądanie (nieodpłatnie) do wglądu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, uchwał
Rady Powiatu i zarządzeń Starosty w siedzibie i godzinach pracy Starostwa;
12) udzielanie informacji o:
a) sposobie funkcjonowania, w tym strukturze organizacyjnej Starostwa;
b) miejscu i procedurach załatwiania spraw w Starostwie;
c) powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz
ewentualnego załatwienia sprawy (właściwość rzeczowa, dane osobowe i organizacyjne);
d) innych, oczekiwanych przez petenta sprawach związanych z funkcjonowaniem Powiatu i jego
organów.
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OBSŁUGA SZKOLEŃ I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW STAROSTWA
W ramach przeprowadzonych procedur przez Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich Starostwo Powiatowe w 2021 r. czterokrotnie
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 – czerwiec 2021 r. obejmował szkolenia dla
11 pracowników. W ramach tego projektu pracownicy Starostwa wzięli udział w szkoleniach:
1. Klasyfikacja budżetowa 2021
2. Akademia VAT w sektorze publicznym
3. Raportowanie schematów podatkowych dla MDR dla praktyków
4. Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych za 2020r.
po zmianie ustawy o finansach publicznych
5. Samorządowe prawo pracy w 2021 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja w praktyce
7. Zmiany sprawozdawczości budżetowej JST i jej jednostek podległych za I kwartał 2021 r.
8. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – aktualny stan prawny oraz
zmiany w 2021 r.
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9.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu
prowadzącego po zmianie przepisów.

Koszt szkoleń wyniósł - 3 333,00 zł, wkład własny to – 666,60 zł natomiast środki z KFS - 2 666,40 zł.
W okresie od lipca do października 2021 r. tj. w drugim bloku szkoleń wzięło udział
8 pracowników. W ramach tego projektu pracownicy Starostwa wzięli udział w szkoleniach:
1. Krajowy system e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur od 1.10.2021 r.
2. Należności budżetowe 2021 w JSFP – Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji, również
w sytuacji epidemii.
3. Kodeks Postepowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych 2021.
4. Praktyczne rozwiązania i aktualne zagadnienia w funkcjonowaniu organu stanowiącego JST
i Biura Rady.
5. ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych.
6. Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów.
7. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy.
8. Inwentaryzacja środków trwałych. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dok.
wyników inwent. ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych.
9. Fundusze Europejskie – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia.
10.Prowadzenie Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK) w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne.
11.System Informacji Oświatowej w praktyce – jak wprowadzić dane do systemu? Praktyczne
warsztaty dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek.
Koszt szkoleń wyniósł 4 302,00 zł, wkład własny 860,40 zł, a środki z KFS wyniosły 3 441,60 zł.
W okresie od października do grudnia 2021 r. ponownie skorzystano z dofinansowania szkoleń
dla trzech pracowników. W ramach tego projektu pracownicy Starostwa wzięli udział w szkoleniach:
1. Kompleksowa ochrona sieci w oparciu o rozwiązanie FortiGate. (2 osoby)
2. Koordynator ds. dostępności. Aktualizacja wiedzy i kompetencji.
3. Projekt planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej na 2022 r.
4. Zmiany w podatku VAT 2021/2022.
Koszt szkoleń wyniósł 7 433,00 zł, wkład własny 1 486,60 zł, a środki z KFS wyniosły 5 946,40 zł.
W listopadzie 2021 r. kolejny raz został złożony wniosek o dofinansowanie szkoleń dla 11
pracowników. Pracownicy w grudniu 2021 r. skorzystali ze szkoleń z następującym zakresie:
1. Podatek VAT 2021/2022. Zmiany i aktualne zagadnienia.
2. Analiza materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności przy
rozgraniczeniu nieruchomości, wznawianiu znaków graficznych, wyznaczeniu punktów granicznych,
ustaleniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości – w świetle
znowelizowanych standardów technicznych.
3. Sygnaliści w praktyce – procedury oraz dokumentacja.
4. Prawo Budowlane – Nowelizacja. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych,
zakres i skutki nowelizacji ustawy prawo budowlane dla organów administracji publicznej.
5. Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia. Nowe Zasady postępowania z dokumentacją.
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6. Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu
jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego.
7. Aspekty prawne Ewidencji Gruntów i Budynków.
8. Zamówienia publiczne po 11 miesiącach stosowania nowej ustawy. Czas na weryfikację.
9. Ochrona gruntów rolnych i leśnych – nowelizacja.
10.Lista płac 2021/2022 a nadchodzące zmiany; Polski Ład; ZUS.
11.Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli Nowy Polski
Ład 2022.
Koszt szkoleń wyniósł 4 228,00 zł, wkład własny 845,60 zł, a środki z KFS wyniosły 3 382,40 zł.
W 2021 roku łącznie skorzystano z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kwotę 15 436,80 zł, wkład własny wyniósł 3 859,20 zł co stanowi łącznie kwotę 19 296,00 zł.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, w Starostwie
Powiatowym w Nidzicy funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych.
W 2021 r. Biuro Rzeczy Znalezionych przyjęło dwa poświadczenia przyjęcia rzeczy i wydano jedno
postanowienie o odmowie wydania poświadczenia o przyjęciu rzeczy znalezionej. W depozycie Biura
Rzeczy Znalezionych znajdują się cztery telefony komórkowe. Wezwania do odbioru rzeczy
znalezionych ww. telefonów komórkowych wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Nidzicy oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. W roku ubiegłym nie zgłosiły się osoby
uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych.

Depozyt Biura Rzeczy Znalezionych

OBSŁUGA I WSPARCIE CYBERSPOTKAŃ
W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wzorem
zdecydowanej większości instytucji państwowych i samorządowych, Starostwo Powiatowe w Nidzicy
poczyniło wiele starań, aby tam gdzie tylko można ograniczyć bezpośredni kontakt między ludźmi.
W roku 2021 konieczne było podtrzymanie i dalszy rozwój starań w tym kierunku.
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Największy w tym udział przypada wideokonferencjom, czyli wirtualnym spotkaniom.
W ramach działalności Powiatu Nidzickiego w formie zdalnej odbywały się m. in.: sesje Rady Powiatu,
posiedzenia Zarządu Powiatu, spotkania komisji, szkolenia, obrady grup zarządzania kryzysowego,
narady z przedstawicielami lokalnych władz czy zdalne konferencje z przedstawicielami jednostek
państwowych wyższego szczebla.
Zaledwie kilka spotkań/narad/szkoleń w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w minionym roku
zrealizowano w formie tradycyjnej. Te nieliczne przypadki podyktowane były specjalnymi
zagadnieniami bądź techniką, w przypadku których tryb zdalny niósłby ze sobą wiele utrudnień
i komplikacji lub uniemożliwiał je całkowicie. Nie mniej ze względów bezpieczeństwa przeniesiono do
wirtualnej przestrzeni to co tylko było możliwe. Taka forma okazała się stosunkowo wygodna dla
użytkowników, którzy bardzo szybko się do niej przyzwyczaili w ostatnim czasie i przyjęli już jako
pewien standard.
Wypadkową obecnego trendu jest to, że w ogólnym rozrachunku, spotkań online w 2021 r.
odbywało się dużo więcej, niż spotkań w formie tradycyjnej w porównaniu do podobnego okresu roku
poprzedniego. Jest to podyktowane m. in. tym, że:
• organizacja spotkania online jest tańsza,
• oszczędza się czas na ewentualny dojazd na spotkanie,
• w spotkaniu można uczestniczyć ze swojego miejsca pracy,
• można uczestniczyć w jednym spotkaniu, a za chwilę w drugim z zupełnie innymi ludźmi
w teoretycznie innej lokalizacji,
• istnieje również możliwość uczestniczenia np. w dwóch spotkaniach równolegle,
• w razie potrzeby wirtualne spotkanie można zarządzić i zwołać w przeciągu kilku minut.
Nie można jednak nie wspomnieć, że za tymi wszystkimi usprawnieniami, udogodnieniami oraz
bezpieczeństwem stoi czyjaś praca i poświęcony czas. Niezbędne do poprawnego działania
przedstawionych wyżej spotkań w strefie wirtualnej jest zaangażowanie informatyków Starostwa
Powiatowego w Nidzicy. Platformy do obsługi wideokonferencji są coraz doskonalsze i prostsze
w obsłudze - nie mniej jest to temat niezunifikowany, w przypadku którego bardzo często potrzebne
jest wsparcie informatyczne. Z pomocą przychodzą informatycy Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
którzy na bieżąco udzielają wsparcia pracownikom Starostwa Powiatowego w Nidzicy, radnym Rady
Powiatu w Nidzicy, a także na życzenie biorą udział w konsultacjach tego typu zagadnień w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Nidzickiego. Biorą oni również czynny udział w organizacji i czuwają nad
prawidłowym pod względem technicznym przebiegiem zdalnych sesji Rady Powiatu czy zdalnych
posiedzeniach Zarządu Powiatu.
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ROZWÓJ OBSŁUGI PRZEZ INTERNET
Na przełomie 2020 i 2021 roku Starostwo Powiatowe w Nidzicy udostępniło szereg nowych
możliwości związanych z realizacją spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Jest to wynik
realizowanego projektu nt. „E-administracja w Powiecie Nidzickim”. Był to kolejny krok w kierunku
sprawnej i szybkiej obsługi klienta.
Na koniec 2021 roku możemy z całą pewnością stwierdzić, że mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
coraz chętniej i śmielej korzystają z możliwości załatwiania spraw urzędowych bez konieczności
odwiedzania urzędu. Te działania i taka forma obsługi mają pozytywny odbiór. Ilość spraw
realizowanych za pośrednictwem usług internetowych jest coraz większa. Obywatele liczą na nowe
rozwiązania oparte o nowe technologie, a Starostwo Powiatowe w Nidzicy wychodzi ku temu
naprzeciw. Cały czas zabiegamy o zachowanie odpowiedniego poziomu obecnie udostępnionych usług
cyfrowych i intensywnie myślimy o przygotowaniu i wprowadzeniu kolejnych.
Po takim czasie eksploatacji możemy również stwierdzić, że szczególnie przydatny (nie tylko
w kontekście sytuacji spowodowanej koronawirusem) okazuje się system kolejkowy w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy niepotrzebnego
tłoku i frustracji związanych z oczekiwaniem klienta w kolejce. Zainteresowany po uprzednim
umówieniu wizyty na stronie internetowej ma możliwość odwiedzenia Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Nidzicy konkretnego dnia o konkretnej godzinie. Oszczędza to koszty i czas,
który trzeba poświęcić na załatwienie formalności w wydziale.

ZEZWOLENIA NA SPROWADZANIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH ZZA GRANICY
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Starosta Nidzicki w 2021 roku wydał trzy decyzje
zezwalające na sprowadzenie z zagranicy do Polski zwłok i szczątków ludzkich w celu ich pochowania
na cmentarzach zlokalizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego. Decyzje zostały wydane po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy.
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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 2021 r.
8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz 70 zezwoleń na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wydane zostały również 2 licencje na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym i 5 licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Licencję na wykonywanie transportu
drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydano 12 przedsiębiorcom.
KOMUNIKACJA ZBIOROWA NA TERENIE POWIATU
W 2021 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 roku 2021 uruchomione zostały dwie linie autobusowe dofinansowywane z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:
1) Nowa Wieś Wielka – Nowa Wieś Wielka przez Szczepkowo Borowe, Janowiec Kościelny,
Safronkę, Kanigowo, Nidzicę o długości linii 47,6 km – obsługiwana przez firmę Przewozy
Krajowe i Zagraniczne Osób B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul Makowska 108, 06-300 Przasnysz;
2) Nidzica – Nidzica przez Szkotowo, Wierzbowo o długości linii 47,6 km – obsługiwana przez
firmę Olsztyński Bus Sp. z o.o., Pl. Konstytucji 3 Maja 2A, 10-589 Olsztyn.
Obie linie funkcjonowały od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. oraz od 1 listopada 2021 r. do
31 grudnia 2021 r.
POJAZDY
Liczba pojazdów zarejestrowanych w powiecie zwiększyła się z 33 206 na koniec roku 2020 do
34 290 na koniec roku 2021, to jest o 1 084 pojazdy. Wydział Komunikacji w roku 2021 wydał 3 495
decyzji o rejestracji pojazdu, 3 549 decyzji o czasowej rejestracji oraz 249 decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdu. Wydano 3 587 dowodów rejestracyjnych oraz 1 223 kart pojazdów. Dokonano 1 257 zmian w
dowodach rejestracyjnych. Przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji Pojazdów 2 143
zawiadomień o zbyciu pojazdu, wysłano innym organom rejestrującym 1 700 zawiadomień
o przerejestrowaniu pojazdu oraz wygenerowano 1 331 potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla
innych starostw.
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UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
W roku ubiegłym w Wydziale Komunikacji wydano 643 profili kandydata na kierowcę dla osób
rozpoczynających szkolenie na daną kategorię oraz wydano 837 dokumentów krajowego prawa jazdy.
77 osobom cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, a 89 osobom prawo jazdy zostało
zatrzymane. Wydano 40 decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 44 decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie w celu
ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz 44 decyzji o
skierowaniu na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdami.
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wydane dokumenty krajowego prawa jazdy
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OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORZY
Na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r. działało 8 ośrodków szkolenia kierowców. Na koniec
2021 roku w ewidencji instruktorów prowadzonej przez Wydział Komunikacji wpisanych było
16 instruktorów.
STACJE KONTROLI POJAZDÓW
Na terenie powiatu działa siedem Stacji Kontroli Pojazdów:
1. Stacje okręgowe:
- NNI/001 - Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica;
– NNI/005 - Firma Usługowo-Handlowa Jadwiga Kocięta, ul. Olsztyńska 8, 13-100 Nidzica;
- NNI/007 - P.H.U. „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński, ul. Jasna 1,
13-100 Nidzica.
2. Stacje podstawowe:
- NNI/003/P - Auto-Technika Kunicki Sp. Jawna, ul. Warszawska 22, 13-100 Nidzica;
- NNI/006/P - ROB-GUM Robert Kowalewicz, ul. Słoneczna 41, 13-100 Nidzica;
- NNI/008/P - MOBIL-CENTER Krzysztof Szpręgel, ul. Sienkiewicza 8. 13-100 Nidzica;
- NNI/009/P – Mechanika Pojazdowa i Auto Handel Euro-Auto Arkadiusz Siepsiak, Litwinki 42.
We wszystkich stacjach kontroli pojazdów przeprowadzono kontrole w zakresie zgodności stacji
z wymaganiami, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prawidłowości
prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym.
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 2021 r. w powiecie nidzickim zostało usuniętych z drogi i przetransportowanych na
parking strzeżony 196 pojazdów, z czego 33 pojazdy nie zostały odebrane z parkingu w ustawowym
terminie 3 miesięcy od dnia ich usunięcia. Wobec pojazdów nieodebranych starosta wystąpił
z wnioskami do sądu o orzeczenie ich przepadku na rzecz powiatu, a prawomocne orzeczenia sądu
wykonał w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
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ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
W ramach zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
w 2021 r. zatwierdzono 94 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, zaopiniowano 15 projektów
organizacji ruchu, wydano 5 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz przeprowadzono
2 kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych powiatu
nidzickiego.
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 2021 roku realizował zadania z zakresu budownictwa (przede wszystkim wydawanie pozwoleń na
budowę i rozbiórkę oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych) oraz
szeroko pojętej ochrony środowiska (m.in. gospodarka odpadami, ochrona przyrody, leśnictwo
i łowiectwo, rybactwo śródlądowe) w tym również obowiązki geologa powiatowego wynikające
z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wydano szereg rozstrzygnięć administracyjnych wydanych
zarówno na wniosek jak i z urzędu (decyzje, postanowienia, zaświadczenia).
W 2021 r. w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska:
- złożono 343 wnioski dotyczące pozwoleń na budowę i wnioski o pozwolenie na rozbiórkę (w tym 5
na rozbiórkę); odpowiednio w roku 2020 - 301, a w roku 2019 – 273,
wnioski dotyczące pozwoleń na budowę i wnioski o
pozwolenie na rozbiórkę (w tym 5 na rozbiórkę )
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- udzielono 271 pozwoleń na budowę (w 2020 – 260, w 2019 – 228,) oraz 5 pozwoleń na rozbiórkę (w
2020 – 6, w 2019 – 5),
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- wpłynęło 344 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, w tym
dotyczących rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (w
2020-329, 2019 -229),
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- wydawane były również decyzje uchylające pozwolenia na budowę oraz stwierdzające wygaśnięcie
posiadanych decyzji oraz decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
- rozpatrzono 694 sprawy z zakresu gospodarki leśnej (w 2020- 583, w roku 2019 -452),
sprawy z zakresu gospodarki leśnej
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- sprawdzono 245 projektów decyzji o warunkach zabudowy (pod kątem ochrony gruntów)
(w 2020-364, w roku 2019-204),
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- rozpatrzono 37 spraw z zakresu ochrony przyrody (w roku 2020 – 45),
spraw z zakresu ochrony przyrody
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- z zakresu Prawa ochrony środowiska najwięcej było informacji o zmianie danych w instalacji oraz
zgłoszeń eksploatacji instalacji 14 (w roku 2020 – 20),
Prawo ochrony środowiska
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- z zakresu Prawa geologicznego i górniczego: sprawdzono 219 projektów decyzji o warunkach
zabudowy pod kątem złóż kopalin; wydawano decyzje, w tym m.in. dotyczące: zatwierdzenia
projektów robót geologicznych, zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej; weryfikowano składane przez przedsiębiorców (dwa
razy w roku) informacje dotyczące opłaty za wydobytą kopalinę oraz uproszczone zestawienia zmian
zasobów złoża (Z2).
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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 2021 spraw dotyczących
rekultywacji gruntów w szczególności gruntów po eksploatacji złóż kruszyw naturalnych było 77,
w roku 2020 było ich 76.
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Rozpatrzono 77 wniosków o wydanie kart wędkarskich (w roku 2020-94, w roku 2019 – 130)
Wnioski o wydanie kart wędkarskich
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oraz 1 wniosek o rejestrację sprzętu pływającego – za pośrednictwem systemu REJA24 (w roku 202028, w roku 2019 - 57). W tym miejscu należy dodać, że zmiany w ilości rejestracji sprzętu pływającego
są efektem wejścia w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. ustawy 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.
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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.
Efektem ww. zmian było również podpisanie pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie a Powiatem Nidzickim umowy na produkcję blankietów
dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich
personalizację i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Umowa została zawarta na okres
od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
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 2021 (jak i w latach poprzednich, począwszy od roku 2016) pracownicy wydziału
prowadzili na bieżąco elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1pkt 1a, 2b i 19a
ustawy Prawo budowlane. Efektem realizacji tego obowiązku jest możliwość uzyskania przez osoby
zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych prowadzonych na
terenie powiatu nidzickiego.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUNB jest uruchomiona wyszukiwarka publiczna,
umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz zgłoszeń budowy (http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/). Dostęp do rejestrów jest
powszechny i bezpłatny.
W roku 2021 nastąpiła kolejna ważna zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Od 1 lipca 2021 r. można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie drogą elektroniczną
wraz z cyfrowym projektem budowlanym. Od tego dnia, Inwestorzy, zgodnie ze zmienionymi
przepisami mają możliwość przedłożenia w urzędzie projektu w wersji elektronicznej. W dniu 1 lipca
2021 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające formę i zakres projektu budowlanego, który od tego
dnia może być przygotowany i złożony do organów w postaci elektronicznej. Dodatkowo utworzony
został portal e-budownictwo.gunb.gov.pl poprzez który wszystkie dokumenty można już podpisać na
stronie e-budownictwo za pomocą Profilu Zaufanego i przekazać wniosek do urzędu za pośrednictwem
ePUAP. Jest to kolejny etap cyfryzacji w budownictwie.
W roku 2021 Starosta Nidzicki decyzją z dnia 28 maja 2021 r., znak: BOŚ.6241.1.2021
zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - zarządcę drogi wojewódzkiej nr 545 DziałdowoNidzica-Jedwabno w Nidzicy do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w zakresie
oddziaływania akustycznego dla drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań
w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (tj. przy 3 budynkach na odcinku od km 21+182
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do km 21+800, 3 budynkach na odcinku od km 22+020 do km 22+775, 17 budynkach na odcinku od km
22+775 do km 23+492 oraz 14 budynkach na odcinku od km 23+492 do km 24+255).
Obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływań akustycznych
wynikał z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2011 r.,
znak: WOOŚ.4210.8.2011.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo- Nidzica, województwo warmińskomazurskie. W ramach ww. analizy porealizacyjnej przeprowadzone zostały przez akredytowane
Laboratorium Badawcze pomiary hałasu w 6 punktach pomiarowych na terenach chronionych przed
hałasem. Dodatkowo przy pomocy programu CADNA A, wersja z 2020 r. wykonano symulacje
komputerowe propagacji hałasu i obliczenia poziomu hałasu przy elewacjach budynków
zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) stwierdzone zostały przy
3 budynkach na odcinku od km 21+182 do km 21+800, 3 budynkach na odcinku od km 22+020 do km
22+775, 17 budynkach na odcinku od km 22+775 do km 23+492 oraz 14 budynkach na odcinku od km
23+492 do km 24+255. W decyzji określono termin wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego
do dnia 30 listopada 2021 roku. Następnie decyzją z dnia 24 września 2021 roku, znak:
BOŚ.6241.2.2021 Starosta Nidzicki zmienił ww. ostateczną decyzję Starosty Nidzickiego znak:
BOŚ.6241.1.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w części dotyczącej terminu wykonania i przedłożenia
przeglądu ekologicznego, który określono na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 z późn. zm.) wprowadziła System
Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne tzw. "systemem
informacyjnym PEM", który jest publiczną bazą danych zawierającą informacje o polu
elektromagnetycznym w środowisku, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
System informacyjny PEM jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia
gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób jednolity dla
obszaru całego kraju.
Zgodnie z art. 29 h ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.) system informacyjny PEM zapewnia
publiczny i nieodpłatny dostęp do prezentowanych na stronie internetowej w postaci map cyfrowych
i tabel informacji dotyczących zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust.
6 pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo
wynosi nie mniej niż 15 W, tj. zgłoszeń należących do kompetencji starosty jako organu ochrony
środowiska.
Zgodnie z art. 29 i ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych organy ochrony środowiska udostępniają w systemie informacyjnym PEM
informacje o zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 2 tej
ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo
wynosi nie mniej niż 15 W, w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub ponownego zgłoszenia.";
Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia
terminu wdrożenia systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie
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elektromagnetyczne z dniem 20 lipca 2021 r. został wdrożony System Informacyjny o Instalacjach
Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne.
Ponadto, z dniem 23 września 2021 r. został zmieniony przepis art. 115 a ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym starosta w przypadku stwierdzenia
na podstawie pomiarów własnych, że poza zakładem w wyniku jego działalności są przekroczone
dopuszczalne poziomy hałasu, to organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Mając
na uwadze prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie uciążliwości hałasowej (po zmianie
przepisów), koszt wykonania pomiarów hałasu w roku 2021 r. wyniósł 2 398,50 zł brutto - 1 sprawa).
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 2021 obowiązywały stawki określone w Uchwale
Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXVII/176/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.
W roku 2021, 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.
W związku z ww. nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w roku 2021
Starosta Nidzicki zakupił i przekazał dla Nadleśnictwa Nidzica 2000 sztuk płytek numerycznych do
cechowania drewna.
Zgodnie z zapisami ww. porozumień (jak każdego roku) nadleśnictwa składały w terminie
półrocznym, tj. do 15 stycznia i do 15 lipca informację z powierzonego nadzoru. Z przedmiotowych
informacji wynika, że stan sanitarny lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie
Powiatu Nidzickiego nie budzi zastrzeżeń, nie odnotowano zagrożeń ze strony czynników biotycznych
i abiotycznych mogących wpływać na zachowanie trwałości przedmiotowych lasów.
Ponadto w roku 2021 obowiązywały Uproszczone Plany Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacje
Stanu Lasu dla gmin:-Nidzica oraz Kozłowo sporządzone w 2015 roku na okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2025 r., zatwierdzone zarządzeniem Starosty Nidzickiego nr Z/44/2015 z dnia 01.12.2015 r. Janowiec Kościelny i Janowo sporządzone w 2015 roku na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.,
zatwierdzone zarządzeniem Starosty Nidzickiego nr Z/25/2016 z dnia 22.11.2016 r.
W związku z powyższym w kolejnych latach, tj. w latach 2025 oraz 2026 obowiązkiem starosty,
jako organu nadzorującego gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na
terenie powiatu nidzickiego - zgodnie z ustawą o lasach - będzie sporządzenie Uproszczonych Planów
Urządzenia Lasu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Plan
urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie
starosty, a wstępny szacunkowy koszt sporządzenia ww. dokumentów to ok. 100 000 zł.
W roku 2021 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
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rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, a otrzymane środki
finansowe przekazał uprawnionym właścicielom gruntów.
W roku 2021 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 (10 kontroli) oraz
kontrole terenowe w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorców obowiązków rekultywacji terenu
po wydobyciu kruszywa naturalnego (34 kontrole). Kontrole dotyczyły również wykonywania
obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody (11 kontroli).
Skargi, odwołania i zażalenia w roku 2021 oraz rozstrzygnięcia dotyczące działalności wydziału
(rozstrzygnięć Starosty Nidzickiego – wydanych w imieniu starosty przez Kierownika Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska):
1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 29.01.2021 r., znak: WINII.7840.4.122.2020 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Nidzickiego z dnia 19 lipca
2018r., znak: BOŚ.6740.160.2018.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 29.01.2021 r., znak: WINII.7840.4.123.2020 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Nidzickiego z dnia 10 maja
2019r., znak: BOŚ.6740.80.2019.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zawiadomieniem z dnia 23.02.2021 r., znak: WINII.7843.4.2.2021 pozostawił bez rozpoznania odwołanie od decyzji Starosty Nidzickiego z dnia
7 grudnia 2020 r., znak: BOŚ.6743.304.2020.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 31.03.2021 r., znak: WINII.7843.4.9.2021 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 3 lutego 2021 r., znak:
BOŚ.6743.329.2020.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 4.05.2021 r., znak: WINII.7840.4.134.2020 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego Nr 109/2019 z dnia 18 czerwca
2019 r., znak: BOŚ.6740.45.2019 (sprawa po ponownym rozpatrzeniu odwołania od decyzji
Starosty Nidzickiego w związku z wyrokiem NSA z dnia 17.09.2020 r., sygn.. akt II OSK 1339/20,
który oddalił skargę kasacyjną wniesioną od wyroku WSA w Olsztynie z dnia 17.02.2017 r., sygn..
akt II SA/Ol 938/19, którym uchylono decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dotyczącą uchylenia
decyzji Starosty Nidzickiego z dnia 18 czerwca 2019 r., znak:
BOŚ.6740.45.2019.
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 25.06.2021 r., znak: WINII.7843.4.22.2021 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 6 kwietnia 2021 r., znak:
BOŚ.6743.70.2021.
7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 7.07.2021 r., znak: WINII.7843.4.25.2021 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 30 kwietnia 2021 r., znak:
BOŚ.6743.84.2021.
8. Wyrokiem NSA z dnia 12.05.2021 r., sygn.. akt III OSK 412/21 uchylono wyrok WSA w Olsztynie
z dnia 12.06.2018 r., sygn.. akt II SA/Ol 993/17 i oddalono skargę na postanowienie SKO w
Olsztynie z dnia 8.11.2017 r. Nr SKO.60.102.2017 w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od
pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza (decyzja Starosty Nidzickiego z dnia 4.09.2017
r., znak: BOŚ.6224.1.2017).
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Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 29.07.2021 r., znak: WINII.7840.4.48.2021 uchylił decyzję Starosty Nidzickiego o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Nr
18/2019 z dnia 5.02.2019 r., znak: BOŚ.6740.305.2018 i umorzył postepowanie administracyjne w
całości.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 27.08.2021 r., znak: WINII.7843.4.52.2021 uchylił decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 16.07.2021, znak:
BOŚ.6743.183.2021 i umorzył postepowanie administracyjne.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 27.08.2021 r., znak: WINII.7843.4.34.2021 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 1 czerwca 2021 r., znak:
BOŚ.6743.138.2021.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 30.09.2021 r., znak: WINII.7843.4.53.2021 uchylił decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 28.07.2021, znak:
BOŚ.6743.172.2021 i umorzył postepowanie administracyjne.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie decyzją z dnia 29.10.2021 r., znak: WINII.7843.4.49.2021 utrzymał w mocy decyzję Starosty Nidzickiego z dnia 13.07.2021, znak:
BOŚ.6743.153.2021.

Zgłoszona do budżetu powiatu na rok 2021 obserwacja terenów występowania
i zagrożenia ruchami masowymi ziemi ( w tym rejestr tych terenów) nie została zrealizowana ze
względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu nidzickiego przeznaczonych na ten cel –
potrzeba sporządzenia ww. opracowań zgłaszana jest Zarządowi Powiatu w Nidzicy co roku do planu
budżetu powiatu. 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 – dane z roku 2017. Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Państwowy
Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy w piśmie z dnia 02.08.2019 r., znak: GCG/0735/2019 koszt sporządzenia map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy
Nidzica to kwota brutto ok. 60 000 zł – dane z roku 2019.
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.
W roku 2021 (jak w latach poprzednich) wykonywanie specjalistycznych usług z zakresu
administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty jako
właściwego organu administracji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze odbywało się na podstawie umowy zlecenia z roku 2020.
W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
przygotował i przeprowadził procedurę naboru na stanowisko związane z obsługą geologiczną
Starostwa Powiatowego w Nidzicy, a dokładnie wykonywanie specjalistycznych usług z zakresu
administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty jako
właściwego organu administracji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. W dniu 27 grudnia 2021 została podpisana Umowa Zlecenia na
ww. zadanie, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
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W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo
starosta. W roku 2021 na terenie powiatu nidzickiego funkcjonowały trzy spółki wodne:
1. Spółka Wodna Wesółka z siedzibą Szemplino Czarne 4, 13-113 Janowo – statut spółki
zatwierdzony decyzją Starosty Nidzickiego z dnia 04 maja 2020, znak: BOŚ.6343.1.2020. Zgodnie
ze statutem spółki wodnej terenem działania spółki objęty jest obszar gmin: Janowo i Janowiec
Kościelny – powierzchnia użytków rolnych objętych działalnością spółki wynosi 2641 ha, w tym
zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki (910 ha).
2. Spółka Wodna „Orzyc” z siedzibą w Szczepkowie Borowym, gm. Janowiec Kościelny – statut spółki
zatwierdzony decyzją Starosty Nidzickiego z dnia 5 kwietnia 2005 r., znak: G-6212/1/05. Zgodnie
ze statutem spółki wodnej terenem działania spółki objęte są grunty wsi Szczepkowo Borowe,
Iwany, Skrody, Krajewo w gminie Janowiec Kościelny – powierzchnia użytków rolnych objętych
działalnością spółki wynosi 566 ha, w tym zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością
spółki (566 ha).
3. Spółka wodna MELIO-MAZURY z siedzibą w Szkotowie 60/2, 13-124 Kozłowo – statut spółki
zatwierdzony decyzją Starosty Nidzickiego z dnia 29 października 2019, znak: BOŚ.6343.6.2019.
Zgodnie ze statutem spółki wodnej terenem działania spółki objęty jest obszar powiatu
nidzickiego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym m.in. art. 441, spółki
wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku,
zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych
przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Spółki wodne zapewniają
zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w zakresie gospodarowania wodami i mogą
podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, który przeznacza się
wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej.
Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń,
w tym urządzeń wodnych, służących do:
1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;
3) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
4) ochrony przed powodzią;
5) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę prowadzony był nadzór i kontrola nad działalnością ww. spółek
wodnych funkcjonujących na terenie powiatu nidzickiego (np. potwierdzano prawidłowość danych
dotyczących osób upoważnionych do reprezentowania spółki oraz danych dotyczących spółki wodnej
ze stanem faktycznym na wnioskach składanych przez spółki do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie o przyznanie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie
działalności bieżącej spółki).
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Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje zadania organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zadania koncentrują się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie
informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.
Zajmuje się przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, zgłoszeń prac geodezyjnych
i wydawaniem materiałów z zasobu oraz przyjmowaniem dokumentów z wykonanych prac
geodezyjnych i kartograficznych.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Starosta Nidzicki jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej realizował zadania z zakresu
geodezji i kartografii jako zadania z zakresu administracji rządowej. Między innymi:
1. prowadził powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym:
- ewidencję gruntów i budynków,
- geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
- bazę obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
- bazę szczegółowych osnów geodezyjnych,
- rejestr cen nieruchomości,
2. koordynował usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. prowadził gleboznawczą klasyfikację gruntów.
Zgodnie z danymi zawartymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dane z zakresu
geodezji odnośnie Powiatu Nidzickiego na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie

Miasto

Tereny wiejskie

Ogółem

Liczba jednostek ewidencyjnych

1

4

5

Liczba obrębów ewidencyjnych

6

119

125

Liczba działek ewidencyjnych

3664

37245

40909

Liczba punktów granicznych

10797

148976

159773

Liczba jednostek rejestrowych gruntów

2425

16273

18698

ewidencyjna

686

95347

96033

geodezyjna

686

95379

96065

Powierzchnia w
ha

Liczba budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i
budynków

szt.

3181

15787

18968

Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w
ewidencji gruntów i budynków

szt.

3132

1993

5125
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Należy podkreślić, że począwszy od 1 stycznia 2021 r. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
oraz koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu były prowadzone
w systemie informatycznym. Stało się to możliwe dzięki zakończeniu w 2020 r. projektu
pt. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”. Był
to kolejny poczyniony w Starostwie Powiatowym krok w kierunku rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Powiecie Nidzickim. Większość wniosków załatwiana była online z wykorzystaniem
profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP /starostwo_nidzica/SkrytkaESP oraz z wykorzystaniem e-usług, które były świadczone przez serwis
internetowy – geoportal dostępny pod adresem: http://powiatnidzicki.geoportal2.pl. Dzięki powstaniu
geoportalu nastąpiło ułatwienie oraz przyśpieszenie pozyskiwania niektórych danych przestrzennych,
a geodeci online zgłaszali prace geodezyjne na konkretnym terenie jak i pozyskiwali z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dane niezbędne do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych.
Na stronie powitalnej jest opublikowany katalog e-usług z bezpośrednimi odnośnikami do
właściwych formularzy o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Okno powitalne Geoportalu Powiatu Nidzickiego prezentuje się następująco:

Wykaz e-usług świadczonych na rzecz społeczeństwa 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

36
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

7. Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających
8. Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/niezakończonych prac geodezyjnych
9. Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną
10.Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z Licencją
11.Pobieranie danych z bazy EGiB, BDOT 500
12.Przekazywanie wyników pracy
13.Usługa przeglądania danych z bazy RCN
14.Zamówienie zbioru danych RCN
15.Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCN
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.
Z geoportalu oprócz geodetów korzystali nie tylko mieszkańcy powiatu, ale również
przedsiębiorcy, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, projektanci oraz inwestorzy. Zaletami
wdrożonego portalu powiatowego jest nieodpłatne korzystanie w trybie publicznym, aktualność
udostępnianych danych, gdyż Geoportal w głównej mierze bazuje na danych zgromadzonych
w Starostwie. W tym trybie świadczono między innymi usługi przeglądania mapy ewidencyjnej wraz
z danymi dotyczącymi działek, użytków i budynków oraz mapy zasadniczej. Przy pomocy geoportalu
w przybliżeniu weryfikowano przebieg granic poszczególnych działek ewidencyjnych, ich powierzchnię
oraz rodzaj użytków gruntowych, chociaż należy pamiętać, iż zawarte w nim informacje oraz
generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.
Należy zwrócić uwagę, że informacje mają 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. Dzięki temu, że system umożliwia także wyświetlanie
danych w trybie chronionym, tj. głównie danych osobowych np. na potrzeby jednostek samorządu
terytorialnego z usługi tej chętnie korzystali pracownicy samorządowi z terenu powiatu nidzickiego. Na
podkreślenie zasługuje również fakt, iż począwszy od 27 sierpnia 2021 r. zawiadomienia o zmianie
danych ewidencyjnych (które są niezbędne do ustalania wysokości podatków) dla samorządów
przekazywaliśmy wyłącznie drogą elektroniczną.
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Okno Geoportalu dla udostępniania danych w trybie bezpłatnym prezentuje się następująco:

Przykładowe okno w Geoportalu zawierające dane odnośnie nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Nidzickiego, na której znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu
Pracy w Nidzicy prezentuje się następująco:
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Należy zaznaczyć, że dzięki Geoportalowi został zinformatyzowany również proces wydawania
danych z rejestru cen nieruchomości. Dane w rejestrze wykorzystywane były głównie przez
rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny nieruchomości. W rejestrze cen nieruchomości
znajdują się przede wszystkim informacje o cenie nieruchomości, miejscu położenia nieruchomości,
o numerach ewidencyjnych działek, rodzaju nieruchomości (np. czy jest to nieruchomość lokalowa,
nieruchomość budynkowa, czy też niezabudowana nieruchomość rolna), o powierzchni
nieruchomości, o dacie sporządzenia aktu notarialnego itd. Dane zawarte w rejestrze są na bieżąco
aktualizowane na podstawie przekazywanych aktów notarialnych. Z uwagi na to, że jest to rejestr
publiczny, każdy zainteresowany otrzymywał te dane np. w celu sprawdzenia cen nieruchomości
w danej miejscowości, w danym okresie czasu, na potrzeby sprzedaży lub kupna nieruchomości.
Wykorzystując usługi udostępnione przez Geoportal wystarczyło wystąpić do Starosty ze stosownym
wnioskiem, którego wzór został określony w rozporządzeniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wzorów
wniosków o udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1322) . Dane były
udostępniane odpłatnie.
W roku 2021 w związku z funkcjonowaniem Geoportalu:
• podpisano 31 umowy na elektroniczne udostępnianie materiałów z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz rzeczoznawców
majątkowych,
• założono konta dla 80 użytkowników (projektantów, przedstawicieli podmiotów władających
sieciami, przedstawicieli gmin) usługi iGeoZUD – obsługa narad koordynujących sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
• przyjęto 1222 elektronicznych zgłoszeń prac geodezyjnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że
począwszy od 2022 r. wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszają prace geodezyjne wyłącznie online,
• wykonano 1114 płatności elektronicznych,
• 629 863 razy pobrano obrazy z serwera niepublicznego,
• 3 763 osób pobrało w/w obrazy na podstawie unikalnych wejść,
• 914 572 razy pobrano obrazy z serwera publicznego,
• 11 967 osoby pobrały w/w obrazy na podstawie unikalnych wejść.
Poprzez porównanie tych danych z danymi z roku 2020 r. należy stwierdzić, że jest znaczny wzrost
usług jakie Powiat świadczy na rzecz społeczeństwa za pośrednictwem Geoportalu. Dzięki temu
serwisowi poprawiła się jakość oraz czas obsługi interesantów, a w szczególności pozwolił on na zdalną
obsługę interesantów w czasie trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Wykaz 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/czynności
Rozpatrywanie wniosków w sprawie udostępnienia
zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Liczba
spraw/wniosków
informacji
2 090

39
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

2.

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

2 042

w tym z wykorzystaniem e-usług
Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków
Wprowadzanie do rejestru cen nieruchomości danych z aktów
notarialnych
Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się wydaniem
decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji
gruntów
Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się wydaniem
decyzji administracyjnej w sprawie aktualizacji danych zawartych w
ewidencji gruntów i budynków

160
5 273
585

8.

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

19

9.

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

296

10.
11.

Udostępnianie baz ewidencji gruntów i budynków
Rejestracja zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych

32
1112

w tym z wykorzystaniem e-usług
Uzgodnienie materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym udostępnianych dla Wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych

1112
1112

Wystawienie dokumentów obliczenia opłaty za udostępnienie
materiałów pzgik
Obsługa narad koordynacyjnych (ilość wniosków) i wydanych uzgodnień

1012

Weryfikacja dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i
kartograficznych
Wprowadzanie zmian do pozostałych baz prowadzonych w pzg i k
Udostępnianie na wniosek materiałów pzg i k
w tym z wykorzystaniem e-usług

1002

18.

Obsługa kasowa interesantów w PODK i G

450

19.

Wyjaśnianie i udzielanie informacji dotyczących materiałów zasobu

450

20.

Wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości

49

w tym z wykorzystaniem e-usług

30

3.
4.
5.
6.

7.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

2 042

10

13

187

1002
1012
290
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Wystawienie dokumentów obliczenia opłaty za wydanie wypisów z rejestru
gruntów, budynków i lokali , wyrysów z mapy ewidencyjnej
2 500
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Rejestracja zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych
1200
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Z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Nidzicki w 2021
r. osiągnął wpływy w wysokości 447 136,96 zł, które stanowią dochód własny Powiatu.
Zestawienie należności w rozbiciu na rodzaj udostępnianych danych zgromadzonych w zasobie
oraz wykonywanie poszczególnych czynności przedstawiono w poniższej tabeli:
L.p

Pozycja z cennika ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [Poz. załącznika do ustawy pgik]

Kwota za
udostępnienie
danych (zł)

1

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) [Tabela 7]

2

Pełny zbiór danych GESUT [Lp.1]

6,32
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3

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) [Tabela 9]

4

Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych [Lp.2]

5

38,28

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy
danych EGiB [Tabela 10]

6

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej [Lp.1]

7

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1,

10 837,75
1 173,49

wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej [Lp.2]
8

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej [Lp.3]

5 373,94

9

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej [Lp.4]

1 313,77

10

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego [Tabela 11]

11

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego [Lp.1]

12

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego [Lp.2]

13

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego [Lp.4]

300,00

14

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

420,00

200,00
59 550,00

[Lp.5]
15

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego [Lp.6]

16

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego [Lp.8]

17

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego [Lp.9]

18

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego [Lp.10]

19

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

76 650,00
4 950,00
25,00
6 150,00
75,00

[Lp.11]
20

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego [Lp.12]

6 060,00

21

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz

32 700,00

klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego
dokumentu) [Lp.13]
22

Wypis z wykazu działek [Lp.14]

693,00

23

Wypis z wykazu podmiotów [Lp.15]

655,00

24

Rejestr cen nieruchomości [Tabela 12]

25

Zbiór danych rejestru cen nieruchomości w postaci elektronicznej [Lp.1]

26

Mapa zasadnicza [Tabela 13]

27

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej [Lp.1]

3 269,90

3 809,12

42
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

28

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej [Lp.2]

22 156,74

29

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej [Lp.3]

28 239,70

30

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3 [Lp.4]

31

5 315,69

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr2, 3 i 6–14, udostępnianie do
wglądu dokumentów i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [Tabela
16]

32

Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 2, 3 i 6–14 w postaci nieelektronicznej

705,07

[Lp.1]
33

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu [Lp.6]

34

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych o których mowa w

28 561,50
138 220,75

art. 12 ust 1 pkt 3 [Tabela 16a]

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii została przyznana dotacja z budżetu państwa
w wysokości 185 415,00 zł, która została wykorzystana w całości. Z tych środków należność w kwocie
88 545 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów n/w prac geodezyjnych jakie w 2021 r. zostały
zrealizowane na zlecenie Starosty Nidzickiego:
- dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), prowadzonej dla jednostek
ewidencyjnych 281101_2 – Gmina Janowiec Kościelny i 281104_4 – miasto Nidzica, do wymagań
przepisów prawa z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Wartość zamówienia 62 730,00 zł,
- informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zastosowaniu programu
EWOPIS polegająca na przetworzeniu materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci
dokumentów elektronicznych” Wielkość zamówienia 37 000 stron formatu A4. Wartość zamówienia
- 25 815,00 zł.

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.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. mienie Powiatu Nidzickiego stanowiły 636 działki ewidencyjne
o łącznej powierzchni 579,9783 ha.
Sposób rozdysponowania powyższych gruntów przedstawiał się następująco :
- 24 działki o łącznej powierzchni 23,2788 ha (oprócz dróg powiatowych) znajdowały się w trwałym
zarządzie (tab. nr 1),
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Tabela nr 1
MIENIE POWIATU
Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Stan na dzień 31.12.2021 r.
Oznaczenie
Położenie
Powierzchnia
Numer księgi
Lp.
nieruchomości
nieruchomości
wieczystej
(numer działki)
19/100 z 0,3181 ha
(0,0604 ha)

OL1N/00012829/6

81/100 z 0,3181 ha
(0,2577 ha)

OL1N/00012829/6

miasto Nidzica,
obręb nr 5
ul. Traugutta 23

8/4

miasto Nidzica,
obręb nr 5
ul. Kolejowa 27

184/21

458/1000 z 0,7012 ha
(0,3211 ha)

OL1N/00015854/1

3

obręb Jagarzewo
gmina Janowo

54
67
69/3
70/1
71/1
73/1
77/3
83
83/1
126/1
142

0,6000 ha
0,0500 ha
0,3619 ha
0,0980 ha
1,0700 ha
2,1386 ha
2,0100 ha
0,1700 ha
0,0400 ha
1,5400 ha
7,0000 ha

OL1N/00017277/6
OL1N/00015967/6
OL1N/00015967/6
OL1N/00021635/5
OL1N/00015967/6
OL1N/00015967/6
OL1N/00017277/6
OL1N/00015967/6
OL1N/00015967/6
OL1N/00017277/6
OL1N/00017277/6

4

miasto Nidzica,
obręb 6
ul. Jagiełły 3

56
57/1

0,3614 ha
0,1428 ha

OL1N/00011548/5
OL1N/00009542/6

74/5

3,1540 ha

OL1N/00011548/5

99

1,0342 ha

OL1N/00015969/0

1

2

5

obręb
Brzeźno Łyńskie
gmina Nidzica

6

miasto Nidzica,
obręb 6
ul. Jagiełły 1

44
63/3

0,3541 ha
0,0629 ha

OL1N/00015968/3
OL1N/00015968/3

63/4

0,2161 ha

OL1N/00015968/3

7

obręb
Brzeźno Łyńskie
gmina Nidzica

50/11

0,1472 ha

OL1N/00014392/7

50/12

0,0374 ha

OL1N/00014392/7

73/2

0,0408 ha

OL1N/00011548/5

8

miasto Nidzica,
obręb nr 6
ul. Wyborska 10

74/6

2,0102 ha

OL1N/00018518/5

24

23,2788 ha

RAZEM

Jednostka
organizacyjna
Powiatowy
Urząd Pracy
w Nidzicy
Starostwo
Powiatowe
w Nidzicy
Powiatowy
Zarząd Dróg
w Nidzicy

Zespół Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących
w Jagarzewie

Zespół Szkół
Zawodowych i
Ogólnokształcących
w Nidzicy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Nidzicy

Centrum
Kształcenia
Zawodowego w
Nidzicy

- 8 działek o łącznej powierzchni 2,8183 ha znajdowało się w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (tab. nr 2),
Tabela nr 2
MIENIE POWIATU
Nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Stan na dzień 31.12.2021 r.
Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Numer księgi wieczystej

1

miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza

79/3

0,0181 ha

OL1N/00022824/4
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2

miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza

81/4

175/1000 z 0,3186 ha
(0,0558 ha)

OL1N/00016795/6

3

miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza

81/6

0,6239 ha

OL1N/00022824/4

4

miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza

81/7

0,2079 ha

OL1N/00016682/1

81/9

1,2927 ha

OL1N/00016682/1

98/2

0,1904 ha

OL1N/00024682/0

9/15

0,0592 ha

OL1N/00022824/4

10/2

0,3703 ha

OL1N/00014720/6

8

2,8183 ha

5
6
7
8

miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza
miasto Nidzica, obręb 4
ul. Mickiewicza
miasto Nidzica, obręb 5
ul. Traugutta
miasto Nidzica, obręb 5
ul. Traugutta

RAZEM

- 594 działki o łącznej powierzchni 552,7648 ha to drogi powiatowe (tab. nr 3), w tym 520 działek
o łącznej powierzchni 490,6715 ha oddanych było w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w
Nidzicy,
Tabela nr 3
MIENIE POWIATU
Nieruchomości, którymi w imieniu Powiatu Nidzickiego zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
(drogi powiatowe) Stan na dzień 31.12.2021 r.
Lp.
1

2

Jednostka ewidencyjna

Ilość działek

Powierzchnia ogólna

MIASTO NIDZICA

20

10,0329 ha

w tym oddane w trwały zarząd

13

6,5639 ha

GMINA NIDZICA
(obszar wiejski)

191

188,8537 ha

w tym oddane w trwały zarząd

178

163,5620 ha

GMINA JANOWO

102

79,9582 ha

w tym oddane w trwały zarząd

81

69,5341 ha

GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

149

105,9133 ha

w tym oddane w trwały zarząd

122

89,5386 ha

GMINA KOZŁOWO

131

167,9067 ha

w tym oddane w trwały zarząd

125

161,3729 ha

GMINA OLSZTYNEK

1

0,1000 ha

w tym oddane w trwały zarząd

1

0,1000 ha

594

552,7648 ha

3

4

5

6
RAZEM
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- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0508 ha oddane były w najem (tab. nr 4)
Tabela nr 4
MIENIE POWIATU
Nierozdysponowane trwale nieruchomości Powiatu Nidzickiego Stan na dzień 31.12.2021 r.
Lp.

Rodzaj i położenie
nieruchomości

1

Nieruchomość zabudowana
położona w Nidzicy
przy ul. Murarskiej 4
(obręb Nr 6)
„BASZTA”

2

62/100 części udziału w
nieruchomości zabudowanej
położonej w Napiwodzie 58

RAZEM

Nr działki

Powierzchnia działki

Uwagi

43/2

0,0080 ha

Umowa najmu na rzecz
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w Nidzicy

81/1

0,0428 ha
(pow. przynależna do
udziału)

Na udział składa się lokal
mieszkalny wynajmowany na
rzecz osoby fizycznej

2

0,0508 ha

Spośród nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nidzickiego nie rozdysponowanych trwale
było 8 działek o łącznej powierzchni 1,0656 ha (tab. nr 5).
Tabela nr 5
MIENIE POWIATU
Nierozdysponowane trwale nieruchomości Powiatu Nidzickiego
Stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.

Rodzaj i położenie

Nr działki

Powierzchnia działki

Numer księgi
wieczystej

1

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie nr 6 miasta Nidzica

75/1

0,3508 ha

OL1N/00026402/8

2

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka

19/34

0,0560 ha

3

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka

182/9

0,1173 ha

4

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka

267/16

5

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka

461/23

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka
Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Jabłonka

181/6

0,0701 ha

356/2

0,0185 ha

OL1N/00023102/4

101

0,0040

OL1N/0022668/2

8

1,0656 ha

6
7
8

RAZEM

Nieruchomość gruntowa położona w
obrębie Janowiec Kościelny

OL1N/00023102/4
OL1N/00023102/4

0,2807 ha

OL1N/00023102/4

0,1682 ha

OL1N/00023102/4
OL1N/00023102/4
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Gospodarowanie polegało między innymi na :
- ewidencjonowaniu nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
- wyrażanie zgody przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu oraz Starostę Nidzickiego na zawieranie między
innymi przez powiatowe jednostki organizacyjne umów najmu nieruchomości lub ich części,
- nabywaniu nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości,
- zbywanie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
Z tytułu gospodarowania przez Zarząd Powiatu nieruchomościami powiatowymi w 2021 r.
osiągnęliśmy dochód w wysokości 106 488,12 zł, z czego kwota 86 688,17 zł stanowi odszkodowanie
za nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod rozbudowę
drogi wojewódzkiej nr 604.
W okresie tym miały miejsce niżej wymienione czynności, które wpłynęły na stan powiatowego zasobu
nieruchomości:
- dnia 29 kwietnia 2021 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A2690/2021 umowa
darowizny na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączki o pow.
0,0285 ha, oznaczonej jako działka 46/10. Nieruchomość została wydzielona z drogi publicznej
powiatowej nr 1264 N i zbyta na potrzeby społeczne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe Sołectwa
Rączki,
- do zasobu nabyta została na podstawie decyzji Starosty Nidzickiego Nr 1/2021 z dnia 6 sierpnia
2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej
nr 1613N na odcinku Janowiec – Kołaki – Gołębie- Jabłonowo Dyby działka nr 101 położona w obrębie
Janowiec Kościelny, gm. Janowiec Kościelny o powierzchni 0,0040 ha. Nieruchomość w związku z art.
12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1363 ze zm.) stała się własnością
Powiatu Nidzickiego z dniem 10 września 2021r., a Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, z mocy prawa
(art. 20 ust.1 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.) otrzymał powyższą działkę w trwały zarząd.
W myśl z art. 12 ust. 4a i 4f w/w ustawy za przejętą nieruchomość dotychczasowemu właścicielowi
ustalono odszkodowanie w kwocie 742,35 zł.
- dnia 29 grudnia 2021 r. została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A 8864/2021 umowa nabycia
do powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Nidzica, o pow. 0,3508 ha,
oznaczonej jako działka nr 75/1. Nieruchomość została nabyta na realizację zadań oświatowych
związanych z działalnością statutową Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
- w dniu 31 marca 2021 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy Powiatem Nidzickim a Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy na czas
nieoznaczony, pomieszczenia (garażu) w budynku nr 58 w obrębie Napiwoda,
- 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 stała się własnością Powiatu Nidzickiego. Za przejęcie z mocy prawa w/w nieruchomości, która
została wydzielona na poszerzenie drogi powiatowej poprzednim właścicielom należało się
odszkodowanie. Zgodnie z zawartym w dniu 26 maja 2021 r. porozumieniem w tej sprawie Powiat
Nidzicki wypłacił odszkodowanie w wysokości 25.176,00 zł.
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W okresie objętym informacją Rada Powiatu i Zarząd Powiatu oraz Starosta Nidzicki podjęli
n/w akty związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

uchwała Zarządu Powiatu Nr 75/263/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do
wynajmu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego – dot. garażu o pow. 27,90 m²,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 75/265/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do
użyczenia na rzecz Gminy Nidzica nieruchomości położonej w miejscowości Rączki, stanowiącej
własność Powiatu Nidzickiego – dot. działki nr 46/10 o pow. 0,0285 ha,
uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/164/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do
wynajmu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego – dot. garażu o pow. 27,90 m²,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 77/271/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego
własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy – dot. najmu lokalu o pow. 52,60 m2,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 79/275/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przejęcie w użyczenie przez Powiat Nidzicki części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Nidzica – dot. części nieruchomości o pow. 607 m² położonej w obrębie nr 5 miasta Nidzica,
oznaczonej jako działka nr 8/2,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 79/276/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia
miesięcznej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu
Nidzickiego,
uchwała Rady Powiatu Nr XXV/167/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wyborskiej 12, stanowiącego
własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy – dot. najmu lokalu o pow. 52,60 m2
uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/189/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości – dot. działki 75/1
obręb 6 m. Nidzica,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/317/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. 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 – dot. najmu
dwóch garaży o pow. 12 m2 każdy i placu manewrowego o pow. ok. 400 m2,
uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/196/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. 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 – dot. najmu
dwóch garaży o pow. 12 m2 każdy i placu manewrowego o pow. ok. 400 m2,
uchwała Zarządu Powiatu Nr 106/334/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego,
będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – dot. sali gimnastycznej
położonej w Nidzicy przy ulicy Jagiełły 2,
uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/205/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości – dot. działki
75/1 obręb 6 m. Nidzica,
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13. uchwała Zarządu Powiatu Nr 115/355/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność Powiatu Nidzickiego,
będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
14. zarządzenie Starosty Nidzickiego Nr Z/43/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego,
będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy – dot. sali gimnastycznej
położonej w Nidzicy przy ulicy Jagiełły 2,
15. zarządzenie Starosty Nidzickiego Nr Z/54/2021 z dnia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń o pow. 46,45 m2 stanowiących własność
Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
Oprócz zadań dotyczących nieruchomości powiatowych Starosta Nidzicki gospodarował
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i w stosunku do tych nieruchomości na
bieżąco wykonywał czynności wynikające z przepisów prawa oraz realizował inne zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami. Na szczególne podkreślenie zasługuje sporządzanie wykazów
nieruchomości, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1961).
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 38 nieruchomości leżących na terenie miasta Nidzica i 112
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 80 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 1366 działek o pow. 581,1725 ha,
z których 473 działki o pow. 662,6717 oddanych było w trwały zarząd.
Ponadto 207 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 249,9476 było oddanych
w użytkowanie wieczyste.
W okresie objętym informacją Starosta Nidzicki jako organ reprezentujący Skarb Państwa
w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydał n/w zarządzenia:
1. zarządzenie Starosty Nidzickiego Z/30/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej
w użytkowanie wieczyste
2. zarządzenie Starosty Nidzickiego Nr Z/40/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem części nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Olsztynie,
Część kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa było pokrytych
z dotacji państwa, które Powiat otrzymał w wysokości 60 919,00 zł. Dotacja została wykorzystana
49
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

w całości między innymi na pokrycie kosztów sporządzenia opinii o wartości nieruchomości
niezbędnych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, zastępstwa adwokackiego
i procesowego w sprawach dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa, odśnieżanie dróg
Skarbu Państwa.
Wykaz zadań zrealizowanych z zakresu gospodarowania nieruchomościami przedstawia się
następująco :
Lp.
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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
Prowadzenie sprawy związanych z wykonywaniem, ograniczaniem,
pozbawianiem praw do nieruchomości
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (liczba działek)
Wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej
Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Oddanie nieruchomości w najem
Rozpatrzenie wniosków odnośnie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomościach Powiatu Nidzickiego i Skarbu Państwa
Informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
Przygotowanie aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami
Powiatu Nidzickiego i Skarbu Państwa
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
43

30
28

184
83
153
1
4
1
11
12
17
4

8

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa osiągnięto wpływy w wysokości
750 925,91 zł , z czego kwota 167 876,88 zł stanowiła dochód Powiatu.
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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 2021 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
• W kwietniu 2021 r. wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez powiat złożyły
arkusze organizacji pracy na rok szkolny 2021/2022. Arkusze zostały przesłane do zaopiniowania
Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty. Po uwagach Kuratorium i wyjaśnieniach dyrektorów
szkół arkusze zostały zatwierdzone 28 maja 2021 r.
• Po dokonaniu naborów na rok szkolny 2021/2022 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 21 września 2021 r.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA WYDZIAŁU PODJĘTE W 2021 ROKU
• Stała współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w sprawie sieci szkół w powiecie,
oceny pracy dyrektorów.
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Spotkania z Kuratorem Oświaty w 2021 roku.

• Organizacja spotkań dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki ze Starostą Nidzickim.
• Analiza i przygotowanie wniosków o udzielenie dotacji na uczniów w szkołach niepublicznych.
• Utworzenie oddziału szkolnego w ramach „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy na lata 2021-2025.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSO w Nidzicy

• Analiza wydatków poniesionych w 2021 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz sporządzenie
rocznego 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.
• Przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w zakresie
organizacji pracy szkoły (w ramach kontroli zarządczej).
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu
stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla
uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej z budżetu Powiatu Nidzickiego, a następnie
przeprowadzenie kwartalnych kontroli, obejmujących rok 2021, w Branżowej Szkole I Stopnia
w Piątkach w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych
w comiesięcznych informacjach przedkładanych w Starostwie Powiatowym.
• Opracowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej z budżetu Powiatu Nidzickiego, a następnie
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przeprowadzenie półrocznych kontroli, obejmujących rok 2021, w Branżowej Szkole I Stopnia,
Liceum dla Dorosłych oraz w Technikum w Nidzicy (W-M ZDZ Centrum Edukacji w Nidzicy)
w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w comiesięcznych
informacjach przedkładanych w Starostwie Powiatowym.
Przeprowadzono 10 kontroli w szkołach niepublicznych, z których sporządzono protokoły.
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 udzielenia upoważnienia do działania
w imieniu Powiatu Nidzickiego dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy (do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości).
Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy (do podpisania oświadczenia
dotyczącego budowy sieci i przyłącza cieplnego).
Opracowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (do podpisania oświadczenia dotyczącego
budowy sieci i przyłącza cieplnego).
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 udzielenia pełnomocnictwa dla
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy (do podpisania umowy o dostęp do
nieruchomości w celu wybudowania i utrzymania sieci światłowodowej).
Przeprowadzenie procedury oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu nadania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego”.
Opracowanie i złożenie wniosku, nadzór nad przebiegiem zadania w szkołach i sporządzenie
rozliczenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj
Polskę” w 2021r.

Całkowity koszt zadania: 23 487,00 zł
Dotacja celowa: 18 789,00 zł
Wkład własny: 4 698,00 zł
Dofinansowanie otrzymane na poszczególne szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: 4 300,00 zł
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W ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" 26 listopada 2021 r. uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy odwiedzili Warszawę. W programie wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.

Warszawa dnia 26 listopada 2021 r.

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy:
3 852,00 zł
18 listopada 2021 r. uczniowie klas Liceum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy,
w ramach programu „Poznaj Polskę” Odwiedzili: POLIN Muzeum Historii Żydów, oraz Centrum Nauki
Kopernik.

Warszawa dnia 18 listopada 2021 r.

- Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy: 4 769,00 zł
Dnia 24 listopada 2021 r. uczniowie Technikum ( ekonomicznego i informatycznego ) uczestniczyli
w wycieczce do Gdańska w ramach programu MEN „ Poznaj Polskę”. Odwiedzili Muzeum II Wojny
Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

54
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

Wycieczka do Gdańska dnia 24 listopada 2021 r.

- Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie:
3 948,00 zł
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę'' uczniowie ZSRiO w Jagarzewie
uczestniczyli w wycieczce do Gdańska i zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej i Centrum Nauki
Eksperyment w Gdyni.

Gdańsk listopad 2021 r.

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy:
1 920,00 zł
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" uczniowie SOSW w Nidzicy
wybrali się na wycieczkę do Torunia. Uczniowie podczas wyjazdu uczestniczyli w warsztatach wodnych
w Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Następnie odwiedzili Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie
samodzielnie wytwarzali pierniki.
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Toruń listopad 2021 r.

• Opracowanie, złożenie wniosku i nadzorowanie realizacji Rządowego programu „Aktywna Tablica”
oraz sporządzenie sprawozdania.
W ramach programu w 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Nidzicy została wyposażona w pomoce dydaktyczne do gabinetu terapeutycznego
„Sala doświadczania świata” oraz program multimedialny do terapii procesów komunikacji - Percepcja
słuchowa; Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy - w 6 interaktywnych monitorów;
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie - w 2 interaktywne monitory.

Sala doświadczeń światła w SOSW

Wartość projektu: 71 787,40 zł, w tym uzyskane wsparcie: 57 437,40 zł, środki własne: powiatu –
14 358 zł.
• Realizacja programu - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe w 2021 r. W ramach programu powiat otrzymał dotację celową na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Programem objęto
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uczniów szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy.
W 2021 r. wykorzystano dotację w wysokości 6 937,92 zł.
• Opracowanie i złożenie wniosku oraz nadzór nad realizowanym w szkołach Narodowym Programem
Rozwoju Czytelnictwa w roku 2021.

Całkowita wartość zadania wyniosła 18 750,00 zł, w tym:
- wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 15 000,00 zł,
- wkład własny powiatu: 3 750,00 zł.
Finansowanie zadania w podziale na szkoły przedstawiało się następująco:
1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: wsparcie finansowe ze
środków budżetu państwa: 12 000,00 zł, wkład własny powiatu: 3 000,00 zł.
2) Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: wsparcie
finansowe ze środków budżetu państwa: 3 000,00 zł, wkład własny powiatu: 750,00 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących za środki pozyskane z programu zakupił nowości wydawnicze
i lektury szkolne, w tym pozycje z czcionką ułatwiającą czytanie oraz komputer z oprogramowaniem
dla bibliotek, natomiast Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących zakupił nowości wydawnicze
i lektury szkolne, w tym również audiobooki.

Zakupione książki do ZSO w Nidzicy.

• Opracowanie i złożenie wniosku oraz nadzór nad realizowanym w 2021 r. w Szkole Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy programem „Laboratoria
Przyszłości”.
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Wykorzystano wsparcie finansowe na inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej
infrastruktury w kwocie 30.000 zł. Wysokość wsparcia to 100% kosztów zadania. Szkoła zakupiła m. in.:
drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą do
mikrokontrolerów, laptop z oprogramowaniem do obsługi drukarki 3D, zestaw audio-video, różne
zestawy konstrukcyjne z akcesoriami, zestawy narzędzi ucznia, maszyny do szycia z akcesoriami,
zestawy farb, pędzli i wiele innego dodatkowego wyposażenia.

Zakupiony sprzęt w ramach Laboratorium Przyszłości w SOSW w Nidzicy

• Nadzorowanie realizacji zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do szkoły po okresie
pandemii. Powiat Nidzicki otrzymał na to zadanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej i wykorzystał w 2021 r. kwotę 40 320,00 zł.
• Opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nidzickiego w roku szkolnym
2020/2021, która została przedłożona Radzie Powiatu w Nidzicy.
• 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.
• Nadzorowanie realizacji programu „Wczesne Wspomaganie Dziecka i Jego Rodziny” oraz
sporządzenie sprawozdania z realizacji programu.
W 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy na mocy porozumienia pomiędzy
Starostą Nidzickim a Ministerstwem Edukacji i Nauki 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.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
1. terapia pedagogiczna - 291 godzin;
2. terapia psychologiczna – 198 godzin;
3. terapia integracji sensorycznej – 491 godzin;
4. terapia ręki – 160 godzin;
5. terapia behawioralna – 383 godziny;
6. rehabilitacja ruchowa – 175 godzin;
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7. masaż klasyczny, leczniczy – 201 godzin;
8. terapia logopedyczna – 259 godzin;
9. konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców – 125 godzin;
10. surdologopedia – 57 godzin.
Razem: 2 340 godzin.
Na realizację projektu w 2021 r. wykorzystano 163 799,94 zł dotacji.
• Nadzorowanie realizacji umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącej
Doradztwa metodycznego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania.
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w 2021 r. zatrudnionych było 11 doradców metodycznych
w zakresie: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język polski, religia, wychowanie
fizyczne, język angielski, kształcenie specjalne, język mniejszości narodowej, historia, WOS,
matematyka, kształcenie zawodowe. Na realizację zadania w 2021 roku Powiat Nidzicki otrzymał
dotację w wysokości 300 200,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 292 928,46 zł.

• Gromadzenie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych, tj.:
- egzamin ósmoklasisty,
- egzamin maturalny,
- egzamin zawodowy.
Przygotowanie informacji o wstępnych wynikach matur i prezentacja materiału na sesji Rady
Powiatu w Nidzicy.
• Przyjmowanie i analizowanie wniosków dotyczących stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Nidzicki. Udział w pracach komisji stypendialnej.
1. W 2021 r. Zarząd Powiatu w Nidzicy przyznał 59 stypendiów w wysokości 1 000,00 zł dla uczniów
szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki, w tym: 58 naukowych i 1 sportowe:
- 48 dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 9 dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
- 1 dla ucznia Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących,
- 1 dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wręczenie stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych

2. 8 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów
(za najwyższą średnią w szkole).
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3. 20 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia na kwotę 12 200,00 zł w ramach
Programu Stypendialnego Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, który był realizowany na
terenie Powiatu Nidzickiego przez Nidzicki Fundusz Lokalny.

Stypendyści Programu Stypendialnego Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

• Wskazywanie miejsc dla nieletnich oczekujących na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym lub socjoterapii. W 2021 roku wydano 9 skierowań dla uczniów ze szkół
prowadzonych przez Powiat Nidzicki do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie
z postanowieniami Sądu Rejonowego w Nidzicy.
• Gromadzenie informacji i wniosków w sprawie nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli.
W 2021 roku z okazji Dnia Edukacji 7 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 – 2 nauczycieli,
c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 1 nauczyciel,
d) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy – 1 nauczyciel,
e) Centrum Kształcenia Zawodowego –1 nauczyciel.
Wysokość nagrody Starosty w 2021 r. to 2 500,00 zł.

60
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

Nagrody Starosty

• Opracowano 3 wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, dla
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
Przyznano 2 Medale.
• Opracowano 2 wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dla nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
Przyznano 2 nagrody.

Wręczenie nagród Ministra Edukacji i Nauki

61
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

• Opracowano 4 wnioski o przyznanie nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
Przyznano 1 nagrodę.

Wręczenie medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

• Przygotowanie i montaż w placówek oświatowych tablic informujących o 50 powodach dla których
dzieci powinny uprawiać sport.

Tablice na obiektach szkolnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• Opracowanie planu zamówień publicznych na 2021 rok.
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• Opracowanie projektu zarządzenia Starosty Nidzickiego w sprawie regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych. Zarządzenia weszło w życie
z dniem 15 stycznia 2021 r.
• Opracowanie projektu zarządzenia Starosty Nidzickiego w sprawie realizacji umów po
przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2021 r.
• W 2021 r. przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z tego:
- 4 postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, z czego udzielono 3 zamówienia: na
dostawy (łączna wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług: 197 853,00 zł), na usługi
(łączna wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług: 141 450,00 zł), 1 postępowanie
na roboty budowlane zostało unieważnione.
• Sporządzono sprawozdanie roczne z zamówień publicznych za 2020 rok.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
• 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 2021 roku wpisano do ewidencji 3 nowe stowarzyszenia rejestrowe, 1 fundację, 1 klub sportowy
oraz 1 uczniowski klub sportowy. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez Powiat Nidzicki w 2021 r.
figurowało 117 stowarzyszeń.
W 2021 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 2020 rok, które zaprezentowano na posiedzeniu Rady Powiatu w miesiącu kwietniu
2021 r.
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Uchwałą Nr XXII/150/2020 z dnia 27 listopada 2020 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 2021 rok.
• Przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem konkursu
1. Wydział OZK przygotował projekt uchwały a Zarząd Powiatu w dniu 12 marca 2021 r. podjął uchwałę
Nr 82/283/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 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. 2020 poz. 1057).
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 82/282/2021 dnia 12 marca
2021 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 7 kwietnia 2021 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 16 kwietnia 2021 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 29 500,00 zł.
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Zdjęcia z realizacji projektu Malowanie na szkle

Nidzicki Fundusz Lokalny przekazał organizacjom pozarządowym na realizację 14 projektów kwotę
w łącznej wysokości 55 000,00 zł, z tego 29 500,00 zł środki Powiatu.
Realizacje zadania w zakresie Programu Stypendialnego zlecono Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu,
który udzielił 20 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Nidzickiego. Ogółem na
realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12 200 zł, z tego 10 000 zł to środki Powiatu Nidzickiego,
a 2 200 zł środki NFL.

Program stypendialny

• Opracowanie programu współpracy z organizacjami na rok 2022.
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
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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 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.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADY OBYWATELSKIE
• 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 2022 r.”
W miesiącu październiku 2021 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 107/338/2021 ogłosił otwarty konkurs
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 2022 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.
Termin składania ofert upłynął z dniu 8 listopada 2021 r. Wpłynęło pięć ofert. Umowę na realizację
zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie
Powiat Nidzickiego w 2022 r. zawarto w dniu 8 grudnia 2021 r. ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda”
z siedzibą w Nowym Sączu.
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Rejestracja osób chcących skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji
prowadzona jest w dni robocze w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nidzicy, tj. od 7.30 do
15.30. Rejestracji można dokonać dzwoniąc pod numer 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 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa
obywatelskiego oraz mediacji. Zlokalizowane one były:
a. w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłaszanych 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 ze Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
W okresie od 01.01.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. ze względu na stan epidemii wywołanej
wirusem Sars-Cov-2, porady prawne, w tym obywatelskie odbywały się zdalnie z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość. Z dniem 31.05.2021 r. przywrócono bezpośrednią obsługę
klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.
• Sporządzanie sprawozdań kwartalnych z realizacji zadania.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku skorzystało ogółem 617 osób, w tym 424 kobiety oraz
193 mężczyzn.
a) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub
radcowie prawni, w 2021 r. udzielono ogółem 453 porady.
Przykładowa dziedzina prawa, z której udzielono porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:
- prawo rodzinne - 86,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 28,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego - 244,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 35,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego - 31,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 41,
- inne - 14.
b) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez
organizacje pozarządowe udzielono ogółem 164 porady.
Przykładowa dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego:
- prawo rodzinne - 35,
- sprawy z zakresu prawa pracy - 19,
- sprawy z zakresu prawa cywilnego - 88,
- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 14,
- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 5,
- sprawy z zakresu prawa karnego - 14,
- inne - 6.
W roku 2021 na terenie powiatu nidzickiego nie udzielano mediacji.
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Wyłonione w konkursie Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu oprócz świadczenia
nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich prowadziło również zadania z zakresu edukacji prawnej
mieszkańców powiatu nidzickiego.
W roku 2021:
- wydano i rozkolportowano wśród instytucji pomocowych z terenu powiatu materiały edukacyjne –
1500 szt. ulotek o dostępie do edukacji prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
40 szt. plakatów,
- wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym z terenu powiatu udostępniono
interaktywną wideo-lekcję pn. „Z prawem za pan brat”,
- wydano i rozkolportowano wśród bibliotek z terenu powiatu nidzickiego materiały edukacyjnopromocyjne w postaci zakładek do książek o dostępie do edukacji prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego – 2000 szt.
- opracowano profesjonalny spot edukacyjno-promocyjny w formie animowanego filmiku,
informujący o powszechnym dostępie do systemu porad prawnych, obywatelskich i mediacji,
- opracowano 10 szt. e-plansz które zapoznały mieszkańców z działaniem systemu nieodpłatnych
świadczeń,
- udostępniono 3 animacyjne filmiki edukacyjne w obszarach tematycznych: mediacje, podstawowe
prawa konsumenta, cyberprzemoc,
- opracowano i zamieszczono na lokalnym portalu Nidzica Nasze Miasto dwie publikacje medialne
pn. „Odwołanie darowizny” oraz „Oszustwa względem seniorów”,
- opracowano, wydrukowano i przekazano do podmiotów znajdujących się na terenie powiatu
Poradnik „Prawo rodzinne”,
- opracowano wideoporadnik tematyczny,
- opracowano reklamę geotargetową promocyjnego spotu wideo,
- wydrukowano i opublikowano w Internecie na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl cztery
animowane slajdery edukacyjne z dźwiękiem,
- prowadzono edukacyjny ogólnodostępny profil na portalu społecznościowych Facebook poświęcony
zagadnieniom nieodpłatnych porad prawnych, porad obywatelskich i mediacji pod adresem
www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda,
- prowadzono spersonalizowaną stronę internetową www.pomocprawna.sc.org.pl oraz dwa kanały
informacyjne (telefon i komunikator internetowy).
Promocja zadania prowadzona była w Naszej Gazecie Nidzickiej, Radiu 7 oraz na stronie internetowej
Powiatu Nidzickiego oraz każdej z gmin.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
• 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.
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Ponadto powołano do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Nidzickiego z głosem doradczym następujące osoby:
1. Marek Augustynowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,
w miejsce Krzysztofa Mierzejewskiego
2. Tomasz Korzeniowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy,
3. Beata Wróblewska – Więcek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny
w Nidzicy,
4. Jarosław Wydrachowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy, w miejsce Witolda
Wojciechowskiego
5. Anna Kwiecień – Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracji Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Komisja w 2021 roku odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była sytuacja Powiatu związana
z zagrożeniem epidemią choroby koronawirusa SARS-CoV-2. Następne zaplanowane na rok 2021
posiedzenia, nie odbyły z powodu trwającej pandemii i braku możliwości zachowania zasad sanitarnych
podczas ewentualnych posiedzeń komisji.

Posiedzenie Komisji w 2021 r.

•

Stała współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego,
• Całodobowa obsługa telefonu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
• Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem
skutkom pandemii,
• Udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczące szczepień,
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• Pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych:

- uczestnikom obozów harcerskich w związku z groźnymi zjawiskami meteorologicznymi.

Spotkanie z uczestnikami obozów harcerskich

- mieszkańcom Safronki po wybuchu gazu w bloku mieszkalnym.
- mieszkańcom budynku mieszkalnego w miejscowości Szczepkowo Sołdany.
• Współpraca ze służbami w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolnożyjącymi, w tym:
poszkodowanymi w wypadkach drogowych, uwięzionymi w zbiornikach wodnych, na posesjach.
• Stała współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania epidemii zwierząt,
w tym ASF, ptasia grypa i wścieklizna.
• Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie działań związanych z badaniem
przydatności wody do spożycia.
• Uczestnictwo
w
czterech
Wojewódzkich
treningach
Systemu
Wykrywania
i Alarmowania.
• Aktualizacja Planów Obrony Cywilnej.
• Aktualizacja Dokumentacji Służby Stałego Dyżuru i uzgodnienie jej z Wojewodą WarmińskoMazurskim.
• Powołanie nowych formacji Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym oraz nadzór nad
powołaniem nowych formacji w gminach Powiatu Nidzickiego.
• Opracowanie Rocznych Planów Działania w zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych oraz uzgadnianie i zatwierdzanie tych dokumentów opracowanych przez gminy
i powiatowe jednostki organizacyjne.
• Przygotowanie i udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy.
Posiedzenia w 2021 r. odbywały się online.

Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku
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• Udział w ćwiczeniach RENEGADE.

W dniach 17-21 maja 2021 r. odbyły się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów
alarmowania ludności. Nadany został sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.
• 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 2020 r.
• Przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy w Kozłowie w zakresie obrony cywilnej i zarzadzania
kryzysowego.
• Przeprowadzono szkolenie pracownikom Starostwa Powiatowego w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej.
• Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Szpitala Jednoimiennego w Nidzicy.
• Przeprowadzenie odprawy planistyczno- szkoleniowa dla pracowników gmin.
• Prowadzenie magazynu obrony cywilnej oraz przegląd i konserwacja zgromadzonego sprzętu.
• Gromadzenie i dystrybucja środków ochrony indywidualnej COVID-19.

• Stała współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie obsługi zdarzeń.
• Stała współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021
• Stała współpraca z Wojskowa Komendą Uzupełnień w Olsztynie w zakresie realizacji zadań
związanych z reklamacją żołnierzy rezerwy oraz aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej.
• Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
na terenie Powiatu polegające na wypłaceniu wynagrodzenia za udział w pracy powiatowej komisji
lekarskiej.
• Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem Kwalifikacji wojskowe na terenie powiatu.
• Przygotowywanie projektów umów dla członków komisji.
• Przygotowywanie umów dla personelu pomocniczego Komisji.
• Udział przedstawiciela wydziału w pracach Komisji jako sekretarza komisji.
W dniach od 30 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 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 250 osoby, w tym:
207 osób z rocznika podstawowego oraz 43 osoby z roczników starszych i 2 kobiety. Stawiło się na
kwalifikację ogółem 201 osób w tym, 189 osób rocznika podstawowego, 10 osób z roczników
starszych i 2 kobiety.

71
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
V. STAROSTWO POWIATOWE

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

Spośród osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej 23 osoby skierowano na dodatkowe
badania. Za zdolnych do służby wojskowej uznano ogółem 172 osoby, w tym 164 osoby z rocznika
podstawowego, 7 z roczników starszych i 1 kobietę.
Przed Powiatową Komisję Lekarską doprowadzono przez Policję 4 osoby na wniosek Burmistrz
Nidzicy i Wójta Gminy Kozłowo.
W pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej pracowało ogółem 12 osób, w tym lekarze, Przewodniczący
Komisji, 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.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

• 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 81/280/2021 Zarządu Powiatu Nidzickiego z dnia 15 marca 2021
roku w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2021 r.
• Organizacja świąt patriotycznych w pełnym reżimie sanitarnym;
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Foto. Obchody uchwalenia konstytucji 3 Maja w 2021 roku.
• Organizacja głównych imprez powiatowych:
Ze względu na stan epidemiologiczny, większość imprez ujętych w kalendarzy imprez nie doszły do
skutku. Nieliczne przebiegały w pełnym reżimie sanitarnym.
• Prowadzenie uzgodnień ze służbami i jednostkami w sprawie organizacji imprez powiatowych, w tym
z Policją, Strażą pożarną , Strażą Miejską.
• Konsultacje ze związkami kombatanckimi i Związkiem Harcerstwa udziału w głównych imprezach
patriotycznych organizowanych przez Powiat Nidzicki.
• Poszukiwanie sponsorów imprez powiatowych.
• Zamieszczanie relacji z przebiegu uroczystości, organizowanych w pełnym reżimie sanitarnym, na
stronie internetowej Powiatu Nidzickiego oraz na profilu Facebook.
• Prowadzenie 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.
• Organizacja biegu Wilczym Tropem w dniu 15 sierpnia 2021 r. w Lasku Miejskim w Nidzicy.
W dniu 15 sierpnia 2021 r. na terenie Lasu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się IX edycja Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Była to okazja nie tylko do aktywnego spędzenia czasu, ale
również, a może przede wszystkim do oddania hołdu żołnierzom. W organizacje włączyło się
Nadleśnictwo Nidzica oraz grupa nieformalna Nidzica Biega. Na organizacje imprezy pozyskano środki
od sponsorów, którymi byli przedsiębiorcy z terenu Powiatu Nidzickiego oraz Towarzystwo
Ubezpieczeniowe.
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Bieg Tropem Wilczym

- Organizacja stoiska wystawowego podczas Pikniku Edukacyjnego LOVE ROWER, który w 2021
roku miał swoją lokalizację w Parku Centralnym w Olsztynie.
Po raz pierwszy Powiat Nidzicki uczestniczył w pikniku edukacyjnym dla dzieci i młodzieży Love
Rower, zorganizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. jego celem było
propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i rowerowego, zachowań
proekologicznych oraz zastępowanie pojazdów silnikowych rowerem jako zdrowszej alternatywy
dla transportu na co dzień. Obszar olsztyńskiego Parku Centralnego zamieniony został w miniaturę
województwa warmińsko-mazurskiego, stanowiska symbolizujące miasta powiatowe rozstawione
zostały przy zachowaniu układu geograficznego. Na każdym stoisku przygotowane były zadania dla
dzieci (plastyczne, sportowe, związane ze zdobyciem umiejętności czy atrakcjami danego miasta
lub powiatu). Zadaniem dzieci był przejazd rowerem po całym województwie (parku) i odwiedzenie
każdego miasta oraz zaliczenie wszystkich zadań, co było uhonorowywane upominkiem. Całości
towarzyszyły występy artystyczne, muzyka, kolory i odblaski.
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Piknik Edukacyjny – Olsztyn 19 września 2021 r.

- Współorganizacja X Rajdu Gwiaździstego im. Zacheusza Nowowiejskiego, który odbył się 25 września
2021 r. na terenie Gór Dębowych.

Zdjęcia z X Rajdu Gwiaździstego

• Zorganizowano uroczystą wigilię władz samorządowych z terenu Powiatu Nidzickiego.
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Wigilia władz samorządowych- 16 grudnia 2021 r.

• Współorganizacja z jednostkami oświatowymi głównych imprez powiatowych:
- Konkurs Wiedzy o Regionie,
- Konkurs Piosenki Patriotycznej.
• Stały monitoring sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Nidzickiego w związku
z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19,
• Opracowanie i zlecenie wydruku kalendarza ściennego Powiatu Nidzickiego na rok 2022.
• Opracowanie i zlecenie wydruku kalendarzy książkowych na rok 2022 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”.
• Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Regionalnego Biura
w Brukseli.
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• Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu Nidzickiego do:
- Związku Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenia LGD Brama Mazurskiej Krainy,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej.
BUDŻET OBYWATELSKI
Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego
• W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano 4 zadania:
- Gmina Kozłowo:
a) Wymiana palisady drewnianej w miejscowości Kozłowo,
b) Remont chodnika w miejscowości Sławka Wielka,
- Gmina Janowiec Kościelny
a) Rekultywacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Safronka,
- Gmina Nidzica
a) Miejsce na selfie.
Łączna wartość zrealizowanych zadań w 2021 roku wynosi 33 500,00 zł

Wymiana palisady drewnianej w miejscowości Kozłowo

Remont chodnika w miejscowości Sławka Wielka
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Rekultywacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Safronka

Miejsce na selfie

Sporządzenie w formie prezentacji sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego i przedłożenie
Zarządowi Powiatu w Nidzicy.
Przeprowadzenie procedury naboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu
Nidzickiego na rok 2022.
• Udział w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powiatu nidzickiego na 2022 r.
• Współpraca z Samorządami gminnymi z terenu powiatu Nidzickiego w sprawie budżetu
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obywatelskiego Powiatu Nidzickiego na 2022 r.
• Przeprowadzenie procedury konsultacji złożonych projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego

• Przedłożenie Zarządowi Powiatu listy zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Powiatu Nidzickiego w 2022 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.
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. Organizacja konferencji dotyczącej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury
2030
Dnia 6 września 2021 roku na Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyła się konferencja dotycząca
„Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Podczas spotkania zostały
ustalone propozycje projektów strategicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
samorządów należących do Południowych Mazur.
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Konferencja dnia 6 września 2021 roku

4.Przygotowanie projektu budżetu na 2022 r. w części dotyczącej Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju
i Zarządzania Kryzysowego.
5. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w szkoleniach:
- Ozonowanie (dezynfekcja – deakaryzacja – deodoryzacja) – Kompleksowe szkolenie z zakresu
zabiegów ozonowania,
-Szkolenie obsady etatowej WOADA oraz pracowników powiatów i komendantów POADA w zakresie
posługiwania się metodyką ATP-45D i SI PROMIEŃ,
- Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych,
-Zamówienia publiczne po 11 miesiącach stosowania nowej ustawy. Czas na weryfikację,
- Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
- Arkusze organizacyjne 2021/2022 – powiaty i ich jednostki.
- Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub możliwość powierzenia stanowiska dyrektora poza
konkursem oraz ocena pracy dyrektora,
- System Informacji Oświatowej w praktyce – jak wprowadzać dane do systemu? Praktyczne warsztaty
dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek,
- Webinarium dla Beneficjentów realizujących projekty w osi 11 Włączenie społeczne,
- Konferencja "Fundusze Europejskie na przełomie perspektyw".
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie porad i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2021 r. osobiście, telefonicznie i pisemnie udzielono
łącznie 82 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 – 11 spraw). Sprawy, z jakimi zwracali się konsumenci były
zróżnicowane. Przeważająca ilość spraw związana była z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz,
utrzymania domu – 14 spraw, spraw zakupu odzieży i obuwia – 12 spraw, sektora energetycznego –
7 spraw (spory spadek w porównaniu z rokiem 2020), urządzeń gospodarstwa domowego , urządzeń
elektronicznych i sprzętu komputerowego – 8 spraw. Artykułów żywnościowych dotyczyła 1 sprawa,
samochodów – 5 spraw, art. rekreacyjnych, zabawek i art. dla dzieci – 3 sprawy, związanych z bieżącą
konserwacją, utrzymaniem domu, drobnymi naprawami, pielęgnacją – 1 sprawa, finansowymi –
5 spraw, ubezpieczeniowymi – 1 sprawa, telekomunikacyjnymi - 3 sprawy, transportowymi – 1 sprawa,
turystyką i rekreacją – 2, związanych z opieką zdrowotną – 1 i inne.
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W związku z panującą sytuacją epidemiczną przeważały porady udzielane telefonicznie,
mailowo, pisemnie. Spraw rozpatrywanych pisemnie było 7. Rzecznik wspierał konsumentów
w formułowaniu pism kierowanych do przedsiębiorców.
W 2021 r. Rzecznik występował pisemnie do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów
konsumentów (na wniosek konsumenta) – 9 razy. Wystąpienia Rzecznika dotyczyły reklamacji obuwia,
reklamacji sprzętu AGD, zwrotów kosztów karnetu wykupionego na siłownię w związku z zamknięciem
placówek tego typu w czasie pandemii, umów zawartych na odległość i praw przysługujących
konsumentowi, reklamacji wadliwie wydanych towarów, braku zwrotu środków po anulowaniu
zamówienia. 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,
niemniej zdarza się, że nie odbierają korespondencji od Rzecznika. W dużej części interwencje
Rzecznika zakończyły się pozytywnym załatwieniem sprawy dla konsumenta. Zauważyć można,
iż wielokrotnie dla wyjaśnienia sprawy z przedsiębiorcami wystarczyła porada udzielona przez
Rzecznika, co powodowało, że nie było potrzeby formułowania wystąpienia do przedsiębiorcy.
W 2021 r. Rzecznik zajmował się w największej liczbie umowami zawartymi w lokalu/ bez
znaczenia w zakresie wad towarów i nienależytego wykonywania umów.
Rzecznik udzielił wielu porad w zakresie formułowania pism dotyczących reklamacji towarów,
odstąpienia od umów zawartych na odległość, czy poza lokalem przedsiębiorstwa, rozwiązania umów.
Podobnie jak w roku poprzednim zaobserwować można, iż przedsiębiorcy sprzedający obuwie
markowe w sklepach sieciowych zachowują tendencję do nieuznawania reklamacji konsumentów, co
zostało zasygnalizowane Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawozdaniu rocznym.
W 2021 r. Rzecznik publikował informacje dotyczące ochrony praw konsumentów na stronach
internetowych Starostwa Powiatowego w Nidzicy, korzystał także z mediów społecznościowych
Starostwa. Głównymi tematami komunikatów Rzecznika były kwestie możliwości odstąpienia od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a także kwestie zachowania
ostrożności przy zawieraniu umów z przedstawicielami firm sektora energetycznego
i telekomunikacyjnego w odpowiedzi na zgłaszane przez konsumentów uwagi/naruszenia). Ponadto
Rzecznik informował i ostrzegał konsumentów przed oszustwami mającymi na celu dokonanie
przypadkowych, niepożądanych operacji bankowych oraz zjawiskach takich jak np. phishing. Rzecznik
propagował wiedzę prokonsumencką, promował instytucje prokonsumenckie. Rzecznik zamieszczał
informacje dotyczące najczęstszych zagrożeń wymierzonych w seniorów.
Szczegółowy opis, wykaz realizowanych zadań oraz wnioski zostały przedstawione także
w Sprawozdaniu rocznym składanym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po uprzednim
zaopiniowaniu przez Starostę Nidzickiego.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY
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 2021 roku zrealizował następujące zadania należące do kompetencji samorządu powiatu
w zakresie polityki rynku pracy:
• dokonał ogółem 1238 rejestracji osób bezrobotnych oraz 1357 wyrejestrowań z ewidencji osób
bezrobotnych;
• przyjął lub pozyskał 1687 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z których
1442 pochodziło z otwartego rynku pracy, a 245 dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego;
• wydał 668 skierowań do pracy;
• upowszechnił 382 ofert w ramach sieci EURES na 2304 wolne miejsca pracy;
• wydał 103 informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawców i 22 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, zarejestrował 976 oświadczeń
pracodawców
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
• udzielił 809 indywidualnych porad zawodowych, 1550 - indywidualnych informacji zawodowych,
zorganizował porady grupowe dla 14 osób oraz spotkania w formie grupowej informacji
zawodowej dla 127 osób, zrealizował 34 wnioski pracodawców o udzielenie usługi poradnictwa
zawodowego w zakresie doboru kandydatów do pracy;
• przygotował 1342 Indywidualne Plany Działania (IPD) dla bezrobotnych;
• kontaktował się 14601 razy z osobami zarejestrowanymi w sprawach dotyczących realizacji IPD,
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy;
• skierował 4 osoby na szkolenia w trybie indywidualnym, wydał 6 bonów szkoleniowych, zawarł
10 umów na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
• objął 271 osób bezrobotnych instrumentami rynku pracy (w tym: 90 osób podjęło pracę w ramach
prac interwencyjnych, 9 osób – w ramach robót publicznych, 94 osoby rozpoczęły staż, 17 osób
rozpoczęło wykonywanie prac społecznie użytecznych, 29 osób podjęło zatrudnienie w ramach
refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, 28 osób rozpoczęło działalność
gospodarczą w ramach uzyskanej dotacji, 4 osoby podjęły zatrudnienie w ramach umów
o dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż.);
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zawarł 33 umowy o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym pracodawcy i ich
pracownicy uczestniczyli w sumie w 176 formach kształcenia ustawicznego, w tym w szkoleniach,
studiach podyplomowych lub egzaminie;
zajmował się formalną obsługą klientów, w ramach której: sporządził 4084 decyzje
administracyjne, naliczył 2778 świadczeń dla osób uprawnionych, wystawił 1944 zaświadczenia,
575 informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT - 11) oraz 616
rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych (RMUA), 19 osób skierował na badania
lekarskie, zawarł 252 umowy/porozumienia na programy rynku pracy, przygotował 663
odpowiedzi do uprawnionych organów, rozpatrzył 125 wniosków o przyznanie dodatków
aktywizacyjnych;
prowadził bieżącą analizę rynku pracy, w tym opracował „Informację o bezrobociu w Powiecie
Nidzickim za 2020 rok”, informację „Bezrobocie na terenie Gminy Janowo i współpraca
z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy w 2021 roku”, brał udział w badaniu „Barometr zawodów
2022” stanowiącym prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach
na lokalnym rynku pracy w 2022 roku, terminowo sporządzał sprawozdania statystyczne o rynku
pracy (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) zgodnie z obowiązkami wynikającymi
z prowadzenia statystyki publicznej oraz udostępniał je na stronie internetowej
http://nidzica.praca.gov.pl.
W stosunku do 2020 roku w powiecie nidzickim odnotowano:
spadek stopy bezrobocia z 7,1% – w końcu grudnia 2020, na 5,9% – w końcu grudnia 2021 roku,
tj. o 1,2 pkt proc.;
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych z 700 – w końcu grudnia 2020, na 581 – w końcu
grudnia 2021 roku, tj. o 17,0%;
spadek liczby ofert pracy z 1746 w 2020 roku do 1687 w 2021 roku, tj. o 3,4%;
wzrost liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców z 709
w 2020 roku do 976 w 2021 roku, tj. o 37,7%; wzrost liczby wydanych informacji starosty na temat
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w sprawach zatrudnienia cudzoziemca z 87 w 2020
roku do 103 w 2021 roku, tj. o 18,4%; spadek liczby wydanych zezwoleń na pracę sezonową z 27
w 2020 roku na 22 w 2021 roku, tj. o 18,5%;
wzrost liczby bezrobotnych, którym udzielono pomocy w formie instrumentów rynku pracy
z 208 w 2020 roku do 271 w 2021 roku, tj. o 30,3%;
wzrost efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej z 89,1%
(efektywność osiągnięta za 2020 rok) na 94,5% (szacunkowa efektywność za 2021 rok).

Ponadto w 2021 roku to Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy kontynuował
realizację zadań związanych z ochroną istniejących miejsc pracy, o których
mowa w ustawie 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.
„Tarcza antykryzysowa” stała się realnym wsparciem dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi
skutkami pandemii i wprowadzonych w jej wyniku ograniczeń. Ze względu na rozliczalność realizacji
zadań w systemie ciągłym (nie rocznym) w niniejszym raporcie wskazano pomoc, jakiej Urząd udzielił
w ramach „Tarczy antykryzysowej” od początku jej funkcjonowania.
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Ogółem od początku kwietnia 2020 roku do końca 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
przyjął 1942 wnioski przedsiębiorców o udzielenie wsparcia w ramach „Tarczy antykryzysowej” na
łączną kwotę ponad 14,9 mln zł. Do końca 2021 roku pozytywnie rozpatrzył 1708 wniosków, a pomoc,
która trafiła do przedsiębiorców wyniosła ponad 12,4 mln zł. Wnioski rozpatrzone negatywnie (234)
stanowiły 12,1% wszystkich złożonych wniosków.
Wnioski przedsiębiorców, składane w ramach „tarczy antykryzysowej” dotyczyły następujących
form wsparcia:
• pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ustawy)
- 1172 wnioski; spośród nich pozytywnie rozpatrzono 1072 wnioski i wypłacono przedsiębiorcom
pomoc w wysokości 5.318.467,72 zł; nabór wniosków prowadzony był od 2 kwietnia 2020 roku do
10 czerwca 2021 roku; do końca 2021 roku, zgodnie z zapisami specustawy, umorzono wszystkie
udzielone pożyczki udzielone w ramach „Tarczy antykryzysowej”;
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
(art. 15zzb ustawy) – 173 wnioski, z których 135 spełniło warunki do uzyskania pomocy; w sumie
udzielone wsparcie w ramach art. 15zzb ustawy wyniosło 4.538.089,86 zł; pomoc udzielona
w postaci dofinansowania pozwoliła na ochronę 1067 miejsc pracy w powiecie nidzickim; nabór
wniosków prowadzony był od 2 kwietnia 2020 roku do 10 czerwca 2021 roku;
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy) – 283
wnioski; wsparcia w tej formie udzielono 216 samozatrudnionym na kwotę 1.138.300,00 zł; nabór
wniosków prowadzony był w okresie od 2 kwietnia 2020 roku do 10 czerwca 2021 roku;
• 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) – 4 wnioski; warunki do uzyskania pomocy spełniły 3 organizacje
i uzyskały pomoc w wysokości 73.711,05 zł; nabór wniosków prowadzony był w okresie od
2 kwietnia 2020 roku do 10 czerwca 2021 roku;
• dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z określonych branż (art. 15zze4 ustawy) 48 wniosków, z czego 40 rozpatrzono pozytywnie i wypłacono pomoc w łącznej wysokości
200.000,00 zł; nabór wniosków prowadzony był od 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku;
• dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców przyznawane na podstawie rozporządzeń
w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego wskutek pandemii COVID-19 - 262
wniosków, z czego 241 rozpatrzono pozytywnie i wypłacono pomoc w łącznej wysokości
1.205.000,00 zł; nabór wniosków prowadzony był od 1 lutego 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku;
• dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu
przedsiębiorcy – sklepiki szkolne; nabór wniosków prowadzony był od 23 lipca 2021 roku do 30
września 2021 roku; do końca 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy nie wpłynął
wniosek o udzielenie tego rodzaju pomocy.
W drugiej połowie 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy przystąpił do weryfikacji
udzielonego wsparcia w ramach „Tarczy antykryzysowej”. W pierwszej kolejności kontrolowana jest
poprawność udzielonego wsparcia w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne udzielone

84
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

w ramach art. 15 zzb ustawy. W 2021 roku rozliczono 48 wniosków o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Stanowiły one 35,6% pozytywnie
rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach art. 15 zzb ustawy. W wyniku tej kontroli
do zwrotu naliczono 119 703,30 zł.
Budżet Urzędu
W 2021 roku wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy wyniosły 10 467 188,86 zł.
Sfinansowane zostały z następujących źródeł:
• Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego – 8 372 864,62 zł (spadek do 2020 roku
o 7 295 275,39 zł, tj. o 46,6% - 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 – 581 188,15 zł
(wzrost w stosunku do 2020 roku o 92 652,11 zł, tj. o 19,0% - opłacono składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób bez prawa do zasiłku);
• środków pochodzących z budżetu powiatu i Funduszu Pracy – 1 513 136,09 zł (wzrost do 2020 roku
o 41 827,56 zł, tj. o 2,8% - sfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne
pracowników oraz wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu).
Organizacja Urzędu
Zasady wewnętrznej organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz strukturę i zakres
działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład określa Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 424/2014 Zarządu
Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku z późniejszymi zmianami. Na jego podstawie
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy funkcjonują następujące działy i samodzielne
stanowiska:
- Dyrektor,
- Dział Poradnictwa Zawodowego i Instrumentów Rynku Pracy,
- Dział Świadczeń i Pośrednictwa Pracy,
- Dział Finansowo - Księgowy,
- Dział Organizacyjno - Administracyjny.
Stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł
21 osób (21 etatów).
W ramach struktury organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej (dalej: CAZ),
będące wyspecjalizowaną komórką PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz
instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą Dział Poradnictwa Zawodowego
i Instrumentów Rynku Pracy oraz Dział Świadczeń i Pośrednictwa Pracy z wyłączeniem stanowiska do
spraw rejestracji oraz stanowisk do spraw ewidencji i świadczeń.
W 2021 roku Urząd przyjął 8674 pisma, które zostały odnotowane w dzienniku korespondencyjnym,
udzielił 663 pisemne odpowiedzi na zapytania uprawnionych organów i instytucji, w tym Zakładu
Ubezpieczeń społecznych, Policji, Sądów, Ośrodków Pomocy Społecznej, Izb Celnych, Państwowej
Inspekcji Pracy, zawarł 252 umowy lub porozumienia na aktywne programy rynku pracy oraz wydał
1944 zaświadczenia na żądanie strony, w tym 1068 złożonych za pośrednictwem jednostek opieki
społecznej z wykorzystaniem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).
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W 2021 roku działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy została objęta następującymi
kontrolami zewnętrznymi:
• wizyta monitoringowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotycząca realizacji stażu
w ramach projektu „Aktywni powyżej 30 roku życia (VII)” w dniu 01.10.2021r.,
• wizyta monitoringowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotycząca realizacji stażu
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (VII)”
w dniu 17.11.2021 r.,
• kontrola zdalna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotycząca realizacji projektu „Aktywni
powyżej 30 roku życia (VII)” w terminie 01-31.12.2021 r.,
• audyt zewnętrzny przeprowadzony na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nidzicy
w zakresie prawidłowości funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, w tym
efektywności kontroli zarządczej w terminie od 21.07.2021 r. do 27.12.2021 r.
Wyżej wskazane kontrole potwierdziły prawidłowość realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nidzicy
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zapewniał techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Nidzicy. W marcu 2021 roku upłynął okres kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy.
Na mocy zarządzenia Starosty Nidzickiego Nr Z/18/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w skład Rady
na kadencję 2021-2025 zostali powołani przedstawiciele:
• organów jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Nidzicki, Gmina Nidzica, Gmina Kozłowo),
• działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowej i organizacji
pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ
„Solidarność”, Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum Związków Zawodowych,
Pracodawcy RP),
• społeczno-zawodowych organizacji rolników (Warmińsko-Mazurski Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza),
• lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy
(Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.)
W 2021 roku Rada zwoływana była 15-krotnie, z czego 13 posiedzeń odbyło się w trybie
obiegowym, 1 - zdalnie i 1 – stacjonarnie. Podjęte przez Radę uchwały dotyczyły zaopiniowania
podziału środków Funduszu Pracy na poszczególne programy rynku pracy oraz na zadania
fakultatywne, planu szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2022 rok, zlecenia
instytucji zewnętrznej wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych, przyjęcia sprawozdania
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy za 2020 rok. Ponadto Rada opiniowała wnioski Starostwa
Powiatowego w Nidzicy o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników.
Działalność Rady w powiecie nidzickim opierała się przede wszystkim na współpracy z partnerami
rynku i dialogu społecznym. W czerwcu 2021 roku wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Nidzicy uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie, na którym
opiniowano otwarcie w powiecie nidzickim nowych kierunków kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego: technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów
samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik spedytor. We wrześniu 2021 roku członkowie
Rady odwiedzili nowopowstały Zakład Produkcyjny Michna Food w Nidzicy.
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Wizyta w zakładzie Michna Food Sp. k sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Nidzicy

Wizyta w zakładzie Michna Food Sp. k sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Nidzicy

Celem wizyty było poznanie inwestycji, które mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy oraz nawiązanie kontaktu z przedstawicielami powstałego na terenie powiatu
zakładu produkcyjnego.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy swoją siedzibę miało w Nidzicy przy
ul. Traugutta 13, w budynku Przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
natomiast od marca 2022 r. nastąpiła zmiana siedziby na ul. 1-go Maja 9c.
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w 2021 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.
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych.
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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.

2.
3.
4.

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.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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.
11. Finansowanie:
- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
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placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub
rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne palcówki opiekuńczoterapeutyczne,
- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz
szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego.
13. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległość 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;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na
celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
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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.
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Warsztaty Terapii zajęciowej

2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
3) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

„XXIII Koncert Radości i Nadziei połączony
z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych”

4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
5) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych.
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
7) Zlecanie i dofinansowywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
fundacjom i organizacjom pozarządowym.
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Dzień Wiosny w OREW

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 2021 roku:
1. Sporządzono 130 informacji o całokształcie sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej i sytuacji rodziny dziecka.
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2. Sporządzono 9 planów pomocy dziecku.
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3. Sporządzono 14 ocen rodzin zastępczych.
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4. Sporządzono 147 ocen sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Nidzickiego.
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5. Przygotowano zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 5 opinii
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.
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7. W ciągu roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli ciągłym wsparciem i opieką 56 dzieci
z 28 rodzin zastępczych i 4 rodzinnych domów dziecka. Utrzymując kontakt z rodzinami zastępczymi
i rodzinnymi domami dziecka 258 razy (wizyty w środowisku)
8. Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej brali udział i organizowali 147 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.
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 223 sprawozdania:
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.
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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 16 list
wypłat.
30. Wystawiono 768 not księgowych obciążających gminy i powiaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
31. Ogólnie sporządzono i wydano 1539 decyzje administracyjne.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie powiatu funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Nidzicy.

Przygotowania do Świat Bożego Narodzenia
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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 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej powiat otrzymuje dotację z budżetu województwa na
każdego mieszkańca, który został skierowany do DPS przed 1 stycznia 2004r.
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 2021r. określono koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie na
kwotę 3 828,00 zł.
W 2021r. otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie DPS w Napiwodzie wynosiła
650 043,00zł w tym: 29 360,58 zł środki własne. Dom osiągnął również dochody z opłat pensjonariuszy
w wysokości 542 286,91 zł. Ogółem wydatki na utrzymanie 30 mieszkańców DPS wyniosły
1 221 690,49 zł. Ponadto placówka otrzymała dotację od Wojewody na dofinasowanie realizacji zadań
związanych z pokryciem potrzeb w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid –
19 w wysokości 121 150,00 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie
Od 1 grudnia 2006 r. na terenie Nidzicy rozpoczął funkcjonowanie Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Środki na działalność Domu pochodzą z dotacji wojewódzkiej.
W 2021r. całkowity koszt funkcjonowania Domu wyniósł 1 545 896,75zł i wszystkie środki pochodziły
z dotacji wojewódzkiej.
Statutowa liczba pensjonariuszy ŚDS wynosiła na 31 grudnia 2020r. 60 osób i 6 osób w miejscach
całodobowego pobytu. Jednak w ciągu roku z usług Domu korzystały 68 osób. Z usług placówki
w 2021r. zrezygnowało 8 osób w tym: 2 osoby zmarły, 4 osoby z powodu umieszczenia w domu pomocy
społecznej, 2 osoby z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie z całego powiatu. Działania Domu skierowane są do osób wymagających wsparcia
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
rekreacyjno-kulturalnych, edukacyjnych i postępowania rehabilitacyjnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników.
Celem Domu jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie
instytucjonalizacji.
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zorganizowanych zajęciach, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej
samodzielności życiowej oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.
Dom zapewnia uczestnikom zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące:
- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
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-

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.
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 2021r. 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 2021r. z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika - skorzystało łącznie 95 osób. Prawnik
udzielił 20 porad, pedagog 39 porad natomiast z pomocy psychologa skorzystało 36 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 2021r. na funkcjonowanie Punktu została przeznaczona kwota 10 658,06 zł.
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie realizowało w oparciu o otrzymane na ten cel środki finansowe.
W 2021 r. Powiat Nidzicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwotę 1 856 000,00 zł na realizację zadań zapisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 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 2021 r.
kwotę 1 854 744,00 zł, która została przeznaczona na następujące zadania:
1) Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych:
- 16 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów na kwotę 30 102,00 zł
- 3 dzieci niepełnosprawnych i 3 opiekunów na kwotę 8 187,00 zł
Łącznie kwota dofinansowana do turnusów rehabilitacyjnych wyniosła 38 289,00zł (19 osób
niepełnosprawnych i 8 opiekunów).
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2)

3)

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.
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są dla 55 osób przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Nidzicy. Są to osoby ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz osoby ze sprzężonymi
różnorodnymi niepełnosprawnościami. Na jednego uczestnika warsztatów PFRON corocznie
przeznacza określoną kwotę środków finansowych.
W 2021 r. ze środków PFRON została przekazana na funkcjonowanie WTZ kwota 1 193 280,00 zł,
ze środków powiatu kwota 132 587,00 zł.

W Warsztatach jest utworzonych 11 pracowni (gospodarstwa domowego, tkactwa
i dziewiarstwa, krawiecka, ogrodnicza, stolarska, plastyczna i uzdolnień artystycznych,
komputerowo-poligraficzna, ceramiczna, gospodarcza, umiejętności społecznych, 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.
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne, bieżnia rehabilitacyjna,
rotor rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, taśmy rehabilitacyjne i do fizjoterapii, materac
rehabilitacyjny) na kwotę 20 960,00 zł, z tego:
- 13 osób dorosłych
18 169,00 zł
- 2 dzieci
2 791,00 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.
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Na ten cel przeznaczono kwotę 359 040,00 zł, w tym:
- 314 209,00 zł dla 598 osób dorosłych
- 44 831,00 zł dla 43 dzieci
4) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
W 2021 r. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 167 084,00 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 18 929,00 zł otrzymało 9 osób
dorosłych na: uchwyty, fotel obrotowy do wanny, wózek prysznicowo-toaletowy i łózka
rehabilitacyjne.
5) Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 37 467,00 zł otrzymało 17 osób
niepełnosprawnych. 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 2021 roku dofinansowano organizacjom pozarządowym imprezy dla osób niepełnosprawnych na
kwotę 19 695,00 zł. Dofinansowanie otrzymało: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży
„Światło” w Nidzicy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Nidzicy, Polski
Związek Niewidomych Koło w Nidzicy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy z siedzibą w Nidzicy na imprezy tj. Powiatowe Dni Rodziny, Powiatowy Dzień Seniora,
Koncert Radości i Nadziei, spotkanie wigilijne, wyjazd do amfiteatru oraz integracyjny festyn rodzinny.
Za obsługę ww. zadań uzyskaliśmy z PFRON kwotę 46 368,00 zł, która jest dochodem powiatu.
W 2021 r. w ramach rehabilitacji społecznej zostało przyjętych 838 wniosków na kwotę
818 853,00 zł.
Udzielono miesięcznie około 180 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 te
były w październiku. 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 2021.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W 2021 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 2021 r. Zespół wydał 887 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego, w tym:
- dla osób poniżej 16-go roku życia
- 141
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- dla osób powyżej 16-roku życia
- 746
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 2021 r. Zespół wydał 155 legitymacji uprawniających do zniżek na przejazdy
komunikacją publiczną oraz 154 karty parkingowe.
POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W NIDZICY
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 2021 roku zatrudnionych było do
września ośmiu specjalistów, w tym: 3,7 etatu pedagoga; 1 etat logopedy; 2 etaty
psychologa. Od 1 września 2021 roku Poradnia wzbogaciła się o1/5 etatu dla
neurologopedy i 1/5 etatu specjalisty w zakresie integracji sensorycznej (SI).
Zadaniem Poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także udzielanie rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Opieką objęto 6 350 dzieci z 36 placówek edukacyjnych powiatu nidzickiego, w tym:
• terapia logopedyczna (311osób);
• indywidualne porady zawodowe na podstawie badań (61 osób);
• zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych (104 osób);
• terapia psychologiczna (23 osób);
• interwencja kryzysowa (4 osoba);
• zajęcia grupowe w szkołach (160 osób);
• socjoterapia (32 osób);
• terapia pedagogiczna (94osób);
• porady bez badań (920 osób);
• pomoc i wsparcie rodzicom (365 osób);
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•
•
•
•
•

porada i konsultacje dla nauczycieli ( 93);
sieć dla pedagogów( 36 osób);
sieć logopedów (14 osób);
konsultacje dla kuratorów i innych specjalistów (10 osób);
obserwacja w grupie przedszkolnej ( 4 osoby).

Łącznie udzielono 2231 pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży i dorosłym.
W 2021 r. zrealizowano:
• 311 diagnoz psychologicznych;
• 397 diagnoz pedagogicznych;
• 157 diagnoz logopedycznych;
• 27 diagnoz lekarskich;
• 47 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i
kariery zawodowej.
Łącznie przeprowadzono 922 diagnozy. Odbyło się 139 posiedzeń Zespołu Orzekającego. Najwięcej
orzeczeń wydano ze względu na: niepełnosprawność intelektualną (32), niepełnosprawności sprzężone
(31), autyzm i Zespół Aspergera (16). 20 orzeczeń wydano ze względu na potrzebę indywidualnego
nauczania. Wydano 190 opinii w sprawach np.:
- wczesnego wspomagania (28);
- dostosowania wymagań edukacyjnych (44);
- o specyficznych trudnościach w uczeniu się (20);
- oraz w innych sprawach (35).

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;
102
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

• doradców zawodowych;
• nauczycieli współorganizujących kształcenie i pedagogów specjalnych;
• nauczycieli do zadań „SPEcjalnych”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji
w Nidzicy jest w dalszym ciągu 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.
Od 1 września 2021 roku w Poradni prowadzona jest diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.

Dzieci uczęszczające na terapię integracji sensorycznej mają możliwość korygowania powstałych
zaburzeń wynikających z przetwarzania bodżców w otaczającym świecie zmysłów. Na podstawie
badania dziecka oraz szczegółowego wywiadu z rodzicami i obszernych informacji z kwestionariusza
sensorycznego przygotowana jest pisemna ocena funkcjonowania zmysłów sensorycznych.
Do naszej Poradni trafia coraz więcej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Diagnoza tego zaburzenia
wymaga współpracy wielu specjalistów i przede wszystkim konsultacji neurologicznej.
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Warsztaty psychoedukacyjne w szkołach podstawowych powiatu nidzickiego.
Podczas zaproponowanych zajęć w SP w Janowcu Kościelnym, SP nr 2 w Nidzicy,
SP w Waśniewie, SP w Szkotowie młodzież klas szóstych, siódmych i ósmych nabywała umiejętności
rozpoznawania i komunikowania uczuć, tworzenia "mapy wsparcia", wskazywania drogi pomocy
rówieśnikowi dotkniętemu problemem samotności, saookaleczeń czy depresji młodzieńczej.

Cykliczne zajęcia psychoedukacyjne w szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy prowadzone są przez naszego
pracownika.

Wolontariat w PORE działa pod hasłem - Dobro jest w Naszych Sercach
"Nie liczy się to ile posiadasz , ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomagając innym pomagasz
i sobie" gen. Robert Baden- Powell
Zachwyceni, zauroczeni i zainspirowani słowami Roberta Baden- Powella, miłośnika dzieci
i bezinteresownej pracy na ich rzecz, wznowiliśmy działania klubu wolontariusza w naszej placówce.
Do klubu należą uczniowie nidzickich szkół średnich. Za główny cel działań wolontariusze obrali pomoc
w nauce dzieciom ze szkół podstawowych, spędzanie z nimi wolnego czasu i objęcie ich opieką i troską.
Wolontariusze dzielą się swoją wiedzą. czasem, nabywają nowych kompetencji społecznych i przede
wszystkim czynią Samo Dobro, a przecież o to głównie chodzi.
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Idąc z duchem czasu Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy wciąż się rozwija.
Stawiamy na blended learning organizując szkolenia, konsultacje online w czasie rzeczywistym, jak
również szkolenia i warsztaty w formie stacjonarnej w siedzibie PORE i w Państwa placówkach.
Poradnia posiada swój kanał na YouTube. Udostępniane na nim są mini szkolenia w formie
webinariów. Filmy są kodowane. Placówki objęte wsparciem PORE otrzymują bezpłatny dostęp do nich
drogą e-mailową. Webinaria przygotowane są przez specjalistów naszej Poradni PsychologicznoPedagogicznej: psychologa i pedagoga.

Dnia 11 czerwca 2021 r. psycholog PORE w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, spotkała się w
gronie ludzi, wykonujących ciężką i cudowną pracę a mianowicie sprawujących pieczę zastępczą,
omawiała style przywiązania oraz warunki tworzenia bezpiecznych więzi z opiekunem.

105
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Projekty realizowane w PORE
Od 1 stycznia 2021 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, informacji od rodziców o potrzebach wynikających
z niepełnosprawności ich dzieci, programem objętych zostało 45 dzieci oraz rodziców.
W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
1.

terapia pedagogiczna

340

2.

terapia psychologiczna

433

3.

terapia integracji sensorycznej

561

4.

terapia ręki

5.

terapia behawioralna

133

6.

rehabilitacja ruchowa

40

7.

masaż klasyczny, leczniczy

96

8.

terapia logopedyczna

446

9.

konsultacje, porady, treningi wychowawcze dla rodziców

201

90

razem

2340 godzin

Dzięki Powiatowemu koordynatorowi doradztwa zawodowego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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: „Elementy coachingu w
doradztwie zawodowym”, „współpraca z instytucjami
wspierającymi doradztwo zawodowe” oraz Ogólnopolski Tydzień
Kariery 2021.
W dniach od 18 do 22 września 2021 r. w naszym powiecie w szkołach i placówkach podstawowych,
ponadpodstawowych oraz innych instytucjach zostały przeprowadzone różne inicjatywy w formie zajęć
warsztatowych, spotkań, konkursów, zajęć plastycznych. Temat przewodni Ogólnopolskiego Tygodnia
kariery - „Wejście na 3K – kariera, kompetencje, kreatywność”. Wszyscy uczestnicy tych niezwykłych
pomysłów, działań mogli poznać świat zawodów, dowiedzieć się o własnych kompetencjach,
oczekiwaniach pracodawców. Uczniowie na zajęciach w szkole poznawali różne zawody, zdobywali
wiedzę o sobie i swoich zainteresowaniach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
plastyczne oraz wykonywanie strojów różnych zawodów w najmłodszych klasach szkół podstawowych.
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Doradcy zawodowi z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji i Młodzieżowego Centrum Kariery w
Nidzicy wspierali doradztwo w szkołach oraz placówkach ponadpodstawowych. Z tej okazji zostały
przeprowadzone warsztaty dla uczniów ostatnich klas wszystkich typów szkół ponadpodstawowych
pn.: „Kompetencje a kwalifikacje”.
W ramach
„Wojewódzkiej sieci doradców zawodowych odbywały się spotkania robocze
i szkolenia online. We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych były organizowane dla szkół
podstawowych i ponad podstawowych seminaria pod tytułem „Zintegrowana strategia umiejętności”
17 czerwca 2021 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Starostwa Powiatu Nidzickiego oraz
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy odbyła się konferencja on-line,
pt.: Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego,
podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego.
O tym jak ważna jest współpraca szkół z pracodawcami i samorządem lokalnym, jak realizowane jest
kształcenie zawodowe w tym praktyczna nauka zawodu, co już zostało zrealizowane, jakie są potrzeby
i możliwości oraz z jakimi trudnościami spotyka się środowisko szkolne i pracodawców przedstawili
prelegenci w swoich wystąpieniach. Uczestnicy tego wydarzenia to dyrektorzy, nauczyciele, doradcy
zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych , doradcy zawodowi PUP i MCK w Nidzicy oraz
pracodawcy.

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 możliwe było
przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych dla dorosłych
mieszkańców gminy Nidzica.
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Artykuł w Gazecie Wyborczej o pracy LOWE

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia Rad Pedagogicznych Szkół Podstawowych, tytuł
szkolenia - Pierwsza pomoc przedmedyczna i obsługa defibrylatora AED. Do celów szkoleniowych
został zakupiony defibrylator AED, po zakończeniu projektu zostanie przekazany szkole, która
najwięcej korzysta z projektów prowadzonych przez PORE.
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LOWE było współorganizatorem dwóch Konkursów wojewódzkich. Wydane zostały dwa kalendarze
1.

2.
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Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidzicy był współorganizatorem I Zjazdu 5 LOWE naszego
województwa Bartoszyc, Kętrzyna, Węgoja, Ełku i Nidzicy

Na przestrzeni 2021roku odbyły się następujące szkolenia / warsztaty Komunikacja interpersonalna,
budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie. Zarządzanie czasem (adresat rodzice osób
niepełnosprawnych).

Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych z platformą TEAMS zorganizowane
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, nauczycieli przedszkola prowadzone online przez
pracownika POER / doradcę metodycznego.
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Szkolenie w zakresie zdrowego stylu życia (adresat seniorzy, rolnicy)

"Jak rodzić sobie ze stresem" (adresat osoby dotknięte stresem po przebytej chorobie covid-19).
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Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera- III stopniowy kurs behawioralny.
Kurs był przeznaczony dla pracowników PORE. Przeprowadzony online przez specjalistów firmy
SINAPSIS, zakończony Certyfikatem.
Przewidziany termin zakończenia projektu LOWE 31 marca 2023 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający przy PORE w Nidzicy, Decyzją
Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z 21 lipca 2020 roku ODN w Nidzicy
otrzymał akredytację, potwierdzającą wysoką jakość oferowanych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na ten moment placówka zatrudnia dwunastu doradców metodycznych z zakresu:
- Wychowania przedszkolnego;
- Edukacji wczesnoszkolnej;
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- Języka polskiego szkół ponadpodstawowych;
- Język angielskiego;
- Wychowania fizycznego;
- Religii;
- Kształcenia specjalnego;
- Języka mniejszości narodowej (język niemiecki);
- Języka polskiego szkół podstawowych, WOS, Historii;
- Informatyki/techniki szkół podstawowych;
- 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);
- Sieć nauczycieli informatyki/techniki.
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.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska nauczycielskiego i wyżej wymienionym zadaniom,
w roku 2021 doradcy metodyczni PORE ODN w Nidzicy przeprowadzili:
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• 34 szkolenia Rad Pedagogicznych;
• 75 warsztatów i szkoleń dla zebranych grup chętnych nauczycieli z różnych placówek
edukacyjnych;
• 25 lekcji otwartych, obserwowanych, połączonych z instruktażem metodycznym;
• 4 konferencji metodycznych;
• 89 spotkań sieci oraz konsultacji zespołowych;
• 1 wyjazd studyjny;
• 1 konkurs wojewódzki.
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 2021roku doradcy metodyczni ODN Nidzica udzielili porad i pomocy w różnej
formie 1821 nauczycielom.
Doradcy stale doskonalą własny warsztat pracy i kompetencje metodyczne, biorąc udział
w szkoleniach i kursach. W związku ze zmienioną formułą egzaminów zewnętrznych, doradcy
metodyczni naszego Ośrodka ogółem przeszkolili 174 nauczycieli z trzech powiatów, objętych
wsparciem nidzickiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Od marca 2020 roku doradcy wydają elektroniczną wersję kwartalnika pt. „BIULETYN”. Publikują w nim
artykuły, dzieląc się scenariuszami lekcji, dobrymi praktykami i wskazówkami metodycznymi.
WARSZTATY i SZKOLENIA
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6 maja 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć Wicekuratora Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium
Oświaty, Pana Wojciecha Cybulskiego oraz Starostę Nidzickiego Pana Marcina Palińskiego. Celem
wizyty było omówienie kierunków rozwoju Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy.

III MAZURSKI ZJAZD DORADCÓW METODYCZNYCH
ODN W Nidzicy w trzecim roku swojej pracy zorganizował III Mazurski Zjazd doradców Metodycznych.
Swoją obecnością zaszczycili Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki, Pani
Dyrektor Małgorzata Hohleitner, Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bróździński, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanta
Tymińska oraz Skarbnik Powiatu Pani Renata Mróz. W Zjeździe uczestniczyli doradcy z Bartoszyc, Ełku,
Giżycka, Kętrzyna, Nidzicy.
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14 maja 2021 r. w Gazecie Nidzickiej jako dodatek ukazała się reklama/ informator o działalności PORE.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY
W Zespole Szkół Ogólnokształcących W Nidzicy było zatrudnionych 37 nauczycieli –
wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym (w tym
34 nauczycieli dyplomowanych , 2 – mianowany i 1- kontraktowy).
W 2021 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 78 absolwentów z czego 73
pomyślnie zdało egzamin co oznacza zdawalność na poziomie 94% wobec 87% zdawalności w skali
kraju , 84% w województwie warmińsko – mazurskim i 80% w powiecie nidzickim. Dzięki wynikom
szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących otrzymała jako jedyna z powiatu
nidzickiego - tytuł Brązowej Szkoły.
W wyniku naboru do klas I na rok szkolny 2021/2022 utworzono 3 oddziały, w których łącznie
naukę rozpoczęło 67 uczniów. Rok szkolny 2021/2022 to łącznie 15 oddziałów, w których uczy się 340
uczniów
W minionym roku w szkole rozpoczęła naukę klasa z 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 udzieliło szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. W wyniku
postępowań przetargowych w szkole pojawiła się nowoczesna pracownia komputerowa a młodzież została
wyposażona w mundury i niezbędny ekwipunek.
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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"
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

1.
2.

3.

Typy szkół, kierunki kształcenia, liczba uczniów
Typy szkół
Kierunki kształcenia/zawody
Liceum Ogólnokształcące
profil prawno –społeczny,
profil wojskowy
Technikum
Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik budownictwa
Technik pojazdów
samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia
fryzjer, sprzedawca, kucharz,
mechanik pojazdów
samochodowych, elektryk,
tapicer, piekarz, monter sieci i
instalacji sanitarnych, stolarz,
murarz tynkarz, operator
obrabiarek skrawających
Łączna liczba uczniów:

Liczba uczniów
130
333

83

546
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Zatrudnienie w ZSZiO w Nidzicy na dzień 30 września 2021r.
Pracownicy
Liczba
1.

Nauczyciele

60

2.

Pracownicy administracji i obsługi

18

Łączna liczba zatrudnionych: 78

Wielkość obiektu
l.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj pomieszczeń
Dwa budynki szkolne z salami lekcyjnymi:
w tym: sale komputerowe
Biblioteka z czytelnią
Gabinet pedagoga
Sala gimnastyczna
Internat (96 miejsc) wraz z kuchnią i stołówką
Gabinet profilaktyki i pomocy zdrowotnej

Szkoła: LO
POWIAT
WOJEWÓDZTWO
KRAJ

Szkoła: TECHNIKUM
POWIAT
WOJEWÓDZTWO
KRAJ

Liczba
30
5
2
2
3
1
1

Wyniki egzaminów - egzamin maturalny
Przystąpiło go
Zdało egzamin
egzaminu
18
14
Przystąpiło go
Zdało egzamin
egzaminu
34
29
-

-

% zdawalności
78
85
84
87
% zdawalności
85
70
73
75
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Wyniki egzaminów - egzamin zawodowy
TECHNIKUM
Szkoła/ zawód

Kwalifikacja

Przystąpiło
do egzaminu

Zdało
egzamin

% zdawalności w
województwie / %
zdawalności w kraju

16

%
zdawalno
ści w
szkole
80

Technik ekonomista

AU.36

20

Technik ekonomista
Technik pojazdów
samochodowych
Technik pojazdów
samochodowych
Technik budownictwa
Technik budownictwa
Technik informatyk

EKA.04
MG.43

28
6

24
6

85,7
100

84 / 86
73 / 79

MG.18

11

11

100

82 / 85

BD.30
BD.29
EE.08

12
4
19

8
3
14

66,7
75
73,7

84 / 75
87 / 86
74 / 77

78 / 67

Branżowa Szkoła I Stopnia (klasa wielozawodowa – młodocianych pracowników) – sesja
czerwcowa 2021 - Egzaminy organizowane przez OKE
Szkoła/ zawód
Kwalifikacja
Przystąpiło
Zdało
%
% zdawalności w
do
egzamin:
zdawalności
województwie /
egzaminu:
w szkole
% zdawalności w
kraju
Ślusarz
MG.20
1
1
100
87 / 87
Mechanik
pojazdów
samochodowych
Monter sieci i
instalacji
sanitarnych
Tapicer

MG.18

6

4

66,7

75 / 85

BD.05

2

2

100

91 / 82

AU.12

5

5

100

100 / 91

Stolarz
Sprzedawca

AU.15
AU.20

1
2

1
2

100
100

52 / 64
83 / 84

1.
2.

Informacje dotyczące spraw administracyjnych
Rodzaj informacji
Korespondencja wpływająca
Korespondencja wychodząca

Ilość
979
428
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE
Piękna szkoła, położona na szlaku komunikacyjnym między Nidzicą a Wielbarkiem.
Niewielka, ale panuje w niej rodzinna i przyjazna atmosfera, a uczniów łączy silna
więź. Integralną częścią szkoły jest internat.

W 2021 roku zatrudnionych było 17 nauczycieli – 14 nauczycieli dyplomowanych,
2 mianowanych i 1 nauczyciel kontraktowy oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy
nauczyciele posiadali wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.
We wrześniu 2021 w placówce uczyło się 41 uczniów w czterech oddziałach (3 oddziały Technikum
Agrobiznesu i 1 oddział Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych).
W klasie I naukę rozpoczęło 11 uczniów.
Do egzaminu maturalnego 2021 przystąpiło 10 absolwentów. Egzamin z uwzględnieniem sesji
poprawkowej zdało 7 uczniów, a zdawalność ze wszystkich wymaganych przedmiotów wyniosła 39,5%
(powiat - 49%, województwo – 76%, kraj – 75%)
Odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
W sesji styczeń – luty 2021 do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu
i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
W sesji czerwiec – lipiec 2021 egzamin zdawali uczniowie klasy III Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych.
Sesja

Styczeńluty
2021

Symbol
cyfrowy
kwalifikacji

Nazwa
kwalifikacji

RL.07

Organizacja
i prowadzenie
przedsiębiorstwa
w agrobiznesie
Organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych
Sporządzanie
potraw i napojów

TG.16

Czerwieclipiec
2021

TG.07
( 1 osoba
poprawiająca
egzamin
pisemny)

Zgłoszonych do
egzaminu
Część
Część
pisemna
praktyczna
10
10

Część
pisemna
Przystąpiło

Część praktyczna
Zdało

10

Przystąpiło

Zdało

9

%
zdawalności
90

10

5

%
zdawalności
50

10

10

10

8

80

10

7

70

8

8

8

6

75%

6

6

100%
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NIDZICY
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 2021 r. w SOSW w Nidzicy zatrudnionych było 32 nauczycieli i 8 pracowników administracji i obsługi.
Naukę pobierało 64 uczniów.
Typy szkół, kierunki kształcenia, liczba uczniów
Typy szkół

1.

Szkoła Podstawowa Specjalna

2.

Szkoła Branżowa I st.

3.

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Kierunki kształcenia

Liczba
uczniów

-

37

kucharz,
cukiernik
ślusarz
murarz-tynkarz

12

-

15

Łączna liczba uczniów:

64

Wielkość obiektu
Rodzaj pomieszczeń

Liczba

Klasopracownie

19

Gabinety

5

Toalety

3

Pomieszczenia gospodarcze

2

Egzamin ósmoklasisty (1 zdający)
Specjalny Ośrodek
Wychowawczy
Województwo
Kraj

Szkolno

-

Język polski
42%

Matematyka
40%

Język angielski
44%

36%
36%

39%
39%

39%
43%
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – SB Ist. (4 zdających)
Kwalifikacja
Przystąpili
do części
pisemnej
TG.07
Sporządzanie
potraw
i napojów

Liczba
3

Zaliczyli część
pisemną

Liczba
1

%
33,3

Liczba zdających, którzy:
Przystąpiło do zaliczyli część
części
praktyczną
praktycznej
Liczba
4

%
100

Liczba
4

Zdawalność
szkoła

%
100

Liczba
1

%
25%

woj.
warm.%
mazurskie
75,3

Informacje dotyczące spraw administracyjnych
Rodzaj informacji

Ilość

1.

Korespondencja wpływająca

159

2.

Korespondencja wychodząca

262

3.

Załatwiane sprawy

4.

Wydane decyzje

57

W 2021 r. w placówce zrealizowano poniższe działania:
Sukcesy uczniów SOSW:
Tytuł konkursu
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł
II oczami dziecka” – XVI edycja
(Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Cześć i Chwała
Bohaterom” (Fundacja Red is Bad w Warszawie)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Twórczość
ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dzieci” (SOSW
w Pruszkowie”)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Motyla Noga”
(Centrum Kultury Agora we Wrocławiu)
Wojewódzki Konkurs Wiedzy plastyczno-językowy
„Christmas – słowniczek obrazkowy”
(SOSW w Miłakowie)
II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Fajna Akcja
Integracja – Polskie miasta i miasteczka”
(PORE i SOSW w Nidzicy)
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój rodzinny
różaniec” (SOSW Żardeniki)
VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
(SOSW Nidzica)

Nagrody i wyróżnienia
I miejsce
III miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie
II miejsce
Wyróżnienie
I miejsce

I miejsce
I miejsce
Wyróżnienie
I miejsce
Wyróżnienie
III miejsce (drużynowo)
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Działania kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów:
1) Innowacja pedagogiczna „Strażnicy przeszłości - aktywnie poznajemy historię”.

2) Akcja Żonkile 2021 z Muzeum Historii Żydów - upamiętniamy ocznicę wybuchu powstania
w warszawskim getcie.

3) Wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

4) „Dębowe Góry - Szlakiem Zacheusza Nowowiejskiego” – wycieczka.
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5) Upamiętnienie "Marszu Śmierci" więźniów obozu Soldau - rocznica likwidacji niemieckiego obozu
zagłady w Działdowie – wycieczka.

6) Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.

7) Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

8) Udział w akcjach ogólnopolskich: „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”, „BohaterON”.
9) „Niepodległa 2022” - udział w realizacji Programu Wieloletniego „Niepodległa” Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10) Akcja „Serce za odwagę” Fundacji Pamięci Narodów - kartki świąteczne dla weteranów II wojny
światowej, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę.
Działania dotyczące aktywizacji zawodowej:
1) Obchody 13 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kariera,
Kompetencje, Kreatywność” (pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki).
2) Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy:, Centrum
w Tatarach, Pracownia garncarska w NOK, placówka poczty.

Ogrodnicze

Orzechowski
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3) Zawód może być pasją - spotkanie z przedstawicielem zawodu sadownik – wycieczka do
Gospodarstwa rolnego w Sarnowie.

4) Warsztaty kulinarne w CKZ w Nidzicy – zawód kucharz, cukiernik.

Działania podjęte w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki:
1) Akcja edukacyjna WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”
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2) Udział w II Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole organizowanym przez EDUNEWS.PL pod
patronatem Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

3) Chronimy Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – realizacja elementów programu profilaktyki
przemocy wobec dzieci.

4) Akcja szkolna „Dzień Gier Planszowych”.

5) Europejski Tydzień CodeWeek 2021 - zajęcia z robotyki i programowania
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6) Udział w XXII Koncercie Radości i Nadziei zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

7) Obchody Światowego Dnia Praw Dziecka.

8) Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

9) Z kulturą mi do twarzy - międzynarodowy projekt edukacyjny – mający na celu wprowadzenie
uczniów w świat wartości i kultury.
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10) Wyjazd do stajni Rodowo w Januszkowie – hipoterapia.

11) Spotkania z elementami dogoterapii.

12) „WspieraMY relacje” – projekt społeczny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – wsparcie uczniów,
rodziców i nauczycieli w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią.
13) Sieciaki.pl – Poznaj bezpieczny Internet – projekt edukacyjny prowadzony od 2005 r. przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci".
Działania mające na celu propagowanie idei wolontariatu:
1) Zbiórka funduszy na leczenie małego mieszkańca Nidzicy.

2) „Każdy znaczek wspiera misje” – akcja Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.
3) „Wylosuj Anioła” akcja fundacji „Gdy liczy się czas” – pisanie kartek dla dzieci chorych
onkologicznie.
4) Ogólnopolska Zbiórka Używanych Okularów pod hasłem “Okulary dla Afryki” organizowana przez
Fundację „Okuliści dla Afryki”
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Działania w zakresie edukacji ekologicznej:
1) Szkolne obchody Dnia Ziemi, akcja „Sprzątanie Świata”.

2) Wyjazd do Muzeum Przyrody w Olsztynie.

3) Obchody Światowego Dnia Wody z PAH. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Zróbmy szum
wokół wody!”
4) „Filtrujemy dla Bałtyku” - program ogólnopolski Brita Group oraz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego
5) „Zbieram to w szkole” – akcja o charakterze ekologicznym i charytatywnym Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusa – zbiórka zużytych baterii.
6) „Przygotujmy lepszy świat” - program edukacyjny dla klas 1-3 szkół podstawowych, którego
celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla
naszej planety.
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W 2021 r. zrealizowano remonty:
- Odświeżenie klasopracowni (malowanie) s. 7, s. 11, s. 20, s. 21, s. 22 – 6 139,00 zł
- Naprawa samochodu Opel Movano – 7 218,51 zł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W NIDZICY
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy swoją siedzibę ma
przy ul. Wyborskiej 10. W 2021r. Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nidzicy zatrudniało 10 osób administracji
i obsługi oraz 10 nauczycieli (w tym 7 – dyplomowanych, 1 mianowany, 1- kontraktowy, 1 - inne). Na turnusach
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników było
zatrudnianych średnio 3 nauczycieli na każdym kursie.

W 2021 roku Centrum Kształcenia Zawodowego prowadziło:
1. Kształcenie praktyczne dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
w pełnym zakresie programowym dla następujących klas o specjalności:
⎯ technik mechanik pojazdów samochodowych
⎯ technik budownictwa
W zajęciach praktycznych uczestniczyło 48 uczniów.
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2. Praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych dla:
- technik mechanik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa
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3. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych dla specjalności:
⎯ kucharz
⎯ murarz-tynkarz
⎯ ślusarz
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 11 uczniów.

4. Działalność gospodarczą w zakresie: Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i Produkcji stelaży
meblarskich.
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Do zadań Centrum Kształcenia Zawodowego należy również prowadzenie turnusów dokształcania
teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych I, I i
III stopnia dla zawodów:
⎯
stolarz ( ilość uczniów - 174)
⎯
tapicer ( ilość uczniów – 106 )
⎯
mechanik pojazdów samochodowych ( ilość uczniów – 107)
⎯
monter sieci i instalacji sanitarnych ( ilość uczniów – 113)
⎯
elektryk ( ilość uczniów – 180)
Łącznie na kursach kształciliśmy 680 osób.
Z końcem października kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych w zawodzie Rolnik o specjalności
ROL.04. Prowadzenie Produkcji Rolniczej ukończyło 20 osób. Deklaracje przystąpienia do egzaminu
zawodowego złożyło 8 osób.
Stan bazy lokalowej CKZ w 2021r.
Lp.

Szkoła

Pomieszczenia (ilość)
Sale lekcyjne

1.

CKZ Nidzica

Pracownie
komputerowe

6

Pracownie inne

1

Biblioteka +
czytelnia

5

1

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych
Ilość
Komputery
ogółem

30

Komputery
do użytku
uczniów

20

Projektory
multi-

Rzutniki
pisma

Kamery
wideo

medialne
5

Odtwa-

Ksero

Wolumin
y

Monitoring

2

524

1

rzacze DVD
VHS

4

1

1

W 2021 roku Do Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy wpłynęło 420 dokumentów, w
tym za pośrednictwem poczty emaliowej 41 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano
404 , w tym za pośrednictwem ePuap 9 dokumentów.
W czerwcu 2021r. pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele wzięli udział
w okresowym szkoleniu przeciwpożarowym.
W 2021r. z okazji Dnia Edukacji jeden z nauczycieli otrzymał Nagrodę Starosty.
Na terenie CKZ działa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która w 2022r. przejdzie planowany remont
i modernizację, wymieniona zostanie również ścieżka diagnostyczna.
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W 2021r ogłoszono przetarg pn. „Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji
diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy”. Wartość zamówienia wynosi łącznie
- 770 000,00 zł brutto.

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.
Dostępność komunikacyjna stanowi jedno z kluczowych zadań samorządu powiatu nidzickiego. Lokalny
układ dróg powiatu nidzickiego stanowi uzupełnienie sieci dróg wojewódzkich i krajowych.

Jednostką realizującą zadania z zakresu drogownictwa w powiecie jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kolejowej 29. W jednostce na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych
było 19 pracowników, w tym 12 pracowników Obwodu Drogowego wchodzącego w struktury PZD.
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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Legenda:
droga krajowa

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

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 – 281 decyzji, postanowień oraz uzgodnień,
- zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń) – 79 decyzji,
opiniowanie projektów
inwestycyjnych (postanowienia,
uzgodnienia)
300

zezwolenie na wykorzystanie pasa
drogowego w sposób szczególny
(zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń) - decyzje
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200
281
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0
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rok 2021

0

rok 2021

2020 r. - 229

85

2020 r. - 85

2021 r. - 281

2021 r. - 79

- projekty organizacji ruchu (opinie) - 49 pism,
- ewidencja dróg, sprawozdawczość - 9 pism,

projekty organizacji ruchu
(pisma)

ewidencja dróg, sprawozdawczość
(pisma)

80
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0
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2020 r. - 71
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2020 r. - 15
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- utrzymanie zieleni przydrożnej (wycinka drzew, nasadzenia, inne) - 42 postepowania,
utrzymanie zieleni przydrożnej
(wycinka drzew, nasadzenia, inne) - postępowania

36
42

rok 2020 - 36

rok 2021 - 42

- bezpieczeństwo ruchu drogowego, kontrola stanu dróg, znaki drogowe - 72 pisma,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg, wypadki drogowe - 14 pism,
bezpieczeństwo ruchu
drogowego, kontrola stanu dróg,
znaki drogowe (pisma)
80
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15
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40
20

przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
wypadki drogowe (pisma)
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5

12
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27

0

0
rok 2020

rok 2021

2020 r. - 27

rok 2020
2021 r. - 72

rok 2021
2020 r. - 12

2021 r. -14

- bieżące i zimowe utrzymanie dróg - 30 pism,
- nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne - 32 spraw,
bieżące i zimowe utrzymanie dróg
(pisma)
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rok 2020
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0

2020 r. - 28

nabywanie nieruchomości pod drogi
publiczne (sprawy)

41

rok 2020
2021 r. - 30

32

rok 2021

2020 r. - 41

2021 r. - 32
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- odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych - 8 pism,
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych (pisma)
10
8
6
9

4

8

2
0
rok 2020

rok 2021
2020 r. - 9

2021 r. - 8

- opiniowanie na temat zaliczania dróg do kategorii - 3 pisma i uchwały,
- nadzorowanie robót wykonywanych systemem zleconym - 16 postępowań,
opiniowanie na temat zaliczania
dróg do kategorii (pisma i
uchwały)

nadzorowanie robót wykonywanych
systemem zleconym (postępowania)
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2020 r. - 80

2021 r. - 3

2021 r. - 16

- przeglądy obiektów mostowych -36,0 szt. w tym: 25 szt. mosty i kładki dla pieszych 11 szt.
przepustów,

przeglądy obiektów mostowych
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Kolumna1
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- zawiadomienie o rozpoczęciu robót do Nadzoru Budowlanego - 4 zawiadomienie,
- zawiadomienie o zakończeniu robót do Nadzoru Budowlanego - 3 zawiadomienia,

zawiadomienie o
rozpoczęciu robót do PINB

zawiadomienie o zakończeniu
robót do PINB

1

3
4

4

rok 2020 - 1

rok 2021- 4

rok 2020 - 4

rok 2021 - 3

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych - 5 pism,

zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych

rok 2021 - 5
rok 2020 - 6
4,5

5

5,5

6

6,5

Seria 1

- wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 47 spraw.

wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych

35
47

rok 2020 - 35

rok 2021 - 47
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Zamówienia publiczne
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przeprowadził w roku 2021:
- 9 postępowań do przetargów nieograniczonych na roboty oraz dostawy
- 16 postepowań do zamówień publicznych do 130 000 tyś. zł
Łącznie przeprowadzono : 25 postępowania
Dokonał – 115 zamówień/zleceń zwolnionych z ustawy na zakup materiałów, usług.
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 o 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 kątem zarządzania 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,
- przeprowadzenie pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.
OCHRONA ZDROWIA
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,
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- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- rozkłady godzin pracy aptek,
- kampanii antynikotynowej,
- badań cytologicznych, które mogą bezpłatnie wykonać mieszkanki Powiatu Nidzickiego,
- nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego,
- kampanii „Zostań rodziną zastępczą”.
Na terenie Powiatu Nidzickiego funkcjonuje 10 aptek ogólnodostępnych.
Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu w Nidzicy w drodze uchwały po zasięgnięciu
opinii Burmistrza Nidzicy, Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Wójta Gminy Janowo, Wójta Gminy
Kozłowo oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie określiła rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu, w tym harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
Rozkład pracy aptek dostosowany jest do potrzeb mieszkańców Powiatu Nidzickiego i przedstawia się
następująco:

Gmina Nidzica:
1. Apteka mgr farm. Janusz Pietruszkiewicz
ul. Kościuszki 8
13-100 Nidzica
tel. 89 625 21 34
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 2000, sobota 900 – 1800
2. Apteka CENTRUM – Pejas Spółka Jawna
ul. Mickiewicza 1
13-100 Nidzica
tel. 89 625 32 16
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 2000, sobota 800 – 1500
3. Apteka SŁONECZNA
Plac Wolności 10/11
13-100 Nidzica
tel. 89 625 76 68
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 1900, sobota 800 – 1500
4. Apteka MIEJSKA
ul. Traugutta 14
13-100 Nidzica
tel. 89 625 32 47
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 1900, sobota 800 – 1500
5. Apteka SŁONECZNA
ul. Traugutta 12
148
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

13-100 Nidzica
tel. 89 527 98 16
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 1700, sobota 800 – 1500
6. DOZ Apteka Dbam o Zdrowie
ul. 1 Maja 28
13-100 Nidzica
tel. 800 110 110
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 2000, sobota 800 – 1500
7. Apteka MIEJSKA
Plac Wolności 13
13-100 Nidzica
tel. 89 523 68 31
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 1900, sobota 800 – 1500
Gmina Janowiec Kościelny:
1. Punkt Apteczny
13-111 Janowiec Kościelny 149
tel. 89 626 25 02
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 800 – 1600
Gmina Janowo:
1. Punkt Apteczny
ul. Przasnyska 60
13-113 Janowo
tel. 89 626 43 98
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 900 – 1500
Gmina Kozłowo:
1. Spółka Jawna Marek Pejas Marzena Pejas
ul. Warszawska 4A/18
13-100 Nidzica
Apteka
ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo
tel. 89 626 73 00
dni i godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 900 – 1700”

149
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Apteki w Powiecie Nidzickim

Apteki z siedzibą w Nidzicy, pełnią dyżury w porze nocnej, w soboty, niedziele i dni świąteczne- dyżur
całodobowy - w systemie jednodniowym, rotacyjnym przy czym apteka pełniąca dyżur w środę pełni
również dyżur w czwartek. Grafik dyżurów aptek przed rozpoczęciem każdego miesiąca jest podawany
do wiadomości publicznej poprzez upublicznienie na stronie internetowej Powiatu Nidzickiego,
za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook Powiatu Nidzickiego a także poprzez
wywieszenie w widocznym miejscu w każdej z aptek.

Apteki w Nidzicy
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W wyjątkowych przypadkach apteki mogą zamienić się dyżurami. Każda zmiana harmonogramu
dyżurów wymaga jego korekty nie później niż 48 godzin przed planowaną zamianą i zawiadomienia
Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Na terenie powiatu działa ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY, którego
Powiat Nidzicki jest organem tworzącym.

Oddział COVID, Szpital Tymczasowy
W 2021 r. ZOZ w Nidzicy, realizując obowiązki wynikające z decyzji Wojewody WarmińskoMazurskiego (z dnia 29.10.2020 r.), kontynuował leczenie pacjentów z COVID-19 - w utworzonym
w nowym budynku Szpitalu Tymczasowym, jak również na bazie starej części. Skutkowało to
zawieszeniem działalności dotychczasowych oddziałów szpitalnych, tj. oddziału chirurgicznego,
ginekologiczno-położniczego, pediatrycznego i wewnętrznego (w trakcie roku wznowiono częściowo
działalność trzech z nich), jak również Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wstrzymano do odwołania
przyjęcia do Szpitala ZOZ w Nidzicy pacjentów bez podejrzenia zakażeniem lub niezakażonych SARSCoV-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 COVID-19 wg obowiązujących zasad organizacji
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na początku 2021 r. można było zaobserwować
dynamikę zakażeń, co przełożyło się na ilość zorganizowanych łóżek dla pacjentów zakażonych
wirusem SARS-CoV-2. Do końca kwietnia 2021 r. było ich 50, w tym 20 respiratoroterapii, ale od
początku maja już 90, by do sierpnia zmniejszyć się z powrotem do 19. Kolejny wzrost zakażeń
spowodował ich zwiększenie, we wrześniu 2021 r. do 38 łóżek, a od 8 października do 66 łóżek
w Szpitalu Tymczasowym i od 26 października 2021 r. jeszcze o dodatkowe 40 łóżka na bazie ZOZ
w Nidzicy (łącznie 106 łóżek z COVID-19 i 2 z podejrzeniem zakażenia). Było to ogromne wyzwanie pod
względem medycznym i logistycznym.
Wprowadzenie właściwej organizacji pracy personelu Szpitala Tymczasowego i zastosowanie
materiałów jednorazowych do pracy z pacjentem oraz środków ochrony osobistej – zapewniło
najwyższą jakość świadczonych usług medycznych i opieki nad 1035 (w tym 986 leczonych na
oddziałach i 49 w ZOL) pacjentami w systemie ciągłym. Nastąpił przy tym rozwój zasobów kadry
medycznej w ramach realizowanego naboru pracowników. Wzrósł stan zatrudnienia pracowników ZOZ
w Nidzicy z 142,3 etatów na koniec 2020 r. do 156,6 etatów na koniec 2021 r. (o 14,3 etatów 1) oraz
pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych z 82 do 229 (o 1472). Zadbano również o
podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, czemu posłużyły:
W tym: lekarze, mgr fizjoterapii, pielęgniarka, opiekunowie medyczni, kierowca, pracownicy Działu Statystyki Medycznej i
Informatyki, pracownicy ekipy sprzątającej, pomoc laboratoryjna i pracownicy administracji.
1

2

W tym: lekarze, psycholog, położne, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, , kierowca i ratownik medyczny.
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•
•
•

•
•

szkolenia z zakresu zagrożeń związanych z ekspozycją na wirusa SARS-CoV-2,
szkolenia związane z uruchomieniem i użytkowaniem nowego sprzętu/aparatury medycznej.
szkolenia personelu w systemie on-line na platformie e-learning: „Profilaktyka stresu
i zapobieganie wypaleniu zawodowemu – wsparcie Pielęgniarek i Położnych w sytuacji silnego
stresu związanego z wykonywanym zawodem i aktualną sytuacją pandemii”,
szkolenie uzupełniające z „Przetaczania krwi i jej składników” oraz „Higieny rąk”,
ćwiczenia praktyczne z zasad bezpiecznego zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej
oraz postępowania w środowisku skażonym SARS-CoV-2 oraz zasad izolacji pacjenta z patogenem
alarmowym

Nowoczesny oddział respiratorowy i blok operacyjny
W 2021 roku nastąpił dalszy rozwój oddziału respiratorowego, zwiększono ilość stanowisk do
20, wprowadzono terapię nerkozastępczą - nowa dotychczas nie wykonywana w naszym szpitalu
terapia. Wprowadzono także nowoczesną metodę zaawansowanego monitorowania
hemodynamicznego PICCO. Wykonujemy nowe procedury inwazyjne związane z leczeniem pacjentów
w stanie krytycznym tj. bronchoskopia, tracheostomia m. Griggsa. Sprawia to że jesteśmy dobrze
postrzegani i wysoko oceniani, potwierdza to Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii
wymieniając nasz oddział jako ważny w systemie leczenia pacjentów z Covid – 19.
W wyniku okresowego spadku zakażeń, uruchomiony został we wrześniu 2021 r. oddział
chirurgii ogólnej (hospitalizacja) i oddział wewnętrzny oraz nowoczesny blok operacyjny w nowym
budynku szpitala, a z dniem 08.10.2021 r. oddział ginekologiczno-położniczy (wstrzymanie działalności
wszystkich tych oddziałów nastąpiło z dniem 24.02.2022 r.). Przeprowadzono łącznie 30 zabiegów
operacyjnych (26 chirurgia i 4 ginekologia i położnictwo), trzy zabiegi w trybie pilnym oraz 32
znieczulenia.
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FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY W 2021 R.
Działalność oddziałów

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Ilość udzielanych świadczeń w 2021 r. w rozbiciu na poradnie specjalistyczne

Rodzaje poradni

Porady ogółem

Razem
Alergologiczna
Kardiologiczna
Dermatologiczna
Neurologiczna
Rehabilitacyjna
Neonatologiczna
Ginekologiczno-położnicza
Chirurgiczna
chirurgia urazowo-ortopedyczna
Urologiczna
Zdrowia psychicznego
Preluksacyjna

31881
629
1653
973
2253
965
164
8233
10594
2129
1234
2857
197

dzieciom i młodzieży
w wieku do 18 lat
1957
371
0
135
1
23
164
59
771
236
0
0
197

osobom w wieku
65 lat i więcej
8158
33
1020
339
800
361
0
451
3533
64
773
784
0

kobietom
20117
333
928
627
1422
623
85
8233
4592
1178
214
1782
100
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Fizjoterapia
Liczba wykonanych usług – 28524
Liczba pacjentów – 727
Liczba wyjazdów

Porady ogółem

Razem

3421

NŚOZ

Porady ogółem

Razem
w warunkach
ambulatoryjnych 2299
w domu pacjenta

2433
2299
134

Izba przyjęć porady

Porady ogółem

Razem

1640

RTM
dzieciom i młodzieży
w wieku do 18 lat

osobom w
wieku
65 lat i więcej
1615

kobietom

kobietom

574
572

osobom w
wieku
65 lat i więcej
554
443

2

101

68

osobom w
wieku
65 lat i więcej
558

kobietom

172
NŚOZ
dzieciom i młodzieży
w wieku do 18 lat

Izba przyjęć
dzieciom i młodzieży
w wieku do 18 lat
121

1659

1231
1163

733

Liczba odmów przyjęcia do szpitala - 6
Osoby zakwalifikowane do planowego przyjęcia – 954

WYBRANE ZAGADNIENIA w zakresie działania ZOZ w Nidzicy na rzecz ochrony zdrowia w Powiecie
Nidzickim w 2021 r.
DBAŁOŚĆ O SPRAWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYNIKÓW AUDYTÓW
W ramach funkcjonującego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy systemu zarządzania jakością,
określoną w normie ISO 9001-2015, realizowane były w 2021 r. następujące audyty zewnętrzne
i wewnętrzne:
• audyt
recertyfikacyjny (przeprowadzony przez auditorów zewnętrznych) - z wynikiem
pozytywnym,
• audyty wewnętrzne covid-19 (przeprowadzone przez auditorów ZOZ w Nidzicy) - z wynikiem
pozytywnym (z 19 zaleceń do poprawy wszystkie są realizowane),
• audyt kliniczny (przeprowadzony przez auditora wewnętrznego ZOZ w Nidzicy) - z wynikiem
pozytywnym,
• audyt wewnętrzny procesów realizowanych na zewnątrz w zakresie prania i żywienia
(przeprowadzony przez auditorów wewnętrznych ZOZ w Nidzicy) - z wynikiem pozytywnym.
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE, DETERMINANTEM WYŻSZEJ JAKOŚCI PRACY
1. Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ – kontrola konkursu ofert na TK. - bez uwag
2. Państwowy Inspektor Pracy – kontrola dotyczyła zasad zatrudniania pracowników – wydano 8
zaleceń, które zostały zrealizowane.
3. RCKiK Olsztyn – w związku z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego. Wszystkie zalecenia
zrealizowane.
4. RCKiK Olsztyn - Krwiolecznictwo i gospodarka krwią i jej składnikami w szpitalu – kontrola 2021. - nie
stwierdzono nieprawidłowości.
5. PSSE Nidzica – dotyczy zaleceń WSSE z 2014 r.– o wygaśnięciu decyzji W-Mazurskiego PWIS
odnośnie oddziału pediatrycznego.
6. PPIS Nidzica – kontrola stanu sanitarnego w punkcie wydawania posiłków w ZOZ Nidzica – wydano
10 zaleceń, z których wszystkie zostały zrealizowane.
ZADOWOLENIE PACJENTÓW W ŚWIETLE INFORMACJI ZWROTNYCH
Bardzo dobrą jakość świadczonych usług potwierdziło badanie satysfakcji – przeprowadzone
w 2021 r. wśród pacjentów oddziału „covidowego”, w tym dotyczących również żywienia. Zadowolenie
pacjentów skutkowało ich podziękowaniami i bardzo licznym pozytywnym oddźwiękiem internautów
platformy elektronicznej FACEBOOK. Na bieżąco reagowano na sugestie pacjentów, dotyczące jakości
świadczonych usług, zwracając szczególną uwagę na konieczność okazywania szczególnej empatii
i kultury osobistej w kontaktach z pacjentami, jak i członkami ich rodzin.
WZROST ILOŚĆI WYJAZDÓW DO PACJENTÓW
W 2021 r. ogólna ilość wyjazdów wyniosła 3549 i była ona wyższa o 712 w porównaniu do
2020 r. Odnotowano 569 wyjazdów z przekroczonym czasem dojazdu ( o 286 więcej niż w 2020 r.),
wynikających z: dużej ilości wyjazdów do oddalonych miejscowości (315 wyjazdów - 55,36%), czasu
poświęconego przez członków Zespołu Ratownictwa Medycznego na założenie środków ochrony
indywidualnej (113 wyjazdów - 19,85%), nałożenia wyjazdów (68 wyjazdów - 11,95%), warunki
atmosferyczne na drodze (41 wyjazdów - 7,20%) i innych (32 wyjazdy-5,62%). Poza rejon działania DPD
wyjeżdżano w 123 (3,5%) przypadkach, z czego: w rejon Działdowa: 49 wyjazdów, w rejon Olsztynka:
34 wyjazdy, w rejon Mławy: 17 wyjazdów, w rejon Ostródy: 16 wyjazdów, w rejon Szczytna:
5 wyjazdów i w rejon Przasnysza: 2 wyjazdy. Wykonano łącznie 174 teletransmisje (spadek o 51
w stosunku do 2020 r.). Na potrzeby DPD zakupiono w 2021 r. nowy ambulans VW Crafter.
ZAPEWNIENIE REHABILITACJI DLA PACJENTÓW POWIATU PRZEZ DZIAŁ FIZJOTERAPII i OŚRODEK
REHABILITACJI DZIENNEJ
Realizacja kontraktu za 2021 r. wyniosła w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej 105%, w Dziale
Fizjoterapii 94,2%, a w odniesieniu do pacjentów z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
w 100%. Udzielono łącznie 964 porad specjalistycznych. Kontynuowano również realizację projektu
„Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
schorzeń kręgosłupa i narządu ruchu”. W ramach tego projektu przeprowadzono 8 szkoleń on-line dla
jego uczestników z gminy Janowo, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Nidzicy oraz dla mieszkańców
Szczytna i Pisza. Doposażono Dział Fizjoterapii i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej o: 3 ergometry,
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2 artromoty, 3 łóżka rehabilitacyjne, 3 lampy sollux, 1 sprzęt do elektroterapii, 2 urządzenia do masażu
pneumatycznego oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny.
Wdrożono nową dokumentację z zakresu fizjoterapii, tj.: ankietę dla pacjenta - ma zapobiec ryzyku
nieuwzględniania p/wskazań do zabiegów; kartę badania fizjoterapeutycznego – uzupełnienie badania
przedmiotowego lekarskiego oraz skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.- planowanie
postępowania fizjoterapeutycznego. Zatrudniono 3 nowych fizjoterapeutów. Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej został przeniesiony z głównej siedziby Szpitala przy ul. Mickiewicza w Nidzicy - do Przychodni
przy ul. Traugutta w Nidzicy – z uwagi na potrzeby lokalowe w ramach konieczności leczenia pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2.
WYSOKA JAKOŚĆ PARAMETRÓW MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
Wynikiem pozytywnym zakończyła się kontrola prowadzona przez Centralny Ośrodek Badań
Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (100 % wyników bardzo dobrych). MLD otrzymało
świadectwo jakości za bardzo dobre wyniki parametrów biochemicznych, co umożliwia ubieganie się
ZOZ-u o wzrost wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej na rok 2022 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1789). Uzyskano również wyniki pozytywne z kontroli: zewnątrz laboratoryjnej RIQAS (2);
zewnątrz laboratoryjnej SOWA-med. z rozmazu mikroskopowego krwi obwodowej; kontroli zewnątrz
laboratoryjnej LabQuality parametrów nie objętych kontrolą przeprowadzaną przez Centralny Ośrodek
Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Ponadto w ramach kontroli zewnątrz
laboratoryjnej SARS-CoV-2 RT-PCR – analizowano 3 próbki – wynik 100 %wyników prawidłowych.
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi uczestniczyła w: 4 sprawdzianach
serologicznych organizowanych przez firmę DIAHEM – uzyskano wyniki pozytywne i w jednym
sprawdzianie organizowanym przez RCKiK w Olsztynie – uzyskano wynik pozytywny.
PODNIESIENIE JAKOŚCI WYKONYWANCH ZDJĘĆ DLA PACJENTÓW W PRACOWNI DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ
W związku z pandemią Covid-19 zaznaczyła się tendencja spadkowa w ilości wykonywanych
zdjęć rtg oraz w ilości zdjęć odrzuconych w stosunku do ilości zdjęć wykonanych. W 2021 r. wykonano
9458 zdjęć, a odrzucono 10. Natomiast w roku 2020 wykonano 10209 zdjęć, a odrzucono 51. Nastąpiło
jednocześnie podniesienie jakości pracy, poprzez poprawę jakości wykonywanych zdjęć. Cel ten
osiągnięto poprzez coraz szersze możliwości korzystania z systemu cyfrowego aparatu rtg. (n.p
poprzez funkcję w programie zmniejszającą dawkę promieniowania , ciągła praca nad możliwościami
lepszego zdjęcia przy możliwie najmniejszych warunkach KV i mAs). Do lepszej jakości zdjęć
i praktycznie wyeliminowanie błędów z powodu ,,błędów w aparacie” w 2021r. przyczyniła się także
instalacja /zmiana cyfrowego systemu obrazowania w aparacie rtg Perform -X, wymiana generatora
wysokiego napięcia w aparacie rtg (zakup XII-2020r.) Doskonalono również system informatyczny
szpitala i umiejętności posługiwania się nim poprzez minimalizowanie dokumentacji w wersji
papierowej i zastępowanie jej coraz większą ilością zapisów w wersji elektronicznej. Wykonano 7555
procedur
radiologicznych, 2409 - procedur
ultrasonograficznych, 938 - procedur
elektrokardiograficznych i 1504 procedur Tomografii komputerowej (wykonano 112% realizacji
umowy z NFZ na badania TK, obowiązującej od 1 września 2021 r.). Pierwsze badania tomografem
komputerowym dla pacjentów „zewnętrznych” (wcześniej realizowano je tylko dla pacjentów COVID19) wykonano w dniu 3 września 2021 r.
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ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ DLA PACJENTÓW W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
Pandemia COVID-19 i utworzenie Szpitala Tymczasowego w celu leczenia pacjentów
zarażonych SARS-CoV-2 spowodowało wstrzymanie przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
działającego przy ZOZ w Nidzicy. Działalność ZOL została wznowiona w lipcu 2021 r., a do końca
2021 r. przyjęto łącznie 49 pacjentów. Byli oni objęci:
- monitoringiem w/g skali Barthel (co miesiąc, a w razie potrzeby częściej), którego wyniki
odnotowywano w ,,Karcie oceny świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym”,
- monitoringiem stanu odżywienia pacjentów oraz żywienie dojelitowe, którego wyniki
odnotowywano w zeszycie monitorowania jakość posiłków szpitalnych,
- monitoringiem odleżyn i ich leczeniem zgodnie z obowiązującym standardem akredytacyjnym
„ Zapobieganie i leczenie odleżyn” – raportowanym w :Półrocznym i Rocznym zestawieniu pacjentów
zagrożonych występowaniem odleżyn i pacjentów z odleżynami,
- monitoringiem pacjenta z założonym cewnikiem moczowym zgodnie ze Standardem Akredytacyjnym,
Cewnikowanie pęcherza moczowego” – raportowanym do 5-go każdego miesiąca (wyniki
przekazywane Pielęgniarce Epidemiologicznej.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu NFZ o udzielanie świadczeń ZOZ w Nidzicy uzyskał możliwość
prowadzenia ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
PODWYŻSZENIE STANDARDÓW PRACY NA RZECZ PACJENTÓW POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ
DOSTAW I USŁUG
W 2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zrealizował osiem postępowań na dostawy
i usługi, których wartość przekraczała kwotę 130 000 złotych, objętych wymogami ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). W celu zapewnienia
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości
i proporcjonalności, udzielono zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, co pozwoliło na
zapewnienie uzyskania najlepszej jakości dostaw i usług, uzasadnionych charakterem zamówień,
w ramach środków, które ZOZ mógł przeznaczyć na ich realizację, a także uzyskania najlepszych
efektów zamówienia. Wartość wszystkich tych zamówień wyniosła łącznie 6 572 646,58 zł.
Zrealizowano m.in. zakupy środków dezynfekcyjnych, elektronicznych usług publicznych oraz
elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ, leków dla Działu Farmacji Szpitalnej, systemu
próżniowego pobierania krwi oraz wyposażenia rozbudowanej części szpitala w meble i sprzęt
medyczny.
Realizacja powyższych zakupów i dostaw zabezpieczyła wykonanie bieżących zadań w ramach
podstawowej działalności prowadzonej przez ZOZ w Nidzicy oraz spowodowała podwyższenie jakości
(standardów) pracy na rzecz obsługi pacjentów z Powiatu Nidzickiego.
DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU SZCZEPIEŃ DLA PACJENTÓW POWIATU I POZOSTAŁYCH OBSZARÓW POLSKI
Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznie 2021 r., w Szpitalu
funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych. Do ZOZ w Nidzicy przyjeżdżali na szczepienia chętni
pacjenci z terenu Powiatu Nidzickiego oraz pozostałych obszarów Polski. W roku 2021 zaszczepiono
łącznie 23 481 osób.
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POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ W NIDZICY
W 2021 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Społecznej, działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy. Ich przedmiotem była realizacja zadań określonych w art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej, jak również przedstawienie i omówienie przez Dyrektora bieżącej sytuacji
ZOZ w Nidzicy. W ramach tych spotkań wydano opinie w kluczowych sprawach dla działalności ZOZ
w Nidzicy, w tym m.in. dotyczących: kwestii finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, a także
zakupu i zbycia sprzętu, przyjęcia dotacji/dofinansowania oraz regulacji zawartych w aktach prawnych
statuujących działalność ZOZ.
WIZYTA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO
W maju 2021 r. ZOZ w Nidzicy odwiedził Premier Mateusz Morawiecki.
Podczas wizyty Premier podziękował kadrze medycznej oraz studentom medycyny, którzy pomagali
w akcji szczepień i w kontakcie z pacjentami. Pogratulował również doskonałej organizacji
i przygotowania Szpitala do walki z pandemią przez ZOZ w Nidzicy. Dyrektor ZOZ Anna Osłowska
podkreśliła, że dzięki współpracy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, Starostą Nidzickim,
Dyrektorem Olsztyńskiego Oddziału Funduszu Zdrowia udało się zrealizować założenia rządu w walce
z pandemią. Złożyła podziękowania obecnym na spotkaniu włodarzom Powiatu Nidzickiego, radnym
oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Wskazała również na dużą determinację do uzyskania
przez ZOZ w Nidzicy najwyższej jakości świadczeń i troski o pacjentów w procesie leczenia.
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Wyróżnienie w konkursie „STERNIK. Cała na przód.”
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wyróżniony w prestiżowym konkursie „Sternik. Cała naprzód.”
i działalność w czasie pandemii.
3 września 2021 r. w hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyła się uroczysta gala konkursu „Sternik.
Cała naprzód” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Konkursowa praca Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy została doceniona i wyróżniona przez
organizatorów. Statuetkę odebrała Pani Dyrektor Anna Osłowska wraz z Zastępcą Dyrektora ds.
Medycznych Panem Leszkiem Cichowskim.
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Srebrna moneta Narodowego Banku Polskiego
„Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19” Pani Dyrektor Anna
Osłowska odebrała srebrną monetę Narodowego Banku Polskiego w podziękowaniu za poświęcenie
i walkę na rzecz pacjentów w czasie pandemii COVID-19.
Na rewersie monety jest przedstawiona dłoń lekarza w rękawiczce chirurgicznej, ujmująca z troską dłoń
pacjenta. Moneta została przekazana w hołdzie personelowi medycznemu za ich ofiarność,
zaangażowanie i pomoc pacjentom w ratowaniu ich życia i zdrowia.

160
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VI. POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

VII. INWESTYCJE
Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu i jakości
życia mieszkańców.
W 2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizował szeroki zakres remontów w ramach
dostosowania placówki do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Były to niezbędne
prace, roboty adaptacyjno-budowlano-instalacyjne (w tym m.in.: przystosowanie pomieszczeń,
zamontowanie urządzeń parowej dezynfekcji oraz szatni dla personelu, budowa śluz, monitoring sal
pacjentów, wydzielenie stref pożarowych, dostawa oraz montaż drzwi p.poż., przystosowanie
laboratorium do badań pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19, modyfikacja źródeł tlenu
medycznego poprzez wymianę węzła redukcyjnego w celu poprawy wydajności oraz zapewnienia
bezpieczeństwa pod względem BHP do organizowanego Szpitala Tymczasowego). Ponadto
przeprowadzono remont łazienki w Przychodni Rejonowej przy ulicy Traugutta w Nidzicy, co poprawi
komfort pobytu pacjentów z terenu Powiatu Nidzickiego w trakcie odbywanych wizyt.
ZOZ w Nidzicy pozyskał w 2021 r. na realizację statutowych zadań łącznie 9 532 168,57 zł,
przekazanych przez:
- Powiat Nidzicki (5 000,00 zł), z przeznaczeniem na cele związane z realizacją punktu szczepień
powszechnych,
- Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (6 216 175,27 zł), z przeznaczeniem na: cele związane ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 – utworzenie szpitala
tymczasowego (5 088 186,33 zł); gran ZOL (168 118,68 zł); cele związane ze skierowanym
personelem medycznym do pracy w związku z epidemią (260 157,64 zł); realizację projektu na
rehabilitację – wdrożenie programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
(500 000,00 zł); cel związany z pełnieniem funkcji kierownika specjalizacji (6 595,50 zł) oraz cele
związane z funkcjonowaniem dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego „P” ( 193 117,12 zł),
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2 816 993,30 zł), z przeznaczeniem
na: cele związane z zakupem specjalistycznej aparatury medycznej do powstającego oddziału
geriatrycznego i poradni gastroenterologicznej (1 807 273,59 zł); realizację projektu „Wdrożenie
elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy (973 000,00 zł); realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu
medycznego oraz środków ochrony przez ZOZ w Nidzicy w celu zapewnienia opieki medycznej
mieszkańcom Powiatu Nidzickiego w związku z zagrożeniem na zachorowania na COVID-19-końcowe
rozliczenie (36 719,71 zł),
- Ministerstwo Zdrowia (494 000,00 zł), z przeznaczeniem na cele związane z zakupem ambulansu dla
zespołów ratownictwa medycznego w Nidzicy, niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami
zakaźnymi.
W maju 2021 r. ZOZ w Nidzicy wystąpił do Starosty Nidzickiego o złożenie wniosku do
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie kwoty 3 200 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej
budżetu państwa na zakup oraz organizację pracowni rezonansu magnetycznego. Intencją takiego
działania była możliwość realizowania na rzecz pacjentów Powiatu Nidzickiego i województwa
warmińsko-mazurskiego bezpiecznych badań tkanek miękkich, mięśni, stawów, kości i układu
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nerwowego. Ponadto diagnostyka wielonarządowa jest przydatna podczas analizowania rozległych
obrażeń czy lokalizowaniu niezidentyfikowanej przyczyny bólu. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
decyzją z dnia 12 listopada 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3 200 000,00 zł,
z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie i doposażenie
pracowni rezonansu magnetycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”. Z uwagi na brak
możliwości realizacji tego zadania jeszcze w 2021 r., umieszczono je w wykazie wydatków, do których
nie stosuje się art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatków niewygasających na
2021 r., z możliwością ich wydatkowania do dnia 30 listopada 2022 r.
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W ramach realizacji projektu informatyzacja III etap zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla
ZOZ, co umożliwiło wymianę najstarszych jednostek oraz dalszą rozbudowę infrastruktury ZOZ.
Zakupiono kontynuację licencji na całość używanego przez ZOZ oprogramowania do 2026 roku.
Włączono do systemu przechowywania obrazów diagnostycznych (PACS) Pracownię Endoskopii
(storage), jak również Pracownię USG (worklista, storage). Uruchomienie usług przewidzianych
w projekcie [zamawianie recept, portal dokumentacji, usługi wewnątrzadministracyjne] jakkolwiek
nieznacznie opóźnione przez pandemię COVID-19, są w trakcie końcowych poprawek i są na najlepszej
drodze do pełnego wdrożenia.
W połowie roku ZOZ przystąpi do konkursu na udzielanie świadczeń medycznych w Poradni
Gastroenterologicznej. W dalszej perspektywie jest uruchomienie Oddziału Geriatrycznego i Pracowni
Rezonansu Magnetycznego.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy W roku 2021 rozpoczęto
inwestycję pn.: Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy.
Po rozstrzygnięciu przetargu wartość inwestycji wynosi 7 930 020,61 zł.
Powiat Nidzicki pozyskał dofinansowanie:
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 430 020,61 zł
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 500 000 zł.

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w 2021 r. przeprowadzono adaptację remont pracowni gastronomicznej. Wykonano prace wodno – kanalizacyjne, instalację elektryczną
wraz z przyłączeniem i przeprowadzono prace budowlano – remontowe na kwotę 34 900,00 zł.
Prace remontowe finansowano z projektu „Doskonalimy zawodowców”.
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Przeprowadzono remont korytarza w internacie szkolnym, pomalowano ściany i drzwi, wymieniono
wykładzinę i oświetlenie.

Przeprowadzono remont łazienki w internacie na I piętrze – wymieniono hydraulikę, położono glazurę,
wymieniono drzwi.
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W 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy realizował inwestycje:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613N na odc. Janowiec – Kołaki – Gołębie – Jabłonowo Dyby –
opracowanie dokumentacji projektowej” – wartość inwestycji 158 793,00 zł w tym :
• 79 396,50 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 79 396,50 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1253N w m. Gołębiewo – opracowanie dokumentacji
projektowej” – wartość inwestycji 18 450,00 zł w tym :
• 9 225,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 9 225,00 zł – środki Gminy Kozłowo
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Szkotowo – Rogóż – Kozłówko – Zakrzewo – Sarnowo –
Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo – opracowanie dokumentacji projektowej” wartość inwestycji 18 450,00 zł w tym:
• 9 225,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 9 225,00 zł – środki Gminy Kozłowo,
- „Rozbudowa ulicy nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica –
opracowanie dokumentacji projektowej” - wartość inwestycji 12 300,00 zł w tym:
• 6 150,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 6 150,00 zł – środki Gminy Nidzica,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1613N w m. Janowiec Kościelny” –
wartość inwestycji 146 370,00 zł w tym:
• 14 637,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 14 637,00 zł – środki Gminy Janowiec Kościelny,
• 117 096,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych,

166
Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok
VII. INWESTYCJE

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej nr 3722N – ul. Olsztyńska w m. Nidzica”
– wartość inwestycji w roku 2021 – 0,00 zł (płatność w kwocie 153 750,00 zł przeniesiona na rok 2022)

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Łyna” – wartość
inwestycji w roku 2021 – 0,00 zł (płatność w kwocie 114 823,46 zł przeniesiona na rok 2022) w tym:
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- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1932N w m. Janowo” – wartość
inwestycji 146 370,00 zł w tym:
• 14 637,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 14 637,00 zł – środki Gminy Janowo,
• 117 096,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Szkotowo” – wartość
inwestycji 146 370,00 zł w tym:
• 14 637,00 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 14 637,00 zł – środki Gminy Kozłowo,
• 117 096,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych,
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- Zakup kosiarki do traw – wartość zakupu inwestycyjnego – 25 830,00 zł (środki własne Powiatu
Nidzickiego),
- zakup ciągnika wraz z osprzętem – wartość zakupu inwestycyjnego – 299 505,00 zł (środki własne
Powiatu Nidzickiego).
REMONTY
- „Remont drogi powiatowej nr 1603N Czarny Piec – Napiwoda” – wartość robót 2 850 014,43 zł
w tym:
• 498 752,53 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 498 752,52 zł – środki Gminy Nidzica,
• 1 852 509,38 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Remont drogi powiatowej nr 1550N w m. Kanigowo” – wartość robót 423 083,49 zł w tym:
• 74 039,61 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 74 039,61 zł – środki Gminy Kozłowo,
• 275 004,27 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
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- Remont drogi powiatowej nr 1623N na odcinku Janowo – gr. woj. (Stara Wieś)” – wartość robót
603 206,76 zł w tym:
• 105 561,18 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 105 561,18 zł – środki Gminy Janowo,
• 392 084,39 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka)” wartość robót 161 927,04 zł w tym:
• 161 927,04 zł – środki Gminy Kozłowo,
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- „Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku Kozłowo – Zaborowo” – wartość robót 913 765,89
zł w tym :
• 316 091,95 zł – środki własne Powiatu Nidzickiego,
• 597 673,94 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

WYKAZ ROBÓT POZOSTAŁYCH ZLECANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
- Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu
- Bieżące utrzymanie dróg - usługi pozostałe
- Sprzątanie kompleksowe ulic
- Sprzątanie dróg zamiejskich po okresie zimowym
- Wznowienia pasów drogowych, podziały gruntów itp.
- Poziome oznakowanie dróg powiatowych
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- Wymiana barier energochłonnych
- Przeglądy i oczyszczenie urządzeń wodnych

-

52 239,91 zł
30 519,79 zł
79 538,04 zł
21 020,04 zł
8 610,00 zł
23 684,27 zł
429 578,64 zł
42 369,81 zł
6 642,00 zł

Razem wydatki w zakresie utrzymania dróg

-

694 202,50 zł
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ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI
Lp.

Rodzaj wykonywanych robót

Ilość robót

Cena jedn.

Wartość

1

Mechaniczna wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego

24,9 ha

22890,30

569968,47

2

Ręczna wycinka zakrzaczeń z pasa drogowego

1792 r-g

35,00

62720,00

3

Mechaniczne koszenie traw z pasa drogowego

116,35 ha

550,00

63992,50

4

Ręczne koszenie traw z pasa drogowego

408 r-g

35,00

14280,00

5

Zimowe utrzymanie dróg – ciągnik + Koparka JCB

233 r-g

220,00

51260,00

6

Zimowe utrzymanie dróg – samochód ciężarowy

178,5 r-g

310,00

55335,00

7

Ręczne odśnieżanie przejść dla pieszych i innych
obiektów

800 r-g

35,00

28000,00

8

Wyrabianie mieszanki piaskowo-solnej

100 r-g

150,00

15000,00

9

Rozwożenie mieszanki piaskowo-solnej po terenie
powiatu

24 r-g

250,00

6000,00

10

Prace warsztatowe (naprawa pojazdów itp.)

3714 r-g

35,00

129990,00

11

Remont masą na zimno nawierzchni bitumicznych

3083 r-g

75,00

231225,00

12

Mechaniczna regulacja wysokościowa poboczy

652 r-g

220,00

143440,00

13

Ręczna regulacja wysokościowa poboczy

268 r-g

35,00

9380,00

14

Ustawienie znaków pionowych

167 szt.

550,00

91850,00

15

Ustawienie słupków prowadzących U-1a

92 szt.

130,00

11960,00

16

Ustawienie luster drogowych

12 szt.

1710,00

20520,00

17

Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego

8 szt.

62,00

496,00

18

Poziome oznakowanie dróg i ulic

28 m2

25,00

700,00

19

Mechaniczne sprzątanie pasa drogowego

742 r-g

214,50

159159,00

20

Ręczne sprzątanie pasa drogowego

880 r-g

35,00

30800,00

21

Mechaniczne remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych

5304 m2

75,00

397800,00

22

Ręczne kierowanie ruchem drogowym

120 r-g

35,00

4200,00
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23

Oczyszczanie urządzeń odwadniających (kratki,
przepusty itp.)

136 r-g

75,00

10200,00

24

Mechaniczne profilowanie nawierzchni
nieutwardzonych

180 r-g

220,00

39600,00

25

Pomiar ruchu drogowego (przejazdy kolejowe)

278 r-g

35,00

9730,00

26

Remonty przepustów drogowych

72 r-g

75,00

5400,00

27

Remonty obiektów mostowych

124 r-g

75,00

9300,00

28

Remont uszkodzonych nawierzchni chodników

94 r-g

75,00

7050,00

29

Remont uszkodzonego korpusu drogowego

46 r-g

75,00

3450,00

30

Wycinka drzew przydrożnych

3 szt.

480,00

1440,00

31

Rembakowanie zakrzaczeń z wycinki krzaków

134 r-g

35,00

4690,00

32

Podkrzesywanie drzew przydrożnych

252 r-g

35,00

8820,00

33

Transport materiałów kamiennych

8 r-g

220,00

1760,00

34

Ułożenie ścieków betonowych przydrożnych

37 mb

85,00

3145,00

35

Ustawienie krawężników betonowych

12 mb

135,00

1620,00

36

Mechaniczne profilowanie rowów przydrożnych

8 r-g

220,00

1760,00

37

Naprawa studzienek kanalizacyjnych

24 r-g

75,00

1800,00

38

Montaż ławek i koszy w ciągu

32 r-g

35,00

1120,00

39

Mechaniczna rozbiórka zabudowań gospodarczych

136 r-g

220,00

29920,00

40

Ręczna rozbiórka zabudowań gospodarczych

248 r-g

35,00

8680,00

Łącznie wartość wykonanych robót : 2 247 560,97

Ceny podane w zestawieniu są cenami orientacyjnymi przyjętymi na podstawie rozeznania cenowego,
średnimi cenami z cenników SEKOCENBUD oraz cenami z przeprowadzonych przetargów oraz
zamówień z wolnej ręki.
Koszty poniesione przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy to kwota 1 907 741,34 zł w tym:
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
- zakup części zamiennych do sprzętu i transportu
- wynagrodzenia pracowników (płace całego PZD)
- zakup paliwa
- remont sprzętu

-

347 779,83 zł
81 759,84 zł
1 073 823,73 zł
325 521,07 zł
78 856,87 zł
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Powstałe oszczędności w kwocie 339 819,63 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.
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zakupił 4 zestawy komputerowe AIO za kwotę
18.796,00 zł oraz serwer NAS QNAP w celu wykonywania i przechowywania kopii zapasowych danych
informatycznych Urzędu za kwotę 19.065,00 zł. Ponadto Urząd zlecił wykonanie za kwotę 9.840,00 zł
migracji danych z dotychczasowego serwera na nowe serwery. Wydatki inwestycyjne zostały
poniesione ze środków Funduszu Pracy w celu wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu
teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia, służących realizacji
zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Zamówienia zostały dokonane zgodnie z „Regulaminem zamówień publicznych poniżej progu
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy”
wprowadzonym Zarządzeniami Dyrektora Nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku oraz Nr 24/2021
z dnia 7 października 2021 roku.

Radni Rady Powiatu w Nidzicy wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym wynikającym
z dynamiki wzrostu ilości spraw załatwianych w powiecie, a co za tym idzie, również wzrostu liczby
klientów Starostwa Powiatowego w Nidzicy zarówno w 2020 r. jak i 2021 r. podjęli w 2020 r. decyzję
o rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego. Konieczność poprawy jakości obsługi mieszkańców
w szczególności dotyka Klientów Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK). Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej zlokalizowany jest obecnie w wynajmowanej, małej części budynku przy
ul. Olsztyńskiej, co jest utrudnieniem w sprawnej obsłudze naszych Klientów, gdyż odległości między
instytucjami są duże. Umieszczenie PODGiK w budynku Starostwa, w pomieszczeniach
przystosowanych do wymogów pracy służb geodezyjnych znacznie poprawi komfort obsługi klientów
i warunków pracy urzędników. Zwiększenie powierzchni użytkowej, wraz z planowanym równolegle
wzrostem liczby stanowisk obsługi, pozwoli w dużym stopniu zniwelować problem właściwej obsługi
Klientów w przyszłości. Zwiększenie powierzchni biurowej umożliwi także umiejscowienie w budynku
Starostwa naszej jednostki podległej tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która w chwili
obecnej funkcjonuje w wynajmowanych pomieszczeniach.
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.
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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 listopadzie 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”. Wykonawca wybrany
w procedurze przetargowej w dniu 31 sierpnia 2021 r. przekazał kompletną dokumentację projektowowykonawczą i kosztorysową. Zgodnie z przygotowanym kosztorysem wartość inwestycji określono na
kwotę 11 229 092, 81 zł. W listopadzie 2021 r. ogłoszono pierwsze postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie 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”. Wpłynęły
dwie oferty, których ceny brutto znacznie przewyższały wartość środków finansowych zabezpieczonych
na rozbudowę budynku Starostwa. Postępowanie unieważniono. Następne postępowanie, po
dokonaniu zmian nieistotnych w przedmiocie zamówienia, ogłoszono w grudniu 2021 r.. Wpłynęły
również dwie oferty, których ceny brutto znacznie przewyższały wartość środków finansowych
zabezpieczonych na rozbudowę budynku. W 2022 r. będą ogłaszane kolejne postępowania, które
powinny doprowadzić do realizacji długo oczekiwanej inwestycji.
W ramach planowanej inwestycji dokonano w 2021 r. rozbiórki garaży na posesji Starostwa
Powiatowego.
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VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII W 2021 ROKU
W 2021 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 2021 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 20222025 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 20222025 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 rzeczowo-finansowy realizacji zadań ujętych
w opracowaniu.
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w czerwcu 2020 r. Powiat Nidzicki przystąpił
do realizacji Projektu pod nazwą – „E- administracja w Powiecie Nidzickim”. Projekt realizowano w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region, Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 869 577,00 zł, z czego:
dofinansowanie na realizację projektu 739 140,45 zł
wkład własny
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. poprzez dostosowanie systemu do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Projekt realizowano w szczególnych okolicznościach, w czasie szerzącej się pandemii
coronawirusa, co skutkowało tym, że realizację Projektu wydłużono za zgodą Instytucji Zarządzającej
RPO WiM do 31 czerwca 2021 r.
W ramach Projektu w 2020 r. z sukcesem wdrożono system „E-sesja”, system rezerwacji wizyt
w Wydziale Komunikacji, rozszerzono Interesantom dostęp do tzw. usług on-line, wdrożono „Platformę
zamówień publicznych”, „Platformę do przeprowadzania konsultacji społecznych”, wszystkie usługi
stworzono 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
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ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści, stworzono także nowoczesne
środowisko teleinformatyczne.
Ostatnim elementem Projektu „E-administracja w Powiecie Nidzickim” było wdrożenie
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Od 1 czerwca 2021 r. prowadzono
zintensyfikowane działania zmierzające do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
(EZD) w Starostwie. EZD w Starostwie Powiatowym w Nidzicy wdrożono dzięki współpracy z Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim, który jest autorem tegoż systemu i udostępnił swój produkt na podstawie
podpisanego porozumienia oraz współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, który
służył merytoryczną pomocą przy wdrażaniu ww. systemu. 1 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym
w Nidzicy 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, wprowadzono system Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności
kancelaryjnych w systemie tradycyjnym do stosowania przez wszystkich pracowników Starostwa,
zgodnie z nadanymi uprawnieniami. Do realizacji zadania utworzono w szczególności Biuro Obsługi
Klienta, gdzie prowadzony jest elektroniczny rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej
w systemie EZD oraz udzielane są Klientom Starostwa informacje o miejscu i procedurze załatwiania
spraw w Starostwie, a także o sposobie funkcjonowania, w tym strukturze organizacyjnej Starostwa.
Celem głównym wdrożenia systemu EZD w Starostwie Powiatowym w Nidzicy jest usprawnienie
i podniesienie transparentności funkcjonowania Starostwa, a także jego utrzymanie i rozwój jako
systemu podstawowego do załatwiania i rozstrzygania spraw w postaci elektronicznej, zintegrowanego
z platformą ePUAP.

•
•
•
•

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w 2021 r.
Opracowano
2 wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane
dofinansowanie to 10 milionów złotych.
Opracowano 3 wnioski o uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych,
Opracowano wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu sportowego
przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, z programu SPORTOWA POLSKA,
Opracowano wniosek do konkursu ofert „Strzelnica w Powiecie 2021”,
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•

Opracowano wniosek do konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie
Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.”
Opracowano wniosek do konkursu „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej”.

•

Foto. Podpisanie umowy na stację meteorologiczną
•

Wydział Oświaty w 2021 roku współpracował z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi
powiatu w celu realizacji niżej wymienionych projektów ze środków zewnętrznych.

Lp.

Tytuł projektu/zadania

Program
operacyjny

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

1

E-administracja w
Powiecie Nidzickim

Działanie 3.1
RPO WiM

869 577,00

739 140,45

2

Przeciwdziałanie COVID
-19 w Powiecie
Nidzickim

Poddziałanie
11.2.3 RPO
WiM

145 118,75 zł

137 862,75 zł

Cel projektu

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
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odbywania
kwarantanny na terenie
Internatu w Zespole
Szkół Rolniczych i
Ogólnokształcących w
Jagarzewie w okresie
11-02.2021 r.

Foto. Zdęcia zakupionych urządzeń w związku z realizacją Projektu Przeciwdziałanie COVID -19 w Powiecie Nidzickim

Foto. Zdęcia zakupionych urządzeń w związku z realizacją Projektu Przeciwdziałanie COVID -19 w Powiecie Nidzickim

Lp.

3

Tytuł projektu/zadania

Doskonalimy
zawodowców

Program
operacyjny

Wartość
całkowita

Poddziałanie
2.4.1. RPO
WiM

495 965,07 zł

Dofinansowanie

446 273,07 zł

Cel projektu

Podniesienie
kompetencji
zawodowych u min.
90% z 43 uczniów
Zespołu Szkół
Rolniczych i
Ogólnokształcących w
Jagarzewie zwiększające
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4

Wysokie kwalifikacje nowa szansa na rynku
pracy

Poddziałanie
2.4.1. RPO
WiM

5

Full STEAM Ahead!

Erasmus+

6

Travelling Raises an
Inclusive Partnership

Erasmus+

484 851,85 zł

435 270,10 zł

ich szanse na rynku
pracy, przez m.in.
realizację staży zaw. dla
15 ucz. (10 m, 5k) i
kursów dla 43 ucz., a
także podniesienie
kompetencji
zawodowych u 10 os.
(8K, 2 M) nauczycieli
ZSRiO, przez m.in. kursy
i szkol. oraz
dostosowanie jakości
nauczania w szkole do
potrzeb przedsiębiorstw
przez m.in.
unowocześnienie
wyposażenia w okresie
od 01.01.2021 do
31.08.2022.
Zwiększenie
zatrudnialności Uczniów
techników w ZSZiO w
Nidzicy poprzez
wyposażenie ich w
dodatkowe,
zindywidualizowane
umiejętności,
kwalifikacje i
doświadczenie
zawodowe,
dopasowane do potrzeb
lokalnych pracodawców
w okresie od
01.01.2021 do
31.10.2022.
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.
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Uczniowie z nidzickiego ZSO z wizytą we Włoszech

Lp.

7

Tytuł projektu/zadania

Zakup i montaż
automatycznej stacji
meteorologicznej w
Powiecie Nidzickim

Program
operacyjny
WarmińskoMazurski
Mechanizm
Wsparcia
Systemu
Monitoringu
Suszy Rolniczej
2021

Wartość
całkowita
70 245,30 zł

Dofinansowanie

50 000,00 zł

Cel projektu

Zakup i montaż
automatycznej stacji
meteorologicznej bez
stałego źródła zasilania
wraz z urządzeniem
ogródka
meteorologicznego
dającej możliwość
działania w systemie
monitoringu suszy
rolniczej prowadzonej
przez Instytut Upraw
Nawożenia i
Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut
Badawczy z siedzibą w
Puławach.
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Realizacja projektu Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim

Lp.

Tytuł projektu/zadania

8

Utworzenie i
prowadzenie klasy
realizującej program o
profilu
cyberbezpieczeństwo i
nowoczesne
technologie
informatyczne w latach
szkolnych 2021/2022,
2022/2023 oraz
20023/2024 w Liceum
Ogólnokształcącym w
Zespole Szkół
Ogólnokształcących w
Nidzicy

Dotacja
celowa z
budżetu
państwa Program
CYBER.MIL z
klasą

Wsparcie organu
prowadzącego oddział
przygotowania
wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym w
Zespole Szkół
Zawodowych i
Ogólnokształcących

Dotacja
celowa z
budżetu
państwa

9

Program
operacyjny

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

223 497,22 zł
279 371,52 zł

96 700,00 zł

77 360,00 zł

Cel projektu

Utworzenie oddziału
szkolnego realizującego
program o profilu
cyberbezpieczeństwo i
nowoczesne
technologie
informatyczne. W
ramach dotacji zostało
zakupione wyposażenie
pracowni
informatycznej,
wyposażono uczniów w
jednolity ubiór oraz
zapewnione zostało
wynagrodzenie dla
nauczycieli uczących
przedmiotów
dodatkowych.
Zakup zestawów
jednolitego ubioru dla
uczniów oraz
specjalistycznego
wyposażenia szkoły
służącego do realizacji
programu szkolenia w
oddziałach
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przygotowania
wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym w
Zespole Szkół
Zawodowych i
Ogólnokształcących w
Nidzicy.

Nowy sprzęt do klas wojskowych
Lp.

Tytuł projektu/zadania

10

Zagospodarowanie terenu
sportowego przy Zespole
Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w
Nidzicy

Program
operacyjny

Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

Wartość
całkowita

11 721 782,45 zł

Dofinansowanie

6 230 000,00 zł

Cel projektu

Zagospodarowanie terenu
sportowego przy Zespole
Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w
Nidzicy obejmujące m.in.
budowę: boisk,
ogrodzenia, małą
architekturę, nasadzenia,
nawierzchnię i
odwodnienie w Nidzicy
przy ul. Wyborskiej 12.
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11

Wymiana ścieżki
diagnostycznej oraz
remont i modernizacja
stacji diagnostycznej w
Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nidzicy

Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

770 000,00 zł

768 996,00 zł

Wymiana ścieżki
diagnostycznej oraz
remont i modernizacja
stacji diagnostycznej w
Centrum Kształcenia
Zawodowego w Nidzicy

Prace przy realizacji projektu Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku 2021 realizował:
- Projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” - w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w szkole
realizowano drugą edycję projektu. Głównym celem projektu 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. W całym projekcie wzięło udział 88 uczniów, którym zorganizowano dodatkowe kursy
i staże zawodowe.
Całkowita wartość zadania wyniosła 576 561,34 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosiło 518 905,21 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego
w realizację projektu to 57 656,13 zł.
- Projekt pn. „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy” - w ramach RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szkoła realizowała pierwszą edycję projektu, którego
wartość wynosi ogółem 484 851,85 zł, w tym wkład UE: 412 124,07 zł. a wkład własny Powiatu
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Nidzickiego w realizację projektu to 49 581,75 zł. W ramach Projektu uczniowie otrzymali indywidualne
diagnozy (z Doradcą Zawodowym) oraz uczestniczyli w dodatkowych kursach:
- nauki jazdy kat. B,
- operator wózka widłowego,
- obsługa programów magazynowo – sprzedażowych,
- instalacja sieci światłowodowych,
- kurs spawania 141 TIG.
Razem w I edycji projektu uczestniczyły 44 osoby.
Uczniowie w czasie wakacji odbyli również dodatkowe staże u pracodawców, za które otrzymali
stypendium w wysokości ok. 2000 zł.
- Dotacja na zakup ubiorów i wyposażenia specjalistycznego służącego realizacji programu szkolenia
uczniów klas wojskowych (OPW) w kwocie 96 700 zł. (wkład własny Powiatu Nidzickiego 19 340 zł)
W związku z funkcjonującymi w szkole klasami wojskowymi (OPW) w roku 2021 odbyło się pierwsze w
historii szkoły ślubowanie klas wojskowych.

- Program Aktywna Tablica – w ramach programu zakupiono 6 monitorów interaktywnych za kwotę
35 000 zł (wkład własny Powiatu Nidzickiego - 7000 zł).
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- Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” – młodzież uczestniczyła w dotowanych przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki dwóch wyjazdach (Gdańsk , Warszawa).
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- Przedsięwzięcie „Certyfikat” – w ramach działań promujących postawy patriotyczne w szkole
uzyskano Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.
Jednym ze sztandarowych zamierzeń w ramach ww. działań był zorganizowany już po raz XIV
Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

"Szkoła Wierna Dziedzictwu" to certyfikat przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty szkołom i placówkom oświatowym za podejmowanie działań służących kształtowaniu
tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, a także rozwijaniu kreatywnego
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nidzicy w roku 2021 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 miał trwać od
01.09.2018 do 31.08.2020.
Pozyskane środki na realizację
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. Mimo trwającej
pandemii udało się zorganizować jedną
wizytę studyjną w naszym kraju w dniach 48.11.2021r.
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. Również w tym projekcie mimo pandemii odbyły się
dwie wizyty studyjne : pierwsza we Włoszech w dniach 48.10.2021 a druga na Litwie ( 22-26.11.2021r)
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W ramach programu Poznaj Polskę młodzież ZSO odbyła
wycieczkę do Warszawy. Uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nidzicy odwiedzając Muzeum Powstania
Warszawskiego poznali historię , przebieg oraz skutki zrywu
niepodległościowego Polaków w końcowym okresie II wojny
światowej. Mogli naocznie poczuć warunki w jakich przyszło
walczyć powstańcom z niemieckim okupantem. Kolejnym
punktem była wizyta w Centrum Nauki Kopernik gdzie
uczniowie mogli zobaczyć i doświadczyć wielu eksperymentów naukowych z zakresu nauk ścisłych.
Dofinansowanie do wyjazdu to ponad 4 000,00 zł
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Szkoła w ramach projektu – Narodowego Programu
Czytelnictwa - wzbogaciła się w nowoczesny osprzęt
obsługi biblioteki oraz znacząco wzbogaciła swój
księgozbiór za łączną kwotę ok 15 000,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w styczniu 2021 r. szkoła
rozpoczęła realizację Projektu: „Doskonalimy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 — 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1.01.2021r. do 31.08.2022r. Ogólna wartość
projektu: wynosi 495 965,07 zł.; wysokość dofinansowania stanowi 89,99%. Celem głównym
przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych u minimum 90%, tj. 43 uczniów
(23 uczniów, 20 uczennic) i zwiększenie szans młodych ludzi na współczesnym rynku pracy poprzez
realizację staży zawodowych, kursów i szkoleń oraz dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb szkoły
oraz unowocześnianie bazy dydaktycznej.
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W ramach zadań projektowych utworzono nowoczesną pracownię komunikacji językowej - zakupiono,
zamontowano i uruchomiono pracownię komunikacji w języku obcym – 16 stanowisk dla ucznia i dla
nauczyciela - na kwotę: 15 774, 75 złotych.
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Nowoczesna pracownia ze sprzętem do odsłuchu pozwoliła naszym uczniom doskonalić umiejętności
językowe i pracować w komfortowych warunkach.
Utworzono, wyposażono i postawiono w stan gotowości nowoczesną pracownię gastronomiczną na
kwotę: 132,638,11 złotych.

Szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolskie przedsięwzięcia kształtujące postawy patriotyczne
i normy społeczne. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim przedsięwzięciu edukacyjnym
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 27.10.2021r.
35 uczniów wzięło udział w wycieczce szkolnej do wybranych punktów edukacyjnych: Centrum Nauki
EKSPERYMENT w Gdyni i Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Poniesiony koszt przedsięwzięcia:
4 935,00 złotych (w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki
wydatkowano: 3 948,00 złotych)
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Zrealizowano wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” –
Priorytet 3, zakupiono książki i audiobooki (nowości wydawnicze) dla Technikum Agrobiznesu na
kwotę: 3 750,00 złotych (kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” wyniosła 3 000,00
złotych).

Kolejny raz w 2021roku skorzystano z dofinansowania w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”. Placówka wzbogaciła się
o kolejne dwa monitory interaktywne na kwotę 17 490,00 zł (kwota dotacji Wojewody Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” –
13.992,00 zł)
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Po raz kolejny placówka uczestniczyła w akcji ogólnopolskiej organizowanej przez MEN „Szkoła
pamięta”. Opieka nad cmentarzem wojennym w Jagarzewie z okresu I wojny światowej
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Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie z Parą Prezydencką. Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w akcji Narodowe Czytanie 2021, do której zachęcał Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą
Kornhauser - Dudą. Lekturą jubileuszowej - dziesiątej edycji była „Moralność pani Dulskiej”

oraz w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu”

Szkoła była współorganizatorem XX Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Regionie im. Ludwika Ekierta „Znane postaci, instytucje i zakłady pracy w dziejach Ziemi Nidzickiej”
pod honorowym patronatem Starosty Nidzickiego – wydarzenia lokalnego, środowiskowego,
organizowanego cyklicznie, którego celem jest propagowanie, promowanie dziedzictwa kulturowego,
walorów przyrodniczo - historycznych regionu nidzickiego, budzenie wrażliwości i szacunku do
przyrody, a także historii oraz do ochrony ich wartości.
Finał konkursu odbył się 30 listopada 2021r. w Nidzickim Ośrodku Kultury.
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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.
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Szkoła propagowała idee wolontariatu. Angażowała się w działalność pomocową. W 2021 roku
wspierała leczenie Lenki poprzez zbiórkę funduszy i zbiórkę plastikowych nakrętek.
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy w 2021 r. realizował projekty i programy
grantowe w tym rządowe, pozyskane fundusze zewnętrzne:
1) „Kiedy spotykają się ludzie i przyroda, dzieją się wielkie cuda”
w ramach programu NFL „Działaj Lokalnie 202”, dotacja 3.650,00 zł).

- realizacja projektu

2) Integracyjny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – projekt dofinansowany przez PFRON (koszt
realizacji zadania – 2.000,00 zł, dotacja – 1.200,00 zł).

3) „Poznaj Polskę!” - projekt edukacyjny MEiN (wycieczka do Torunia). Łączny koszt realizacji zadania
– 2.416,00 zł (kwota dotacji 1.920,00 zł, środki własne – 496,00 zł).

4) Program rządowy „Aktywna Tablica 2021” - pozyskanie funduszy na utworzenie Sali doświadczania
świata. Łączny koszt realizacji zadania – 19.297,40 zł (kwota dotacji – 15.437,40 zł, środki własne –
3.860,00 zł).
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5) Laboratoria Przyszłości - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pozyskano 30.000,00 zł.

6) Zakup paczek żywnościowych dla uczniów i ich rodzin w ramach programu PFRON, modułu IV
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” – pozyskane środki: 14 040,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w 2021 r. realizował programy na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
realizowane były programy:
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
nidzickim (VI)” w ramach – projekt realizowany od 1 stycznia 2021
roku do 31 grudnia 2022 roku; jego celem jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
nidzickim. Programem w 2021 roku objęto 54 osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w nidzickim
urzędzie pracy. W 2021 roku na jego realizację powiat nidzicki otrzymał 530 205,08 zł; w ramach
tych środków realizowano staże, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej, bony szkoleniowe, dojazdy na staż;
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (V)” – program
kontynuowany z 2020 roku; w 2021 roku na jego realizację przeznaczono 54 700,00 zł; kontynuacja
dotyczyła staży oraz prac interwencyjnych rozpoczętych w 2020 roku a zakończonych najpóźniej do
31 marca 2021 roku oraz finansowania dojazdów na staż;
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane były programy:
• „Aktywni powyżej 29 roku życia (VII)” – projekt realizowany od 1
stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, jego celem jest
zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w wieku
powyżej 30 roku życia w powiecie nidzickim. Programem w 2021
roku objęto 68 osób. W 2021 roku na jego realizację powiat nidzicki
otrzymał 1 164 324,19 zł; w ramach tych środków realizowano staże, prace interwencyjne, dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenia stanowisk pracy, dojazdy na staż;
• „Aktywni powyżej 29 roku życia (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – projekt
kontynuowany z 2020 roku; w 2021 roku na jego realizację przeznaczono 54 400,00 zł; kontynuacja
dotyczyła staży oraz prac interwencyjnych rozpoczętych w 2020 roku a zakończonych najpóźniej do
31 marca 2021 roku oraz finansowania dojazdów na staż.

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 2021 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 2019 – 2023”,
• „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 20221 – 2023”,
• „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”.
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 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.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim do 2025 roku
przedstawia główne problemy społeczne powiatu w tym: analiza statystyk pomocy społecznej,
bezrobocie, dysfunkcje rodzinne, niepełnosprawność, problemy osób starszych, uzależnienia.
Mając na uwadze Misję Strategii „Działania podmiotów lokalnych w sferze pomocy społecznej szansą
ma kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych osób i rodzin oraz ich pełne uczestnictwo
w życiu społecznym” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w dalszym ciągu będzie
podejmowało działania ukierunkowane na: promocję rodzinnej opieki zastępczej, pozyskiwanie
kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, wzmacnianie działań PCPR w tym
zatrudnienie specjalistów, kontynuacja działań w ramach różnych programów np. Aktywny Samorząd.
● program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Oddziaływania korekcyjnoedukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu: powstrzymania osoby
stosującej przemoc w rodzinie przed jej dalszym stosowaniem, rozwijania umiejętności samokontroli
i współżycia w rodzinie, kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie, uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za
stosowanie przemocy, zdobycia i poszerzania wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie, zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez
stosowania przemocy, uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
W Powiecie Nidzickim w 2021r. zajęcia programu korekcyjno-edukacyjnego odbywały się w miesiącach
maj - lipiec. Łącznie odbyło się 11 spotkań (60,5 godz.) i zajęcia indywidualne (8 godz.). Zajęcia
prowadzone były przez 2 certyfikowanych specjalistów psychoterapii i uzależnień w formie zajęć
grupowych i indywidualnych. Do udziału w programie zostały wytypowane przez instytucje: Komenda
Powiatowa Policji, ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu i Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
Zaproszenie otrzymało 15 osób, przystąpiło do programu 8 osób a cały program ukończyło 7 osób.
Zadanie finansowane było z budżetu województwa w kwocie 5 400,00zł, przy niewielkim wkładzie
środków własnych 244,20zł (koszt zakupu znaczków pocztowych).
Ponadto w 2021 roku Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków PFRON, w ramach którego Stowarzyszenie
Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy otrzymało wsparcie w postaci paczek
żywnościowych dla swoich podopiecznych oraz ich rodzin. Powiat Nidzicki pozyskał łącznie kwotę
84 040,00zł, z których odpowiednio kwota 14 040,00zł została przeznaczona dla Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” oraz kwota 70 000,00zł dla PSONI Koło w Nidzicy.
W ramach programu zostało przygotowanych 298 paczek żywnościowych.
PCPR w 2021 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, w ramach Modułu pomoc
otrzymało 12 osób na kwotę 85 061,00 zł na zakup i zamontowanie oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (ręczny gaz-hamulec), sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie dla osób z dysfunkcją
wzroku, zakup protezy, naprawa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 28 osób na
łączną kwotę 106 036, 00 zł.
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Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w roku 2021 przygotował 4 wnioski o dofinansowanie w ramach
programu pod nazwą „Rządowy fundusz rozwoju dróg” na zadania pn. :
- Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki,
- Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny - Bukowiec (dr. nr 1619N),
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kościelny – Kołaki – Gołębie – Jabłonowo
Dyby,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa.
Dodatkowo w roku 2021 Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy złożył 5 wniosków o dofinansowanie
w ramach programu pod nazwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych na zadania pod nazwą :
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1613N w m. Janowiec Kościelny,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej nr 3722N – ul. Olsztyńska w m. Nidzica,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1932N w m. Janowo,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Łyna,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N w m. Szkotowo.
W/w przebudowy przejść dla pieszych zostały zrealizowane w roku 2021.
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IX. KALENDARIUM

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego i Wicestarosty Pawła Przybyłka
z przedstawicielami władz samorządowych gmin Powiatu Nidzickiego oraz
Komendantem Powiatowym PSP w Nidzicy bryg. Krzysztofem Mierzejewskim

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego i Wicestarosty Pawła Przybyłka z byłym
Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Mariuszem Sztorcem oraz byłym Szefem
Wydziału Rekrutacji mjr Zbigniewem Stakunem w Olsztynie

3 lutego

۞

wizyta Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Pana Zdzisława
Szczepkowskiego – wręczenie wyróżnienia I stopnia, jakie Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy otrzymał za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej w 2020 roku

9 lutego

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Warmińsko Mazurskim Kuratorem Oświaty
Krzysztofem Markiem Nowackim i Wicekuratorem Wojciechem Cybulskim

۞

odznaczenia z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Starosta
Marcin Paliński odznaczył medalami księdza prałata Tadeusza Lewdarowicza, księdza
kanonika Andrzeja Midurę, pastora Rolanda Zagórę oraz Urząd Gminy Kozłowo

25 lutego

۞

wideokonferencja Starosty Marcina Palińskiego z Wójtami gmin Powiatu Nidzickiego
w związku z utrzymującym się na terenie Powiatu Nidzickiego najwyższym na tle kraju
wskaźnikiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

28 lutego

۞

obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych”

۞

Starosta Marcin Paliński uczestniczył w wideokonferencji z Wojewodą WarmińskoMazurskim Arturem Chojeckim, Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty
Krzysztofem Markiem Nowackim oraz Starostami z całego województwa warmińskomazurskiego

۞

zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod
przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego w związku z utrzymującym się wysokim
wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego oraz Powiatu Nidzickiego

13 stycznia

27 stycznia

10 lutego

1 marca

2 marca
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5 marca

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Bróździńskiego z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem
Nowackim

15 marca

۞

spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Robertem Gontarzem

16 marca

۞

zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu
przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego

17 marca

۞

spotkanie z okazji zakończonej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy

18 marca

۞

spotkanie z przedstawicielami firmy STRABAG

25 marca

۞

zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu
przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego

1 kwietnia

۞

zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy pod
przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z radnym sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego
i doradcą wojewody Patrykiem Kozłowskiem oraz wójtem gminy Janowiec Kościelny
Piotrem Rakoczym

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z przedstawicielami Nidzickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nidzicy oraz
grupy biegowej Nidzica Biega

30 kwietnia

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Bróździńskiego z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych w związku ze
zbliżającymi się maturami

3 maja

۞

powiatowe obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5 maja

۞

Starosta Marcin Paliński z wizytacją na drogach powiatowych

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego i Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanty Tymińskiej z Warmińsko-Mazurskim
Wicekuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim; wizyta w Powiatowym Ośrodku
Rozwoju Edukacji w Nidzicy

8 kwietnia

9 kwietnia

6 maja

Zarządzania

Zarządzania

Kryzysowego

Kryzysowego

pod

pod
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۞

obchody Gminnego Święta Strażaka i 100-lecie powstania jednostki OSP w Janowcu
Kościelnym z udziałem Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka

17 maja

۞

13,6 mln zł dla Powiatu Nidzickiego! Podpisanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
Arturem Chojeckim umów na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących
przebudowy i remontów dróg w Powiecie Nidzickim w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg

20 maja

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Wicestarosty Pawła Przybyłka, radnych Rady
Powiatu w Nidzicy oraz włodarzy gmin Powiatu Nidzickiego z przedstawicielami
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie w sprawie budowy obwodnic

16 maja

wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy;
21 maja

۞

podsumowanie Powiatowo-Dekanalnych obchodów Roku Świętego Jana Pawła II pod
hasłem "Nie bójcie się żyć dla miłości"

25 maja

۞

spotkanie z włodarzami i przedstawicielami Gmin Powiatu Nidzickiego – „Plan
transportowy województwa warmińsko-mazurskiego” oraz partnerstwo „Południowe
Mazury”

26 maja

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Komendantem Powiatowym PSP w Nidzicy
bryg. Krzysztofem Mierzejewskim

27 maja

۞

obchody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego z udziałem Premiera RP Mateusza
Morawieckiego w Warszawie

29-30 maja

۞

zjazd Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji działających na terenie województwa
Warmińsko- Mazurskiego w Marózie

1 czerwca

۞

Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Bartoszycach

10 czerwca

۞

Powiatowe Dni Rodziny pod hasłem „Młodość — Miłość — Małżeństwo — Rodzina"

21 czerwca

۞

Bieg „Św. Antoniego z Padwy” w Napierkach

24 czerwca

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy

25 czerwca

۞

uroczysta XXVIII Sesja Rady Powiatu w Nidzicy z udziałem Warmińsko-Mazurskiego
Wojewody Artura Chojeckiego – wręczenie stypendiów najlepszym uczniom
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powiatowych placówek oświatowych, wręczenie odznaczeń państwowych Prezydenta
RP zasłużonym pracownikom Starostwa Powiatowego w Nidzicy, podziękowanie
Komendantowi Powiatowego PSP w Nidzicy bryg. Krzysztofowi Mierzejewskiemu za
współpracę

28 czerwca

۞

podpisanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim umowy na
dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych
o charakterze użyteczności publicznej

30 czerwca

۞

podpisanie umów na utworzenie linii użyteczności publicznej z lokalnymi przewoźnikami

10 lipca

۞

obchody Dnia Dziecka w Żelaźnie

12 lipca

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Sołtys Kownatek Panią Krystyną Kukwa z okazji
700-lecia powstania Kownatek

13 lipca

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego z pracownikiem Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Nidzicy w obozie harcerskim w Brzeźnie Łyńskim

14 lipca

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Bróździńskiego z Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty Wojciechem
Cybulskim

15 lipca

۞

wideokonferencja Starosty Marcina Palińskiego ze służbami z terenu Powiatu
Nidzickiego w związku z dynamiczną sytuacją pogodową

17 lipca

۞

Festiwal KGW Polska Od Kuchni w Muzeum Budownictwa Ludowego w Parku
Etnograficznym w Olsztynku

18 lipca

۞

III edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Napiwodzie

21 lipca

۞

podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Nidzicy dotyczące wsparcia na
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej

6 sierpnia

۞

Powiatowe Obchody Święta Policji w Nidzicy

10 sierpnia

۞

podpisanie z Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostródzie umowy na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy"

15 sierpnia

۞

Bieg „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nidzicy
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20 sierpnia

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty
Krzysztofem Markiem Nowackim

21-22 sierpnia

۞

Festyny Rodzinne w Piątkach, Zimnej Wodzie i Wietrzychowie

30 sierpnia

۞

rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nidzickiego

1 września

۞

uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Nidzicy z udziałem przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na
czele z mjr Michałem Wrońskim oraz Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie

4 września

۞

Narodowe Czytanie w bibliotece nidzickiego zamku

5 września

۞

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz Mistrzostwa
Warmińsko-Mazurskiego w kolarstwie szosowym w Nidzicy

6 września

۞

konferencja dotycząca „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury
2030

Województwa

podpisanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim umów na
dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg;
7 września

۞

uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji drogowej, tj. remont drogi powiatowej na
odcinku Kozłowo – Zaborowo;
uroczyste otwarcie zakończonej inwestycji drogowej, tj. remont drogi powiatowej na
odcinku Kozłowo – Sławka Wielka

8 września

۞

wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz przedstawicieli
władz samorządu Powiatu Nidzickiego na czele ze Starostą Marcinem Palińskim w firmie
Colet Sp. z o.o. w Kozłowie

9 września

۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Nidzicy Jacka Dłuskiego z przedstawicielami firmy Noremat – prezentacja
innowacyjnej kosiarki wysięgnikowej

10 września

۞

podsumowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nidzickiego

11 września

۞

obchody 600-lecia nadania praw miejskich miastu Janowo
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12 września

۞

Gminne Święto Plonów w Janowie

14 września

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja
Bróździńskiego oraz członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w firmie Michna Food Sp.
z o.o.

16 września

۞

spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcinem
Kuchcińskim zorganizowane przez Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie Ryszarda Kumelskiego

16-17
września

۞

XXVII Zgromadzenie Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle

17 września

۞

obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała
Kajki w Nidzicy

19 września

۞

piknik rowerowy LOVE Rower w Olsztynie

wizytacja Starosty Marcina Palińskiego w klasie o profilu cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy;
22 września

۞
spotkanie z Warmińsko Mazurskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Markiem
Nowackim i Wicekuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim

24 września

۞

spotkanie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, Kierownik Wydziału Oświaty,
Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Pani Jolanty Tymińskiej, Radnego Sejmiku
Wojewódzkiego Pana Patryka Kozłowskiego oraz wydawcy ARTA Pana Mirosława
Garniec w sprawie nowych projektów wydawniczych zachowanych zamków z całego
dawnego państwa krzyżackiego w Prusach

25 września

۞

X Rajd Gwiaździsty w Górach Dębowych, im. Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego

1 października

۞

uroczystość powołania nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Nidzicy oraz jego Zastępcy

1-2
października

۞

III Mazurski Zjazd Doradców Metodycznych w Waplewie

6 października

۞

Powiatowy Dzień Seniora zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów - Koło w Nidzicy
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podpisanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem
Brzezinem umowy na dofinansowanie nowoczesnej stacji meteorologicznej;
7 października

۞
XXIII Koncert Radości i Nadziei zorganizowany przez Centrum Rehabilitacyjno –
Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Nidzicy

13
października

۞

podpisanie przez Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy Ewę Gałka z Dyrektorem PFRON w
Olsztynie Mateuszem Szkaradzińskim umowy na pilotażowy Program "Rehabilitacja 25
plus"

14
października

۞

uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Króla
Władysława Jagiełły w Rogożu z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Krzysztofa Marka Nowackiego

15
października

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego oraz Dyrektora PFRON Mateusza Szkaradzińskiego
"Domu Rodzinnym" Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie

16
października

۞

uroczystość 75-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie oraz
obchody Dnia Edukacji Narodowej

18
października

۞

Dzień Edukacji Narodowej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie

19
października

۞

Dzień Edukacji w Narodowej w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym im. Jana Pawła II
w Nidzicy

۞

podpisanie porozumienia z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim
Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim w sprawie przekazania
środków finansowych w wysokości 150 000 zł na realizację zadania pn. "Zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

۞

uroczysta XXXI Sesja Rady Powiatu w Nidzicy - podziękowanie za współpracę dla
odchodzącego na emeryturę Powiatowego Lekarza Weterynarii Witolda
Wojciechowskiego oraz powitanie nowego Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Nidzicy st. bryg. Marka Augustynowicza oraz obchody 75-lecia Szkoły
Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

۞

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Szkole Podstawowej nr 3 im.
Janusza Korczaka w Nidzicy oraz XIV Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
w Nidzicy z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka
Nowackiego oraz radnego Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Patryka Kozłowskiego

21
października

22
października

23
października
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30
października

۞

100-lecie istnienia 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie - spotkanie Starosty Marcina
Palińskiego z przedstawicielami władz Towarzystwa Sportowego NIDA - Prezesem
Zarządu Romanem Zarębskim, Członkiem Zarządu Andrzejem Zawieską oraz trenerem
nidzickich sztangistów i reprezentacji Polski Juniorów Markiem Nachtygalem

3 listopada

۞

obchody odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanych przez Wójta Gminy
Kozłowo Marka Wolszczaka

6 listopada

۞

Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Starosty Nidzickiego

7 listopada

۞

uroczyste obchody 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Żelaźnie
i Bolejnach

۞

ślubowanie klas wojskowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
z udziałem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Olsztynie ppłk Adama Basaka,
Dowódcy Batalionu Czołgów 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej ppłk Zenona
Wieczorka, Dowódcy 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie oraz Szefa Sztabu 9.
Batalionu Dowodzenia por. Przemysława Mroza

10 listopada

uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Nidzicy
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Nidzickiego oraz
11 listopada

۞

25 listopada

۞

ćwiczenia wojskowe Tumak21 w Nowogrodzie nad Narwią z udziałem klas wojskowych
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

26 listopada

۞

posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Nidzickiego pod
przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego

27 listopada

۞

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy

29 listopada

۞

uroczysta Sesja Rady Powiatu w Nidzicy – wyróżnienie najlepszych maturzystów Powiatu
Nidzickiego w roku szkolnym 2020/2021, podziękowania oraz nagrody pieniężne za
promocję naszego powiatu podczas rozgrywek ligowych dla przedstawicieli klubów
sportowych z terenu Powiatu Nidzickiego

30 listopada

۞

odbiór automatycznej stacji meteorologicznej w Zabłociu Kanigowskim w gminie
Janowiec Kościelny oraz jubileuszowy XX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie im.
Ludwika Ekierta

obchody Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie – wręczenie odznaczeń
państwowych i resortowych oraz Medalu Niepodległości za szczególne zasługi dla
naszego regionu poprzez pracę i działalność społeczną
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۞

spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z wolontariuszką Szlachetnej Paczki w Nidzicy
Weroniką Jaroszewską

10 grudnia

۞

oficjalne otwarcie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśna w Kozłowie"
z udziałem przedstawicieli władz samorządu Powiatu Nidzickiego na czele ze Starostą
Marcinem Palińskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Bróździńskim oraz
gości specjalnych, m. in. radnego Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Patryka
Kozłowskiego i przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

11 grudnia

۞

6 grudnia

wizyta Starosty Marcina Palińskiego w magazynie Szlachetnej Paczki w Nidzicy
uroczyste obchody 75-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Nidzicy

۞

Bieg Mikołajkowy o Złotą Trzcinę w Zimnej Wodzie pod patronatem honorowym
Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego

16 grudnia

۞

uroczysta Sesja Rady Powiatu w Nidzicy - podziękowanie byłemu Prezesowi Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nidzicy Waldemarowi
Szymańskiemu za wieloletnią współpracę, osobisty wkład i zaangażowanie w realizację
wielu ważnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Nidzickiego

17 grudnia

۞

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks Jana
Twardowskiego

21 grudnia

۞

świąteczne spotkanie w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II
w Nidzicy z udziałem Dyrektora PFRON w Olsztynie Mateusza Szkaradzińskiego –
wręczenie świątecznych paczek

22 grudnia

۞

wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy z okazji zakupu trzech nowych
radiowozów

23 grudnia

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie
Powiatu Nidzickiego oraz przekazanie świątecznych paczek

28 grudnia

۞

wizyta Starosty Marcina Palińskiego w specjalnie przygotowanej pracowni
informatycznej dla unikatowej klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w ramach
programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”

30 grudnia

۞

wizytacja nowopowstałych, innowacyjnych przejść dla pieszych na terenie Powiatu
Nidzickiego

12 grudnia
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X. PODSUMOWANIE

Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 r. opracował Zarząd Powiatu przy współudziale
pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego. Raport
zawiera dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Nidzickiego za rok 2021.
Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu najważniejsze
informacje związane z funkcjonowaniem Powiatu Nidzickiego. Miejsca, które razem tworzymy,
rozwijamy i o które powinniśmy wspólnie dbać. Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców Powiatu
Nidzickiego, staramy się stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia.
Miniony rok był bardzo trudny dla całego kraju. Zagrożenie epidemiczne i zmieniające
się rygory sanitarne wymuszały szybką reakcję oraz zmiany w planowanych aktywnościach
dotyczących kształtowania wizerunku Powiatu. Bezpośrednie formy kontaktów międzyludzkich
z konieczności zostały ograniczone, natomiast znacznie wzrosło wykorzystywanie nowoczesnych
narzędzi informatycznych.
Rok 2021 należy oceniać jako bardzo dobry pod względem poziomu realizowanych
zadań oraz zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie takich wyników było możliwe dzięki pracy
Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, pracowników samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
placówek oświatowych, służb oraz podmiotów z sektora organizacji pozarządowych.
Wszystkim składam serdeczne podziękowania. Osiągnięcie wymiernych rezultatów działania było
możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz bardzo dobrej współpracy.
Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w codzienną
pracę na rzecz walki z pandemią COVID-19. Walka ta jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla
pracowników systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej, służb mundurowych i pracowników
samorządowych. Zapewniam, że dostrzegam działania tych osób i wyrażam ogromny szacunek dla ich
pracy. Nadmieniam, że Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, aby w 2021 roku zapewnić wysoką
jakość usług publicznych oraz prawidłową realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej
społeczności.
Roku 2021 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy
postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany
i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania Powiatu Nidzickiego są duże, ponieważ oczekiwania
mieszkańców są coraz większe. Zapewniam, że stale w sposób strategiczny i przemyślany będziemy
dążyć do realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji i zadań.
Wszystkie wymienione w Raporcie działania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz
działalności Powiatu Nidzickiego. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań
znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Nidzicy oraz w jednostkach organizacyjnych.

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
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