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I.

Wprowadzenie
Raport o stanie Powiatu został opracowany na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2020, poz. 920). Obejmuje podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając
realizację polityk, planów, programów i strategii.
Za coroczne przedstawienie raportu w terminie do 31 maja odpowiada Zarząd Powiatu, a
jego rozpatrzenie następuje podczas sesji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi.
Przedkładany Raport stanowi informację dla Rady Powiatu oraz mieszkańców o
działaniach podejmowanych w 2020 r. Informacje do Raportu przygotowane zostały na
podstawie informacji i danych opracowanych przez Naczelników Wydziałów, samodzielne
stanowiska Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych.
Informacje zawarte w dokumencie mogą posłużyć poszerzeniu wiedzy w zakresie
funkcjonowania samorządu powiatowego, uzyskaniu ogólnego obrazu sytuacji powiatu
oraz stanowić podstawę do rozmów na temat dalszego rozwoju Powiatu Piskiego.

II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport

Powiat Piski
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
Powiat Piski położony jest w południowo – wschodniej części
województwa warmińsko – mazurskiego. Od zachodu graniczy
z powiatem szczycieńskim i mrągowskim, od północy z giżyckim
od wschodu z ełckim i grajewskim, od południa kolneńskim
i ostrołęckim. W skład powiatu wchodzi cztery gminy: Gmina Pisz,
Gmina Biała Piska, Gmina Orzysz i Gmina Ruciane Nida.
Siedzibą powiatu jest miasto Pisz.

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.
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Powiat Piski jest 4 co do wielkości powiatem w województwie
warmińsko-mazurskim. W skład powiatu wchodzą 4 gminy:
 Gmina Biała Piska
 Gmina Orzysz
 Gmina Pisz
 Gmina Ruciane - Nida
Powiat zajmuje powierzchnię 1775 km2 (177.458 ha). Na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan 30 czerwca 2020 r.)
Powiat Piski liczył 55.952 osoby (w 2019 r. – 56.135), w tym kobiety
28.083, mężczyźni 27.869.
Jednostki terytorialne
Powiat Piski
Gmina Pisz
Gmina Ruciane Nida
Gmina Orzysz
Gmina Biała Piska

Powierzchnia w km2
1775 km2
634 km2
420 km2
363 km2
358 km2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.

Obszar powiatu znajduje się między trzema krainami geograficznymi:
- Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, obejmujących wschodnie
i centralne terytorium powiatu,
- Wysoczyznę Kolneńską, sięgające gminy Biała Piska,
- Pojezierzem Ełckim, którego granica z Krainą wielkich Jezior
Mazurskich przebiega na południowym – wschodzie powiatu.
Cały powiat piski znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego
Zielone Płuca Polski, którego głównym zadaniem jest promocja
proekologicznego rozwoju oraz zapewnienie wysokiego poziomu
środowiska przyrodniczego poprzez utrzymanie zrównoważonego
rozwoju struktur przestrzennych.
Największymi zakładami pracy w powiecie nadal pozostają Paged Pisz
Sp. z o.o., zakład drzewny TELMEX, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
oraz firma BIALMED Sp. z o.o.
W 2020 roku liczba ludności wynosiła 55.952 (w 2019 roku 56.135),
z czego 50,20% stanowią kobiety, a 49,80% mężczyźni.
Jednostka terytorialna

Liczba ludności w latach:
2019
2020

Powiat Piski
56.135
Gmina Pisz
27.659
Gmina Ruciane Nida
7.991
Gmina Orzysz
8.863
Gmina Biała Piska
11.622
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019 r. i 30.06.2020 r.)
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

55.952
27.616
7.944
8.827
11.565

Na koniec 2020 r. w Powiecie Piskim zarejestrowanych było 2211
osób (2019 r. - 1853). W porównaniu do 2019 roku liczba bezrobotnych
wzrosła o 358 osób, tj. 19,3%. Najwyższy wzrost osób bezrobotnych w
stosunku do roku 2019 był w Gminie Pisz – wzrost o 140 osób. Następnie
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w Gminie Biała Piska wzrost o 100 osób, Gmina Orzysz – wzrost o 82
osoby, Gmina Ruciane – Nida wzrost o 36 osób.
Liczba osób zarejestrowanych z poszczególnych gmin Powiatu Piskiego
wg stanu na koniec 2020 roku
Lp.

1.

2.

3.
4.

Nazwa gminy

Bezrobotni
zarejestrowani
na koniec 2019
roku

Liczba
osób
zarejestrow
anych na
koniec
2020 roku

Wzrost liczby
os. bezrob.
do
poprzedniego
roku
(3-4)

Biała Piska
(miejskowiejska)
Orzysz
(miejskowiejska)
Pisz (miejskowiejska)
Ruciane-Nida
(miejskowiejska)

516

616

100

268

350

82

792

932

140

277

313

36

1853
2211
258
Suma :
Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 14,5% (dane GUS)

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.

Liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych
miesiącach w 2020 roku.
Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
lipiec
sierpnia
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Liczba osób
bezrobotny
ch (stan na
koniec
miesiąca)
2062
2045
1972
2132
2211
2162
2025
2032
2074
2145
2144
2211

Stopa
bezrobocia w
powiecie
piskim
na koniec
miesiąca
13,6
13,5
13,1
14,0
14,5
14,2
13,5
13,5
13,8
14,1
14,1
14,5

Stopa
bezrobocia
w woj.
warm.mazurskim
9,7
9,7
9,5
10,1
10,5
10,4
10,2
10,0
9,9
9,8
9,9
10,1

Stopa
bezrobocia
w kraju

5,5
5,5
5,4
5,8
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu i GUS.

Na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 457 osób
pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły zaledwie
20,67% ogółu bezrobotnych.
Wśród wszystkich bezrobotnych 1053 osób mieszkało na wsi.
Osoby te stanowiły 47,63% wszystkich bezrobotnych.
W ciągu 2020 roku w dużej mierze do rejestracji zgłaszały się
osoby po raz kolejny (2567 osób), tj. 85,54% ogółu rejestrujących się w
Urzędzie (w 2020 r. zarejestrowanych zostało ogółem 3001 osób).
Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Piszu (stan na 31.12.2020 r.)
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Ogółem
Liczba bezrobotnych
Bezrobotni dotychczas nie
pracujący
Bezrobotni zamieszkali na wsi

2211

1250

270

180

1053

607

Bezrobotni z prawem do
457
zasiłku
Bezrobotni zarejestrowani po
2567
raz kolejny
Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.

w tym kobiet

268
1304

Zadania publiczne w 2020 Powiat Piski realizował przy pomocy 17
jednostek organizacyjnych:
1. Starostwo Powiatowe w Piszu
2. I Liceum Ogólnokształcące w Piszu
3. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
5. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
6. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
7. Zespół Szkół Leśnych
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
9. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
10. Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
13. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
14. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
15. Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
16. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego
17. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
i Placówek w Piszu
Największe wydatki Powiatu Piskiego w 2020 r. realizowane były w
obszarze „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka
wychowawcza” (41,16% ogólnej kwoty wydatków), „Transport i łączność”
(20,81%), „Administracja publiczna” (10,72%), „Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (7,58%), „Ochrona zdrowia ”
(5,6%).
Zarząd Powiatu na realizację wszystkich zadań w 2020 r. wydatkował
środki w wysokości ponad 80.000.000 zł.
Organy Powiatu
Skład Zarządu VI kadencji 2018-2023:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Nowicki – Starosta
Marek Wysocki – Wicestarosta
Waldemar Brenda – Etatowy Członek Zarządu
Michał Wrzosek – Członek Zarządu
Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu
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Radni Rady Powiatu Pisz wybrani na VI kadencję 2018-2023:

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.

1. Lech Borak - Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu, członek
Komisji Edukacji i Rodziny
2. Lidia Borys-Dymczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji i
Rodziny, członek Komisji Skarg, wniosków i petycji
3. Łukasz Borys - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Ochrony Środowiska
4. Waldemar Brenda - Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji
Samorządu, Członek Komisji Edukacji i Rodziny
5. Rafał Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i
petycji, członek Komisji Ochrony Środowiska
6. Andrzej Górski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek
Komisji Edukacji i Rodziny
7. Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, członek
Komisji Samorządu, członek Komisji Edukacji i Rodziny
8. Marek Konopka – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
wniosków i petycji, członek Komisji Ochrony Środowiska
9. Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu Powiatu, członek
Komisji Ochrony Środowiska
10. Andrzej Nowicki – Starosta Piski
11. Przemysław Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, członek
Komisji Edukacji i Rodziny
12. Dariusz Smakosz – Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej
13. Paweł Szczech – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek
Komisji Samorządu
14. Mariusz Trupacz – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i
Rodziny, członek Komisji Samorządu
15. Michał Wrzosek – Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji
Edukacji i Rodziny, członek Komisji Samorzadu
16. Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, członek Komisji
Samorządu, członek Komisji Ochrony Środowiska
17. Marek Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Samorządu,
członek Komisji Rewizyjnej
Zarząd Powiatu w Piszu wykonywał w 2020 r. zadania określone
przepisami prawa w zakresie:
- edukacji publicznej;
- promocji i ochrony zdrowia;
- pomocy społecznej;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- polityki prorodzinnej;
- wspierania osób niepełnosprawnych;
- transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki;
- geodezji, kartografii i katastru;
- gospodarki nieruchomościami;
- administracji architektoniczno-budowlanej;
- gospodarki wodnej;
- ochrony środowiska i przyrody;
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
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-

Informacje o Powiecie
Piskim w 2020 r.

-

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy;
ochrony praw konsumenta;
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych;
obronności;
promocji powiatu;
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

W 2020 r. Zarząd Powiatu odbył 37 posiedzeń, podjął 111 uchwał
Zarządu, do Rady Powiatu skierował 45 projektów uchwał,
na sesjach Rady przedstawił 11 sprawozdań ze swojej działalności,
2 sprawozdania z realizacji uchwał własnych, 6 sprawozdania
z realizacji uchwał Rady Powiatu. Ponadto realizował na bieżąco
wszystkie inne zadania, które pojawiły się w trakcie pracy w roku 2020.

Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu. Jeżeli
tak wskazać zakres
zmian.

W 2020 r. granice Powiatu Piskiego nie zmieniły się.

Budżet Powiatu Piskiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę
Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XV/119/19.

Dochody

Podstawowe dane
finansowe – rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020
budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 73.788.558 zł. W ciągu roku
nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 17.406.466 zł. Zmiany dochodów
wprowadzano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Piskiego.
Dochody budżetu Powiatu Piskiego można podzielić na trzy główne
kategorie: dochody własne, dotacje, subwencja. Struktura dochodów
pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach stanowi
subwencja, tj. 49,42% (Wykres Nr 1).

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 91.195.024 zł
zrealizowano 89.196.527,25 zł, tj. 97,81% planu, w tym:
1. dochody własne – 14.425.785,19 zł (98,87% planu),
2. dotacje
– 30.689.712,06 zł (147,47% planu),
3. subwencja ogólna – 44.081.030 zł (100,00% planu).
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Strukturę dochodów Powiatu Piskiego w 2020 r. obrazuje poniższy
wykres:

16,17%
34,41%

Dochody własne
(16,17%)
Subwencja ogólna
(49,42%)
Dotacje (34,41%)

49,42%
Wykres Nr 1

Dochody własne
W 2020 roku pozyskano 14.425.785,19 zł dochodów własnych,
tj. 98,87% rocznego planu.

Podstawowe dane
finansowe – rok 2020

Na dochody własne składają się:
1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, w tym w:
- podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.736.769 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych – 196.559,80 zł.
2. Dochody z majątku, w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości oraz
składników majątkowych, z usług świadczonych przez jednostki
organizacyjne, z najmu i dzierżawy nieruchomości będących
w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z tytułu opłat
za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
579.023,52 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej –
188.681,39 zł.
4. Pozostałe dochody – 4.400.929,48 zł w tym m.in.:
- wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym
wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wydanie prawa jazdy i inne) –
2.183.681,21 zł,
- dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne – 611.416,59 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska – 35.602,01 zł,
- wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie
Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów, wpłaty gmin
na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz zwroty kosztów utrzymania dzieci
z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych
na terenie Powiatu Piskiego – 811.723,51 zł,
- pozostałe dochody własne (rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych,
wpływy z usług, różne dochody, odsetki na rachunkach
bankowych, itp.) – 758.506,16 zł.
5. Dotacja celowa z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania
z zakresu kultury – 215.100 zł.
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6.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych, otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (od gminy Orzysz i Biała
Piska) na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 108.722 zł.

Dotacje

Podstawowe dane
finansowe – rok 2020

Dotacje zasilające budżet Powiatu Piskiego wynosiły 30.689.712,06 zł
(147,47% planu) i były to:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –
11.574.090,84 zł (65,30%),
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej – 51.685,36 zł (73,81%),
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu – 268.088,00 zł (100,00%),
 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (w tym
z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej) na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
oraz zadań bieżących – 6.398.836,24 zł (67,21%),
 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, płatności
w ramach budżetu środków europejskich – 3.181.625,20 zł
(185,54%),
 dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (w tym z Funduszu
Pracy oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) –
1.023.913,42 zł (99,08%),
 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację inwestycji drogowych – 8.191.473,00 (373,79%).
Subwencja ogólna
Na otrzymaną kwotę subwencji ogólnej 44.081.030 zł (100,00% planu)
składają się:
 część oświatowa subwencji ogólnej – 27.324.263 zł,
 część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13.443.864 zł,
 część równoważąca subwencji ogólnej – 3.312.903 zł.

Wydatki
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/119/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na rok 2020
budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 78.284.562 zł. W ciągu
roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 17.589.428 zł. Zmiany
wydatków wprowadzano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu
Piskiego.
Z zaplanowanych wydatków ogółem 95.873.990 zł wykonano
80.630.965,66 zł (84,10% planu).
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Wydatki bieżące wyniosły 64.890.503,30 zł (98,02% planu), natomiast
wydatki majątkowe 15.740.462,36 zł (53,05% planu).

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków Powiatu Piskiego
w 2020 roku:
19,52%
wydatki bieżące
(80,48%)
wydatki majątkowe
(19,52%)
80,48%
Wykres Nr 2

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała
się następująco:
Dział klasyfikacji budżetowej

Podstawowe dane
finansowe – rok 2020

%
wykonania
planu

Wykonanie

020

Leśnictwo

509.757,28

98,03

600

Transport i łączność

16.778.666,60

69,26

700

Gospodarka mieszkaniowa

44.880,92

22,51

710

Działalność usługowa

681.496,35

93,71

750

Administracja publiczna

8.644.999,27

96,90

752

Obrona narodowa

33.972,43

97,36

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.115.413,85

97,75

755

Wymiar sprawiedliwości

128.843,65

97,61

757

Obsługa długu publicznego

98.201,95

75,62

758

Różne rozliczenia

151.921,48

33,54

801

Oświata i wychowanie
33.187.290,05

97,78

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

851

Ochrona zdrowia

4.517.082,28

42,99

852

Pomoc społeczna

2.770.385,11

99,43

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.403.132,68

99,99

855

Rodzina

2.920.704,82

98,41

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56.409,32

80,58

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

569.099,99

98,63

926

Kultura fizyczna

18.707,63

82,84

80.630.965,66

84,10

OGÓŁEM:

w tym:
Wydatki majątkowe – 15.740.462,36 zł, z tego:
 Transport i łączność – 11.512.018,99 zł (60,94% planu),
 Administracja publiczna – 410.727,15 zł (97,03% planu),
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– 1.120.993,86 zł (88,97%),
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Oświata i wychowanie – 130.401,99 zł (24,40% planu),
Ochrona zdrowia – 2.486.121,37 zł (29,33% planu),
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 28.000 zł
(100% planu),
Edukacyjna opieka wychowawcza – 52.199 zł (86,14% planu).

Wynik finansowy
Budżet roku 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości
8.565.561,59 zł.
Zadłużenie Powiatu Piskiego

Podstawowe dane
finansowe – rok 2020

Na koniec 2020 roku zadłużenie Powiatu Piskiego wynosiło
11.599.996 zł. W 2020 roku spłacono 3.003.996 zł zadłużenia. Koszty
obsługi długu wyniosły 98.201,95 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, był na bezpiecznym
poziomie i wyniósł 6,17%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
określony w art. 243 ustawy wynosi 11,44%. Zatem w perspektywie lat
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie występuje zagrożenie
negatywnego poziomu wskaźnika.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu
Piskiego za rok 2020 zawiera sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu przyjęte Uchwałą Nr 10/93/2021 Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 19 marca 2021 r..

Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała
w zakresie dochodów i wydatków powiatu piskiego w roku 2020
TABELA I. UBYTEK DOCHODÓW W 2020
COVID-19 (w pełnych złotych)

r. WYNIKAJĄCY Z

PRZECIWDZIAŁANIA

WYKONANIE 2020 r.
Zwolnienia
WYSZCZEGÓLNIENIE

1
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z tytułu opłat lokalnych
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego
Wpływy z najmu i dzierżawy
Pozostałe wpływy razem
OGÓŁEM

Rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności

Umorzenia,
niedochodzenie
należności

Obniżenie stawek opłat
i podatków

Zwolnienia razem
(łącznie z danymi z
kolumny 6)

Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2

3

4

5

6

246 568

246 568

0

0

0

uwagi:
utrata dochodów z tytułu:
- wpływów z podatków: dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wynosiła ok. 600.000 zł,
- dochodów własnych j.org.pow.:765.000 zł
RAZEM: 1.365.000 zł
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TABELA II. WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19
(w pełnych złotych)
WYKONANIE 2020 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Razem, z tego:

1

finansowane środkami z
finansowane środkami
finansowane środkami wydatki budżetowe
Funduszu Przeciwdziałania
finansowane środkami funduszu celowego z finansowane środkami
z Rządowego finansowane ze źródeł
finansowane ze środków unijnych i EFTA
COVID-19 z wyłączeniem
budżetu państwa
wyłączeniem
z Funduszu pracy
Funduszu Inwestycji innych niż wymienione
Rządowego Funduszu Inwestycji
Funduszu pracy
Lokalnych
w kol. od 3 do 8
Lokalnych

2

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:
dotacje na zadania bieżące
zakup materiałów i usług
pozostałe wydatki bieżące
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
WYDATKI INWESTYCYJNE
OGÓŁEM I i II

3

539 730
123 617
346 324
69 789
3 161 660
3 105 660
3 701 390

4

152 668
9 827
142 841
914 187
914 187
1 066 855

5

0

0

6

7

101 889

171 383

32 100
69 789

171 383

101 889

171 383

8

9

0

0

113 790
113 790

56 000

0

2 191 473
2 191 473
2 191 473

TABELA III. WYDATKI Z RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH PONOSZONE W ZWIĄZKU Z COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE 2020 r.

1

2

I. WYDATKI BIEŻĄCE
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:
WYDATKI INWESTYCYJNE
OGÓŁEM I i II

III.
Lp.

5 370

5 370

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r.
Uchwała

Informacja o wykonaniu

XVI sesja Rady Powiatu Pisz dnia 30 stycznia 2020 r.
1.

UCHWAŁA NR XVI/120/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy
zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru
funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe
Mazury 2030/.

Podpisano porozumienie ws.
Opracowania Strategii obszaru
funkcjonalnego Południowe Mazury
2030 /OF Południowe Mazury 2030/.
Uchwała w trakcie realizacji

2.

UCHWAŁA NR XVI/121/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Przesunięto termin rozpatrzenia skargi
do 28 lutego 2020 r.

3.

UCHWAŁA NR XVI/122/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
przyjęcia przez Powiat Piski zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej

Zrealizowano. Przeprowadzono
kwalifikację na terenie powiatu w
2020 r.

XVII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 25 lutego 2020 r.
4.

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
Petycja nie została uwzględniona.
rozpatrzenia petycji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu
piskiego na 2020 r. przebudowy drogi powiatowej

5.

UCHWAŁA NR XVII/124/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Piszu

6.

UCHWAŁA NR XVII/125/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie w Zrealizowano.
sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających

Skarga uznana za bezzasadną.
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7.

UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
Udzielono dofinansowania.
udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoZrealizowane.
Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z
funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli w 2020 r.
XVIII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 26 marca 2020 r.

8.

UCHWAŁA NR XVIII/127/20RADY POWIATU PISZ w sprawie
wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Piskiego

9.

UCHWAŁA NR XVIII/128/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
W realizacji.
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w
szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez
powiat piski

Wyrażono zgodę na użycie herbu
Powiatu Piskiego przez Szkołę
Podstawową w Kotle Dużym

10. UCHWAŁA NR XVIII/129/20 RADY POWIATU w sprawie zmiany Zrealizowano.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 20202025
11. UCHWAŁA NR XVIII/130/20RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie powiatu na 2020r.

Zrealizowano.

12. UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Pisz na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa
skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową
ulicy Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska
Polskiego w Piszu”

Udzielono pomocy finansowej zgodnie
z uchwałą. Zrealizowano.

13. UCHWAŁA NR XVIII/132/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Przesunięto termin rozpatrzenia skargi
na 31 maja 2020r.

14. OBWIESZCZENIE 1/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Piskiego

Zrealizowano.

XIX sesja Rady Powiatu Pisz dnia 30 kwietnia 2020 r.
15. UCHWAŁA NR XIX/133/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zrealizowano.

16. UCHWAŁA NR XIX/134/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r

Zrealizowano.

XX sesja Rady Powiatu Pisz dnia 28 maja 2020 r.
17. UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Skarga uznana za bezzasadną.
Zrealizowano.

18. UCHWAŁA NR XX/136/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na
lata 2020-2025

Zrealizowano.

19. UCHWAŁA NR XX/137/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Zrealizowano.

XXI sesja Rady Powiatu Pisz dnia 25 czerwca 2020 r.
20. UCHWAŁA NR XXI/138/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zatwierdzenia raportu o stanie powiatu za 2019 rok

Zatwierdzono raport o stanie powiatu.

21. UCHWAŁA NR XXI/139/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu uzyskał
wotum zaufania.

22. UCHWAŁA NR XXI/140/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Piskiego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie
mienia za 2019 r.

Zatwierdzono sprawozdania.
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23. UCHWAŁA NR XXI/141/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok

Zarząd Powiatu w Piszu uzyskał
absolutorium.

24. UCHWAŁA NR XXI/142/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Powiatowym w Piszu

Powołano Jerzego Brzózkę –
przedstawiciela Rady Miejskiej w
Białej Piskiej do składu Rady.

25. UCHWAŁA NR XXI/143/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na
lata 2020-2025

Zrealizowano.

26. UCHWAŁA NR XXI/144/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r

Zrealizowano.

27. UCHWAŁA NR XXI/145/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Przesunięto termin rozpatrzenia skargi
na 28 sierpnia 2020 r.

XXII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 27 sierpnia 2020 r.
28. UCHWAŁA NR XXII/146/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

Przesunięto termin rozpatrzenia skargi
na 31 grudnia 2020 r.

29. UCHWAŁA NR XXII/147/209 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w
Piszu za 2019 rok

Zatwierdzono sprawozdanie.
Zrealizowano.

30. UCHWAŁA NR XXII/148/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie obrębu
geodezyjnego Jagodne, gmina Pisz

Zrealizowano.

31. UCHWAŁA NR XXII/149/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
przyjęcia do realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu
profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”

Nie zrealizowano z powodu pandemii
COVID-19.

32. UCHWAŁA NR XXI/150/20 RADY POWIATU w sprawie zmian w Zrealizowano.
budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.
XXIII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 24 września 2020 r.
33. UCHWAŁA NR XXIII/151/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej

Uznano petycję za zasadną.

34. UCHWAŁA NR XXIII/152/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi Nr
4655N – ul. Ogrodowa w Orzyszu, gm. Orzysz

Zrealizowano.

35. UCHWAŁA NR XXIII/153/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Zrealizowano.

36. UCHWAŁA NR XXIII/154/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Przyjęto program.
W trakcie realizacji.

37. UCHWAŁA NR XXIII/155/20 RADY POWIATU PISZ zmieniająca Zrealizowano.
uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w
2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
38. UCHWAŁA NR XXIII/156/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/150/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27
sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego
na 2020 r.

Zrealizowano.
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39. UCHWAŁA NR XXIII/157/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na
lata 2020-2025

Zrealizowano.

40. UCHWAŁA NR XXIII/158/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Zrealizowano.

XXIV sesja Rady Powiatu Pisz dnia 29 października 2020 r.
41. UCHWAŁA NR XXIV/159/20 RADY POWIATU w sprawie
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie
wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie
na okres 20 lat.
dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej,
Zrealizowano.
stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście
Pisz, obrębie Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż
3 lata
42. UCHWAŁA NR XXIV/160/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Zrealizowano.

XXV sesja Rady Powiatu Pisz dnia 26 listopada 2020 r.
43. UCHWAŁA NR XXV/161/20 RADY POWIATU PISZ zmieniająca
uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w
2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Zrealizowano.

44. UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na
lata 2020-2025

Zrealizowano.

45. UCHWAŁA NR XXV/163/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Zrealizowano.

XXVI sesja Rady Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2020 r.
46. UCHWAŁA NR XXVI/164/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Piszu

Uznano skargę za zasadną części
zarzutów.

47. UCHWAŁA NR XXVI/165/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w
Piszu na lata 2020-2022

Zatwierdzono Program.

48. UCHWAŁA NR XXVI/166/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu piskiego w 2021 r.

Ustalono zakres pracy aptek na
2021 r. W realizacji.

49. UCHWAŁA NR XXVI/167/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
powierzenia Gminie Orzysz zadań powiatowej biblioteki
publicznej

Zadanie powierzono Gminie Orzysz
na okres jednego roku.

50. UCHWAŁA NR XXVI/168/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji
usunięcia pojazdu w 2021 r.

W realizacji.
Uchylono par. 3 uchwały
(rozstrzygnięcie nadzorcze
PN.4131.32.2021 z dnia 26.01.2021r.)

51. UCHWAŁA NR XXVI/169/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na
lata 2020-2025

Zrealizowano.

52. UCHWAŁA NR XXVI/170/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Zrealizowano.

53. UCHWAŁA NR XXVI/171/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają
wraz z upływem roku budżetowego 2020

W realizacji.

54. UCHWAŁA NR XXVI/172/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego
na lata 2021-2025

W realizacji.
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55. UCHWAŁA NR XXVI/173/20 RADY POWIATU PISZ w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2021 r.

IV.

W realizacji.

Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego, Strategii Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 roku

Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Podstawowe założenia

Strategia Rozwoju Powiatu Piskiego
Strategia przyjęta została uchwałą nr XXXV/233/13 Rady Powiatu Pisz z
dnia 31 października 2013 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Piskiego na lata 2013-2023”
Strategia rozwoju Powiatu Piskiego jest dokumentem ujmującym
najważniejsze cele oraz uwarunkowania przyszłego rozwoju
w horyzoncie najbliższych dziesięciu lat, tj. do 2023 roku.
W Strategii wskazano:
1. Wizję Powiatu Piskiego w 2023 roku jako: Atrakcyjny
dla przedsiębiorców i turystów, bezpieczny Powiat, w którym
mieszkańcy znajdują miejsce zaspokajania swoich aspiracji
zawodowych oraz zrównoważonego rozwoju.
2. Misję Powiatu Piskiego: służyć wszystkim mieszkańcom Powiatu
Piskiego. podejmować i koordynować przemyślane działania rozwojowe
w obszarze aktywizacji rynku pracy, infrastruktury, oświaty i kultury,
ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
3. Cele strategiczne:
1) Włączenie społeczne i przeciwdziałanie emigracji,
2) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu,
3) Ochrona środowiska naturalnego z zachowaniem istotnych funkcji
społeczno- gospodarczych.
Realizowano działania w ramach następujących celów strategicznych,
w tym celów operacyjnych:
(wyjaśnienie: CS- cel strategiczny; CO- cel operacyjny)
CS: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I PRZECIWDZIAŁANIE EMIGRACJI:
CO: Przeciwdziałanie bezrobociu:

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

Cel operacyjny realizowany był w ramach narzędzi i za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. W roku 2020 PUP w Piszu
realizował zadania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu przy
wsparciu środków finansowych pochodzących z następujących źródeł:
1. Fundusz Pracy
2. Europejski Fundusz Społeczny, w tym programy operacyjne:
 POWER : PUP w Piszu realizował 2 edycje projektu pn. Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim
(edycje: IV i V) mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób młodych od 18 do 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie piskim, w tym osób należących do kategorii młodzieży
NEET,
osób
długotrwale
bezrobotnych,
osób
z
niepełnosprawnościami oraz osób niskowykwalifikowanych. W 2020
roku w ramach 2 edycji projektu wsparciem objęto 148 osób
bezrobotnych oraz 121 osób pracujących. Osoby bezrobotne - zostali
objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym oraz
skorzystali z następujących form wsparcia: staże, szkolenia
zawodowe i bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy. Osoby pracujące to pracownicy
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podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostało
dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie
do prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem
COVID-19. Osoby te zostały objęte wsparciem w ramach
instrumentów dofinansowania, o których mowa w art. 15zzb, art.
15zzc, art. 15zze ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020:
PUP w Piszu realizował 2 edycje projektu pn. „Aktywizacja zawodowa
osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
piskim (wsparcie oferowane w ramach dwóch edycji- V, VI)”. Projekty
skierowane były do osób bezrobotnych z powiatu piskiego, w wieku
powyżej 30 roku życia. Wsparcie realizowane było w ramach
następujących narzędzi: poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy,
indywidualny plan działania, prace interwencyjne, jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenia, staż,
instrumenty COVID-19. Z tej formy wsparcia skorzystało w ramach 2
edycji 1080 osób bezrobotnych z powiatu piskiego.
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
5. Fundusz Pracy – limit (COVID-19):
Program „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia” – był to program skierowany do osób bezrobotnych, które
nie były w stanie samodzielnie znaleźć zatrudnienia lub dla których nie
było odpowiedniej propozycji pracy niesubsydiowanej. Program
finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy”
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i kierowany był do regionów
wysokiego bezrobocia. Tą formą wsparcia PUP w Piszu objął 103
osoby.
CO: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel operacyjny realizowany był za pośrednictwem m.in. Powiatowej
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w
Piszu.
Zadania z zakresu podniesienia kwalifikacji w sferze społecznej poprzez
treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz szkolenia, w tym
rozwój form wsparcia dla rodziców realizowała Powiatowa Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna w Piszu. W roku 2020 PPPP w Piszu
zorganizowała m.in.: zajęcia z psychologiem i pedagogiem, rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne pod tytułem “Daj sobie na luz”
zorganizowane dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej; warsztaty
podnoszące kompetencje wychowawcze “Szkoła dla Rodziców”; zajęcia
grupowe
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z
elementami bajkoterapii skierowane do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych. Z uwagi na epidemię Covid-19 Poradnia uruchomiła
„telefoniczne pogotowie psychologiczne”. Ponadto, poprzez swoją
stronę internetową Poradnia prowadziła działalność informacyjną i
poradniczą m.in w zakresie ADHD, autyzmu.
Powiat Piski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Piszu, w ramach tworzenia i wspierania form wsparcia
dziennego, w tym form środowiskowych, w roku 2020 kontynuował
zadania publiczne z zakresu:
 Prowadzenia na terenie powiatu piskiego Domu Pomocy Społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych
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(realizator Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy
z siedzibą w Mikołajkach),
 Prowadzenie na terenie powiatu piskiego ponadgminnych ośrodków
wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z
zaburzeniami psychicznymi (realizator Parafia EwangelickoAugsburska Świętej Trójcy z siedzibą w Mikołajkach) i
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami
psychicznymi (realizator Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w Piszu).
Zadania z zakresu zadbania o starzejące się społeczeństwo,
wydłużania aktywności ekonomicznej osób aktywnych zawodowo,
zwiększania szans zatrudnienia przez osoby, które ze względu na niskie
kwalifikacje, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, niedostępność do
usług społecznych, stan rodziny, pozbawione są możliwości
zatrudnienia, realizował Powiatowy Urząd Pracy w Piszu oferując
wsparcie między innymi osobom powyżej 50 roku życia, bezrobotnym
bądź zagrożonym utratą pracy. Osoby te miały możliwość skorzystania
ze wsparcia takiego jak: poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy,
indywidualny plan działania, prace interwencyjne, jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenia, staże.

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

CO: Dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
W roku 2020 kontynuowane były działania ukierunkowane na
dopasowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Oferta edukacyjna (szkoleniowa) zarówno szkół ponadpodstawowych
jak i m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu opierana jest m.in. na
podstawie realizowanego rokrocznie badania tzw. barometru zawodów.
Realizatorem tego badania w powiecie piskim jest Powiatowy Urząd
Pracy w Piszu, który wykonuje analizy zapotrzebowania na zawody na
poziomie powiatu, wskazując trzy grupy zawodów: deficytowe,
zrównoważone i nadwyżkowe. Coroczne wyniki badania dostępne są na
stronie internetowej https://barometrzawodow.pl. Oferta edukacyjna
szkół ponadpodstawowych Powiatu Piskiego na rok 2020 wpisywała się
zarówno w zawody deficytowe jak i zrównoważone. Oferta szkoleniowa
piskiego PUP również uwzględniała powyższe.
Ponadto, w roku 2020, pozyskano środki unijne w ramach projektów
skierowanych do uczniów szkół Powiatu Piskiego, dzięki którym będą
mogli uczestniczyć w kolejnych latach w stażach zawodowych u
pracodawców na terenie Włoch, Francji, Turcji. Realizowano projekty w
ramach współpracy szkół z przedsiębiorcami, obejmujące organizację
praktyk i staży zawodowych m.in. w Macedonii, Hiszpanii, Turcji,
Słowenii, Włoch i Polsce (ze względu na epidemię wyjazdy uczniów
przełożono na rok 2021).
CO: Tworzenie placówek pomocy społecznej oraz rozwój systemu
opieki nad dzieckiem poza rodziną
Realizowano zadnia z zakresu pozyskiwania kandydatów na rodziny
zastępcze (PCPR w Piszu), udzielano wsparcia rodzinom mającym
trudności w opiece nad dziećmi, realizowano zadania z zakresu rozwoju
dziecka i opieki nad dziećmi, (PCPR Pisz, PPP-P w Piszu, OSW
w Łupkach), realizowano poradnictwo specjalistyczne z zakresu porad
prawnych.
CO: Stworzenie warunków do dostępności nowych usług
medycznych
dopasowanych
do
potrzeb
wynikających
z zachodzących zmian demograficznych, również skierowanych do
osób spoza Powiatu
Szpital Powiatowy w Piszu – m.in. pozyskano środki na doposażenie
szpitala, w tym przede wszystkim oddziału obserwacyjno- zakaźnego i
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OIOM w dodatkowy sprzęt, narzędzia i środki ochrony służące walce z
koronawirusem, zakupiono nowoczesny laparoskop na potrzeby
oddziału chirurgii, wykonano termomodernizację budynku Szpitala
(przychodnia od strony ul. Klementowskiego) wraz z robotami
towarzyszącymi i przebudową drogi wewnętrznej przeciwpożarowej.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia
wykonawcy do realizacji w 2021 r. przebudowy i rozbudowy oddziału
zakaźnego.
CO: podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego
Wspierano działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Piszu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym związanej z epidemią
COVID-19. Prowadzono działania informacyjne za pośrednictwem
strony internetowej Powiatu i jednostek organizacyjnych mających na
celu podniesienie świadomości mieszkańców nt. konieczności
zachowania dystansu społecznego w związku z trwającą epidemią.

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

CO:
Podniesienie
poziomu
bezpieczeństwa publicznego
przeciwpożarowego i w ruchu drogowym
W dniu 6 października 2020 r. w ramach współpracy z Dowództwem
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych na terenie powiatu piskiego
przeprowadzono jeden z elementów ćwiczenia pn. RENEGADESAREX-20. Elementami przedsięwzięcia były zdarzenia dotyczące
naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez
statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne
zagrożenie dla ludności cywilnej- w przypadku ćwiczenia- w ramach
zaaranżowanego zagrożenia na terenie wszystkich gmin powiatu
piskiego nadano sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z
powietrza.
CO: Modernizacja i rozwój infrastruktury komunikacyjnej
W roku 2020 Powiat Piski za pośrednictwem Powiatowego
Zarządu Dróg w Piszu zrealizował zadania na łączną kwotę ponad
11 mln zł, w tym realizację inwestycji:
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo)–
Cierzpięty– Ublik– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek
Ublik– DK Nr 63”
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody)–
Długi Kąt– Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt–
Kowalewo”
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od
km 0+004,16 do km 0+655,29”
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) –
Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek
Lipińskie – Skarżyn”
 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)–
Drygały– Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane
Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w
m. Wejsuny”
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63- Trzonkidroga powiatowa nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km
3+ 780 do km 6+984,31.
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CS: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Z ZACHOWANIEM
ISTOTNYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH:

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

CO: Wspieranie inwestycji proekologicznych i przyjaznych
środowisku:
 Przeprowadzono
termomodernizację
budynku
przychodni
specjalistycznych mieszczących się przy ul. Klementowskiego, w
którym funkcjonują m.in. poradnia neurologiczna, okulistyczna oraz
psychiatryczna, centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, stacja
dializ.
 Pozyskano dofinansowanie i podpisano umowę na realizację projektu
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w
Piszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - prace budowlane
przeprowadzone zostaną w roku 2021.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior
Mazurskich
Strategia przyjęta została uchwałą nr XLVI/296/14 Rady Powiatu Pisz z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
Strategia zintegrowanego rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich
ma służyć poprawie spójności terytorialnej subregionu, kreowaniu
polityki zrównoważonego rozwoju obszaru,
wzmocnieniu
i
wyartykułowaniu
jego
walorów
społeczno-gospodarczych,
stymulowaniu partycypacji społecznej w życiu publicznym, a także
poprawie efektywności wykorzystania środków publicznych w
zarządzaniu rozwojem społeczno-gospodarczym.
Obszary priorytetowe
- Edukacja, wiedza i społeczeństwo obywatelskie
- Rynek pracy i zatrudnienie
- Zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, pomoc i integracja społeczna
- Dostępność komunikacyjna i sieci
- Promocja i ochrona walorów subregionu

Podstawowe założenia

CELE STRATEGICZNE
Cel strategiczny 1.
Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku
pracy
Cel strategiczny 2.
Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego
rynku pracy
Cel strategiczny 3.
Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i
integracją społeczną
Cel strategiczny 4.
Rozwój infrastruktury technicznej subregionu
Cel strategiczny 5.
Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu
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REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH w roku 2020
Powiat Piski dąży do osiągnięcia wizji powiatu poprzez sukcesywną
realizację celów strategicznych, podejmując zadania we współpracy
Zarządu Powiatu i jednostek podległych.
REALIZOWANE ZADANIA:
Cel strategiczny 1.
Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku
pracy:
- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
PROJEKT: Pewny sukces na rynku pracy –Technik informatyk
dofinansowany z: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020 (EFS).
Projekt przygotowany i złożony w 2020r. Działania rozpoczną się w
2021 r.
W ramach projektu zaplanowano działania na rzecz ZSZ BP Pisz:
doposażenie pracowni informatycznej, opracowanie modelu współpracy
z Pracodawcami, doskonalenie zawodowe nauczycieli - instruktorów
praktycznej nauki zawodu

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

PROJEKT: Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ z BP w
Piszu
dofinansowany z: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020 (EFS).
Projekt przygotowany i złożony w 2020 r. Działania rozpoczną się w
2021 r.
Projekt realizowany w 4 zadaniach:
- diagnozowanie ucznia i wyposażenie w dodatkowe umiejętności
miękkie
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
- wyposażenie ucznia w dodatkowe umiejętności zawodowe
- kształcenie praktyczne uczniów
- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie
PROJEKT: Leśne staże zawodowe we Francji
dofinansowany z: Program Erasmus +
W 2020 r. opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie, który został
zaakceptowany do realizacji
Realizacja projektu związana z organizacją staży zawodowych dla
łącznie 40 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie we
francuskiej firmie Robin Papienieres.
- Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
PROJEKT: Europejskie doświadczenia zawodowe”
dofinansowany z: Program Erasmus +
W 2020 r. został złożony wniosek, na realizację którego podpisano
umowę o dofinansowanie.
Projekt, w ramach którego 48 uczniów i 6 nauczycieli wyjedzie do Włoch
m. Spoleto w celu realizacji staży zagranicznych. Planowany wyjazd w
czerwcu 2021 r.
PROJEKT: Nowoczesny Rolnik
dofinansowany z: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020 (EFS).
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W ramach projektu 18 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej
uzyskało kwalifikacje spawacza metodami TIG/MAG oraz uczestniczyli
w stażach zawodowych u pracodawców. Działania zakończono w roku
2020.
Cel strategiczny 2.
Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego
rynku pracy:
Cel realizowany był w ramach narzędzi i za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. W roku 2020 PUP w Piszu
realizował zadania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu przy
wsparciu środków finansowych pochodzących z następujących źródeł:
1. Fundusz Pracy

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

2. Europejski Fundusz Społeczny, w tym programy operacyjne:
 POWER : PUP w Piszu realizował 2 edycje projektu pn. Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim
(edycje: IV i V) mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób młodych od 18 do 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie piskim, w tym osób należących do kategorii młodzieży
NEET,
osób
długotrwale
bezrobotnych,
osób
z
niepełnosprawnościami oraz osób niskowykwalifikowanych. W 2020
roku w ramach 2 edycji projektu wsparciem objęto 148 osób
bezrobotnych oraz 121 osób pracujących. Osoby bezrobotne - zostali
objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym oraz
skorzystali z następujących form wsparcia: staże, szkolenia
zawodowe i bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020:
PUP w Piszu realizował 2 edycje projektu pn. „Aktywizacja
zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie piskim (wsparcie oferowane w ramach dwóch edycji- V,
VI)”. Projekty skierowane były do osób bezrobotnych z powiatu
piskiego, w wieku powyżej 30 roku życia. Wsparcie realizowane było
w ramach następujących narzędzi: poradnictwo
zawodowe/pośrednictwo pracy, indywidualny plan działania, prace
interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, szkolenia, staż, instrumenty COVID-19. Z tej
formy wsparcia skorzystało w ramach 2 edycji 1080 osób
bezrobotnych z powiatu piskiego.
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4. Fundusz Pracy – limit (COVID-19):
 Program „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach
wysokiego bezrobocia” – był to program skierowany do osób
bezrobotnych, które nie były w stanie samodzielnie znaleźć
zatrudnienia lub dla których nie było odpowiedniej propozycji pracy
niesubsydiowanej. Program finansowany był ze środków Funduszu
Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i kierowany był do regionów wysokiego bezrobocia. Tą
formą wsparcia PUP w Piszu objął 103 osoby.

Strona 21 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

Cel strategiczny 3.
Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i
integracją społeczną:
 Wspierano działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piszu w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym związanej z
epidemią COVID-19. prowadzono działania informacyjne za
pośrednictwem
strony
internetowej
Powiatu
i
jednostek
organizacyjnych mających na celu podniesienie świadomości
mieszkańców nt. szczepień przeciwko Covid-19.
 Szpital Powiatowy w Piszu – m.in. pozyskano środki na doposażenie
szpitala, w tym przede wszystkim oddziału obserwacyjno- zakaźnego
i OIOM w dodatkowy sprzęt, narzędzia i środki ochrony służące walce
z koronawirusem, zakupiono nowoczesny laparoskop na potrzeby
oddziału chirurgii, wykonano termomodernizację budynku Szpitala
(przychodni przy ul. Klementowskiego) wraz z robotami
towarzyszącymi i przebudową drogi wewnętrznej przeciwpożarowej;
rozpoczęto inwestycję dotycząca przebudowy i rozbudowy oddziału
zakaźnego

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

 W dniu 6 października 2020 r. w ramach współpracy z Dowództwem
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych na terenie powiatu piskiego
przeprowadzono jeden z elementów ćwiczenia pn. RENEGADESAREX-20. Elementami przedsięwzięcia były zdarzenia dotyczące
naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez
statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne
zagrożenie dla ludności cywilnej- w przypadku ćwiczenia- w ramach
zaaranżowanego zagrożenia na terenie wszystkich gmin powiatu
piskiego nadano sygnał alarmowy.
 Zadania z zakresu podniesienia kwalifikacji w sferze społecznej
poprzez treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz
szkolenia, w tym rozwój form wsparcia dla rodziców realizowała
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piszu. W roku
2020 PPPP w Piszu zorganizowała m.in.: zajęcia z psychologiem i
pedagogiem, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne pod
tytułem “Daj sobie na luz” zorganizowane dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej; warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
“Szkoła dla Rodziców” ; zajęcia grupowe rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne z elementami bajkoterapii skierowane do
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Z uwagi na epidemię Covid19 Poradnia uruchomiła „telefoniczne pogotowie psychologiczne”.
 Powiat Piski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Piszu, w ramach tworzenia i wspierania form wsparcia
dziennego, w tym form środowiskowych, w roku 2020 kontynuował
zadania publiczne z zakresu:
- Prowadzenia na terenie powiatu piskiego Domu Pomocy Społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie
chorych (realizator Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy
z siedzibą w Mikołajkach),
- Prowadzenie na terenie powiatu piskiego ponadgminnych
ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45
osób z zaburzeniami psychicznymi (realizator Parafia EwangelickoAugsburska Świętej Trójcy z siedzibą w Mikołajkach) i
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami
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psychicznymi (realizator Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w
Piszu)
 Realizowano zadnia z zakresu pozyskiwania kandydatów na rodziny
zastępcze (PCPR w Piszu), udzielano wsparcia rodzinom mającym
trudności w opiece nad dziećmi, realizowano zadania z zakresu
rozwoju dziecka i opieki nad dziećmi, (PCPR Pisz, PPP-P w Piszu,
OSW w Łupkach), realizowano poradnictwo specjalistyczne z
zakresu porad prawnych.
Cel strategiczny 4.
Rozwój infrastruktury technicznej subregionu

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2020 r.

1. W roku 2020 Powiat Piski za pośrednictwem Powiatowego Zarządu
Dróg w Piszu zrealizował zadania na łączną kwotę ponad 11 mln zł, w
tym realizację inwestycji:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo)–
Cierzpięty– Ublik– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek
Ublik– DK Nr 63”
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody)–
Długi Kąt– Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt–
Kowalewo”
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od
km 0+004,16 do km 0+655,29”
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) –
Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie
– Skarżyn”
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)–
Drygały– Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N (Ruciane Nida)
– Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m.
Wejsuny”
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63- Trzonki- droga
powiatowa nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+ 780 do
km 6+984,31.
Ponadto, w roku 2020 kontynuowano działania na rzecz realizacji
Mazurskiej Pętli Rowerowej.
Cel strategiczny 5.
Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu
 Przeprowadzono
termomodernizację
budynku
przychodni
specjalistycznych mieszczący się na terenie szpitala, w którym
funkcjonują m.in. poradnia neurologiczna, okulistyczna oraz
psychiatryczna, Centralna sterylizatornia, apteka szpitalna, Stacja
dializ oraz realizowana jest Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
 Pozyskano dofinansowanie i podpisano umowę na realizację
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku
warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką
Pedagogiczną w Piszu” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2014-2020. prace budowlane przeprowadzone zostaną w roku
2021.
 Wspólnie z litewskim partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu
Alytus przygotowano wniosek aplikacyjny do 5 naboru wniosków
Programu Interreg V-A Litwa- Polska 2014-2020. na realizację
projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”. Projekt w roku
2020 zyskał ostateczną akceptację Instytucji Zarządzającej i został
skierowany do realizacji w latach 2021/2022.
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V.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacjami o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Edukacja publiczna.

1. „Program za życiem”
2. Program „Informatyczne Zielone Garnizony” w Piszu i Orzyszu
3. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
4. Program „Aktywna Tablica”

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu,
I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu,
Zespół Szkół Nr 1 w Piszu,
Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach,
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu,
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu.
1) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- realizowany na podstawie porozumienia zawartego 1 grudnia
2017 r. pomiędzy Powiatem Piskim a Ministerstwem Edukacji
Narodowej.
W ramach porozumienia Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Łupkach prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego
wspomagania
rozwoju
dzieci
od
momentu
wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Program
realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Łupkach. Do najważniejszych zadań programu należy wsparcie
psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę
z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie
rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili
wykrycia
zagrożenia
niepełnosprawnością,
zapewnienie
specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług
terapeutów,
fizjoterapeutów,
psychologów,
pedagogów,
logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności
od potrzeb dziecka.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 31 660,36 zł na zajęcia
z 23 dziećmi.
W 2020 roku zrealizowano 518 godziny z: integracji sensorycznej,
terapii logopedycznej, psychologicznej, terapii taktylnej, integracji
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odruchów ustno-twarzowych wg. Swietłany Mastugowej, terapii
pedagogicznej, fizjoterapii. Część godzin nie obyła się z powodu
zdrowotnych
dzieci
oraz
kwarantanny
w
rodzinach
spowodowanych epidemią koronawirusa.
W ramach środków z rezerwy budżetu państwa Wojewoda
Warmińsko-Mazurski przekazał powiatowi
dotację dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach na
zakup specjalistycznego zestawu do prowadzenia terapii uwagi
słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Sprzęt służy do treningu
słuchowego wspierającego funkcje słuchowe, a przez to poprawy
m.in koncentracji, rozwoju kreatywności, zdolności językowych i
komunikacyjnych. Wartość zadania to 52 199,00 zł (dotacja
Wojewody 26.099,00 zł).

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

2) Program „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowany w
2020 r. przez 2 szkoły ze środków Ministerstwa Obrony
Narodowej:
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – umowa z dnia
30 sierpnia 2017 r.
- w Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczna w Piszu
– umowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
W ramach specjalizacji webmaster uczniowie uczą się robotyki
z automatyką, organizowane są wycieczki m. in. do Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydział Techniczny.
Program prowadzony był w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
3) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – program
wieloletni na lata 2016-2020, uchwalony przez Radę Ministrów
w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie
roli bibliotek publicznych, szkolnych, i pedagogicznych jako
lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy. W 2020 roku Zespół Szkól Leśnych w
Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
wydatkowały środki na łączną kwotę 20 000,00 zł.
4) Program „Aktywna Tablica”
Jest to program wieloletni na lata 2020-2024, którego celem jest
rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Program jest finansowany w
80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z
wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W 2020 r. w
programie
uczestniczyły:
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w Łupkach, II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
oraz Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie. W ramach
otrzymanych środków z programu zakupiono sprzęt i wyposażenie
komputerowe (laptopy, tablice interaktywne, projektory) na kwotę
63 911,95 zł (dotacja celowa od Wojewody warmińskoMazurskiego w kwocie 42.000 zł).

5) Zadania oświatowe realizowane w 2020 roku:
W 2020 r. liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach
i placówkach powiatowych (na dzień 31.12.2020 r.) wynosiła 278,
(liczba etatów – 228,42), liczba uczniów – 1970, liczba etatów osób
zatrudnionych w administracji i obsłudze – 77,5. Zadania
edukacyjne realizowano w 10 jednostkach oświatowych.
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.



Liczba uczniów ogółem w powiatowych szkołach i placówkach
wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1970 osoby, w tym:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur
w Piszu – 282
 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 306
 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
– 699
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 102
 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 163
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 250
 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 105
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – 63



Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez
Powiat Piski wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (ogółem 92):
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur
w Piszu - 12
 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - 13
 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
- 30
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - 4
 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - 9
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - 10
 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - 6
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – 8



Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach wg
stanu na 31 grudnia 2020 r.:
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur
w Piszu – 23,82
 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 25,17
 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną
w Piszu – 66,81

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 10,59
 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 21,10
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 34,96
 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 3,30
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach –
26,16
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu
– 12,50
 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 4,01

Rok 2020 był przełomowy z uwagi na wybuch epidemii SARSCoV-2. Po początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej
nauczanie przeszło w strefę wirtualną. Z dniem 25 marca 2020 dzięki
nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 i dodano nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie
kształcenia na odległość. Znowelizowane Rozporządzenie ułatwiło
szkołom i samorządom możliwość bezpłatnego użyczania uczniom i
nauczycielom sprzętu do kształcenia na odległość, podejmowania
zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji szkoły.
Najważniejszym celem stało się powstrzymanie rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej oraz realizacja podstawy programowej. Nauka bez
codziennego, bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami, a
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także bez wspólnej pracy w klasie stała się ogromnym wyzwaniem.
Dużym problem w pandemii był dostęp uczniów do urządzeń
umożliwiających zdalną edukację oraz słabość łącz internetowych.
Przejście na zdalną naukę zmobilizowało nauczycieli i uczniów do
szybkiego podnoszenie kompetencji cyfrowych w tym korzystania z
platform edukacyjnych. W związku z sytuacją samorząd powiatowy
składał wnioski na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli, jak również
zaopatrywał szkoły i placówki oświatowe w środki do dezynfekcji.
Podobnie jak w roku 2019 realizowano inwestycje oraz
dokonywano remontów obiektów szkolnych. Podejmowano działania
w zakresie wyposażenia jednostek oświatowych w pomoce
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania.
Wydatkowano środki na doskonalenie nauczycieli. Pomimo pandemii
kontynuowano wspieranie finansowe uczniów o najwyższych
wynikach nauczania poprzez programy stypendialne.
a) Pomoc stypendialna:
W 2020 r. udzielono pomocy stypendialnej dla 29 uczniów szkół
ponadpodstawowych:
 stypendium jednorazowe w kwocie 700 zł – przyznano 8
uczniom:
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 1 uczeń
 Zgłoszone przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Piszu – 7

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.



stypendium roczne w kwocie 350 zł – przyznano 21
uczniom:
 I Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 6 uczniów
 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 5 uczniów
 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną
w Piszu – 3 uczniów
 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 4 uczniów
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 3 uczniów
Łączna kwota 35.000 zł.

b) Kursy zawodowe w szkołach na terenie Powiatu Piskiego:


W 2020 r. 2 szkoły przeprowadziły kursy kwalifikacyjne:
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zorganizował 4 kursy
kwalifikacji zawodowych:
 ROL03 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej – 2 grupy
 ROL.09 – organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
 LES.01 – obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
 RL14 – użytkowanie zasobów leśnych
Z kursu skorzystało 108 słuchaczy.



Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej zorganizował 1 kurs kwalifikacji
zawodowych:
 RL03 – prowadzenie produkcji rolnej
Z kursu skorzystało 38 słuchaczy.
Powyższe kursy finansowane były ze środków budżetu powiatu.
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c) Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla szkół
oraz świadczenia pracownicze i socjalne dla nauczycieli:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

W 2020 r. Powiat Piski zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki
i uzyskał środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z
0,4 % rezerwy w łącznej kwocie 147 943 zł. Środki przeznaczono na:
1. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw
dla zwalnianego nauczyciela w Zespole Szkół Leśnych w
Rucianem- Nidzie - 13 741 zł;
2. Pomoc JST w usunięciu zniszczeń dachu na budynku szkoły
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur
w Piszu, powstałych w wyniku silnego wiatru oraz opadów deszczu
i gradu - 59 202 zł
3. Dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne
gabinetu
rewalidacji
indywidualnejEEG
Biofeedback, gabinetu pedagoga i pomieszczenia biblioteki
szkolnej z czytelnią w Szkole Podstawowej Specjalnej w Łupkach
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. dr
Władysława Klementowskiego w Łupkach; z uzyskanej kwoty
45 000 zł Specjalny Ośrodek kupił: aparat EEG DigiTrack
BIOFEEDBACK 4- kanałowy z modułem QEEG i zestawem
planszy, stół, 2 biurka, 6 regałów, 2 komody, 2 fotele obrotowe,
2 krzesła, telewizor, projektor, 2 laptopy z oprogramowaniem,
2 drukarki, 2 głośniki, karty do ćwiczeń komunikacyjnych, komplet
pacynek, parawan, pomoce terapeutyczne: obręcz, linę, materac,
klocki, kwadraty do origami, bucik do nauki wiązania, ramki do
nauki zapinania i sznurowania, lustro logopedyczne, gry
terapeutyczne.
4. Dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pracowni geografii i pomieszczenia biblioteki szkolnej
z czytelnią w Technikum w Piszu w Zespole Szkół Zawodowych z
Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Z uzyskanej kwoty 30 000 zł
Szkoła kupiła w 2020 r. do ww. pracowni: 20 atlasów
geograficznych, 18 regałów, ladę biblioteczną, 2 kontenery z
szufladami, szafkę, wieszak szatniowy, 24 stoły szkolne, 56
krzeseł, 2 biurka, fotel obrotowy, drukarkę, projektor.
d) Inne działania w zakresie edukacji.
W 2020 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 23 nauczycieli (w
tym 9 dyrektorów) z powiatowych Szkół i Placówek Oświatowych
otrzymało nagrody Starosty w tym:









I Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 3 nauczycieli
II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 3 nauczycieli
Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
– 3 nauczycieli
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 2 nauczycieli
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 2 nauczycieli
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 2 nauczycieli
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
– 3 nauczycieli
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu
– 2 nauczycieli

Strona 28 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.




Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
– 2 nauczycieli
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu
– 1 nauczyciel

e) W 2020 roku wprowadzono nowy kierunek kształcenia w Zespole
Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – technik programista.
f) W 2020 roku na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Piskiego
przeznaczono kwotę 120.897,00 zł. (w 2019 r. – 92.943,00 zł)
Środki przeznaczono na m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty,
udział nauczycieli w formach kształcenia organizowanych przez
uczelnie i placówki doszkalania nauczycieli.
g) W 2020 roku na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej 12 uczniów z powiatowych szkół
i placówek otrzymało skierowanie do nauczania indywidualnego w
tym:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 3 uczniów
 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
– 7 uczniów
 Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w łupkach – 2
uczniów
h) W miesiącu kwietniu 2020 roku wszystkie publiczne szkoły i
placówki oświatowe prowadzone przez powiat złożyły arkusze
organizacyjne pracy na rok szkolny 2018/2019. Arkusze zostały
przesłane do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, który
wydał stosowne opinie.
i) Projekty unijne realizowane w 2020 roku na rzecz Szkół i Placówek
w Powiecie Piskim – tabela nr 2.
j) Wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych – tabela nr 3 i 4.
W 2020 roku sporządzono informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w Powiecie Piskim za rok szkolny 2019/2020. Rada
Powiatu Pisz przyjęła ww. informację na sesji 29 października 2020
roku. Informacja zawierała między innymi wyniki egzaminów
maturalnych z 2019 i 2020 roku oraz wyniki egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dokonano również analizy
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli
Powiatu
Piskiego
w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego na podstawie której
stwierdzono, że średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku
zostały osiągnięte. Przygotowane sprawozdanie przekazano
Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, RIO w Olsztynie, związkom
zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz dyrektorom szkół.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Zestawienie inwestycji i remontów oraz realizowanych projektów
wg tabeli poniżej – tabela nr 1.

Strona 29 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2020 roku w szkołach i placówkach oświatowych.
Tabela nr 1

L.p.
1.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
realizowanego w 2020 r.
Modernizacja ciągów pieszych
przy stacji budynku obsługi w
ZSZ z BP w Piszu

Jednostka
realizująca
zadanie
ZSZ z BP w
Piszu

Informacja
o realizacji
zadania
Zadanie
zrealizowane w
całości w
kwocie
29 926,42 zł

2.

Na zadanie
uzyskano częściowe
dofinansowanie ze
środków PFRON w
kwocie 7946,63 zł
Cały zakres
zaplanowanej
modernizacji
nawierzchni na
terenie II Liceum
Ogólnokształcącego
w Piszu został
zrealizowany

Wykonanie modernizacji
nawierzchni chodnikowych
przy budynku szkoły i sali
gimnastycznej w II Liceum
Ogólnokształcącym w Piszu

II LO w Piszu

Wykonanie dokumentacji
projektowej instalacji
elektrycznej p.n. ,,Poprawa
efektywności energetycznej
budynku głównego szkoły z
salą gimnastyczną”

ZSL w Rucianem
Nidzie

4.

Opracowanie dokumentacji
siłowni zewnętrznej przy I LO
w Piszu.

I LO w Piszu

Wykonano
dokumentację
za kwotę:
2 900,00 zł

Na zadanie
otrzymano 85%
dofinansowanie ze
środków
Europejskiego
Funduszu Morskiego
i Rybackiego Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
WarmińskoMazurskiego.
Szacunkowa wartość
wszystkich kosztów
operacyjnych będzie
wynosić 94 943,65 zł

5.

Ogrodzenie placu nauki jazdy
przy warsztatach szkolnych

ZS Nr 1 w Białej
Piskiej

Koszt zadania
wyniósł

Wykonano część
ogrodzenia
zaplonowanego do
realizacji w 2020
roku. Dokończenie
wszystkich prac, w
następnych latach.

3.

Koszt zadania
zrealizowanego
w 2020 roku
wyniósł:

Uwagi:

64 882,50 zł

Wykonano
dokumentację
w kwocie:
19 680,00 zł

14 960,00 zł

6.

Poprawa efektywności
energetycznej budynku
Warsztatów Szkolnych
Zespołu Szkół Zawodowych z

Powiat Piski

Dotychczasowe
Koszty zadania
przygotowania
dokumentów
aplikacyjnych

Dokumentację
sporządzono w celu
możliwości
aplikowania w
kolejnych latach o
środki finansowe ze
źródeł zewnętrznych

Na zadanie
otrzymano
dofinansowanie w
ramach
Regionalnego
Programu
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Biblioteką Pedagogiczną w
Piszu

7.

Wykonanie parkingu
strzeżonego Starostwa
Powiatowego na terenie
Powiatowego Zarządu Dróg w
Piszu przy ulicy
Czerniewskiego 6

Starostwo
Powiatowe w
Piszu

wyniosły:
25 000,00 zł

Operacyjnego
Województwa
WarmińskoMazurskiego na lata
2014-2020. Procent
dofinansowania:
84,40. Ogólna
szacowana wartość
projektu:
2.355.372.60 zł.

Koszt zadania
wynosi:

Zadanie wykonane w
całości.

96 400,00 zł

Źródło: opracowanie własne Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów

Wartość wydatków inwestycyjnych w 2020 roku wyniosła: 253 748,92 zł

Remonty w 2020 roku
W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano:
1) II Liceum Ogólnokształcące w Piszu:


wymiana drzwi w części zaplecza budynku sali gimnastycznej – 12.000,00 zł



naprawa/wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 8.600,00 zł

Razem: 20.600,00 zł
2) Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu:


Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły (II piętro) – 29.600,00 zł

Razem: 29.600,00 zł
3) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej:


remont/wymiana oświetlenia w budynku sali gimnastycznej – 19.680,00 zł



remont podłogi sali gimnastycznej i sali kolumnowej budynku szkoły – 60.209,58 zł



naprawa czopucha na budynku kotłowni – 23.029,65 zł

Razem: 102.919,23 zł
4) Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie:


wymiana drzwi w budynku szkoły (parter) – 24.700,00 zł



remont systemu monitoringu w szkole – 13.000,00 zł

Razem: 37.700,00 zł
5) I Liceum Ogólnokształcące w Piszu:


naprawa dachu na budynku szkoły – 124.599,00 zł

Razem: 124.599,00 zł
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6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu:


Wykonanie remontu drogi wjazdowej i ogrodzenia – 39.975,00 zł

Razem: 39.975,00 zł
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach:


wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe) – 4.600,00 zł



montaż rolet antywłamaniowych – 4.535,99 zł

Razem: 9.135,99 zł
Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w 2020 roku wydatkowano: 364.529,22 zł
Wykaz zrealizowanych w 2020 roku remontów w szkołach i placówkach oświatowych.

Wykres 1: Porównanie inwestycje – remonty w 2020 roku

Dodatkowo w 2020 roku wykonane zostały prace termomodernizacyjne budynku stacji obsługi Zespołu
Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczna w Piszu. Zakupiono potrzebne materiały na łączną kwotę
32 476,88 zł. Prace budowlane wykonano własnymi środkami w ramach zaangażowania pracowników
Zespołu Szkół Zawodowych pod nadzorem inspektora ds. inwestycji i remontów Starostwa
Powiatowego w Piszu.
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Fot. II LO w Piszu
Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i Sali gimnastycznej w II Liceum
Ogólnokształcącym w Piszu

Fot. II LO w Piszu
Wykonanie modernizacji nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i Sali gimnastycznej w II Liceum
Ogólnokształcącym w Piszu
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Fot. ZSO w Orzyszu
Wykonanie remontu drogi wjazdowej i ogrodzenia

Fot. ZSZ z BP w Piszu
Modernizacja ciągów pieszych przy stacji budynku obsługi z ZSZ z BP w Piszu
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Fot. ZSZ z BP w Piszu
Modernizacja ciągów pieszych przy stacji budynku obsługi z ZSZ z BP w Piszu

Wykaz projektów unijnych realizowanych w 2020 roku na rzecz szkół i placówek Powiatu
Piskiego
Tabela nr 2
Nazwa
zadania

Staż we
Francji
szansą na
wysokie
kwalifikacje
i lepszy start
zawodowy
Źródło:
Program
Erasmus +

Jednostka

na rzecz
której
realizowany jest
projekt
Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie,
Specjalny
Ośrodek
Szkolno –
Wychowa
wczy w
Łupkach

Przedmiot
projektu

Wartość
projektu
ogółem (zł)

Okres
realizacji

Podmiot
realizujący

Sposób
realizacji
w 2020 r.

Realizacja
projektu
związana z
organizacją
staży
zawodowych
dla łącznie 42
uczniów
Zespołu Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie i
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno –
Wychowawcze
go w Łupkach,
we francuskiej
firmie Robin
Papienieres.

630 447,36
(148 025,00
euro)

01.06.201831.05.2020

Powiatowy
Zespół
Ekonomiczno –
Administracyjny
Szkół i
Placówek w
Piszu

Zaplanowana do
realizacji w
2020 r.
mobilność nie
odbyła się z
uwagi na
wprowadzone
obostrzenia. W
2020 r.
dokonano
podsumowania i
rozliczenia
projektu.
Koszt realizacji
w 2020 r. –
132.373,88 zł
dotyczył zapłaty
faktur za pobyt
w 2019 r. oraz
koszty wsparcia
indywidualnego i
wynagrodzeń.
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Wsparcie
szkół i
placówek
powiatu
piskiego
Program
Operacyjny
Cyfrowa
Polska na
lata 20142020

Budowa
siłowni
zewnętrznej
wraz z
zagospodar
owaniem
terenu przy I
Liceum
Ogólnokszta
łcącym w
Piszu
Źródło:
Europejski
Fundusz
Morski i
Rybacki w
ramach
Programu
Operacyjneg
o „Rybactwo i
Morze”
Zawody
kajakowe i
wędkarskie
jako element
promocji
obszaru
LGD

I Liceum
Ogólnokształcące
im.
Bojowników
o Polskość
Mazur w
Piszu,
II Liceum
Ogólnokształcące
w Piszu,
Zespół
Szkół
Zawodowych z
Biblioteką
Pedagogiczną w
Piszu,
Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie,
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących w
Orzyszu,
Zespół
Szkół nr 1
w Białej
Piskiej,
Specjalny
Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy w
Łupkach
I Liceum
Ogólnokszt
ałcące im.
Bojowników
o Polskość
Mazur w
Piszu

W ramach
projektu
zakupiono 27
zestawów
komputerowych
dla uczniów i
nauczycieli
szkół i
placówek
Powiatu
Piskiego.
Zakup
związany był z
ograniczeniem
negatywnych
skutków
pandemii
COVID-19.

73 855,00

24.04.202024.10.2020

Powiatowy
Zespół
Ekonomiczno –
Administracyjny
Szkół i
Placówek w
Piszu/
Starostwo
Powiatowe w
Piszu

W ramach
projektu
zakupiono 27
zestawów
komputerowych
dla uczniów i
nauczycieli szkół
i placówek
Powiatu
Piskiego. Zakup
związany był z
ograniczeniem
negatywnych
skutków
pandemii
COVID-19.

W ramach
projektu
wykonana
zostanie
siłownia przy I
Liceum
Ogólnokształc
ącym im.
Bojowników o
Polskość
Mazur w Piszu

94 942,65

Grudzień
2020 r.

Powiatowy
Zespół
Ekonomiczno –
Administracyjny
Szkół i
Placówek w
Piszu/
Starostwo
Powiatowe w
Piszu

W 2020 r.
złożono projekt
oraz podpisano
umowę na jego
realizację.
Termin realizacji
projektu został
przesunięty na
2021 r.

Powiatowy
Międzyszkolny
Ośrodek
Sportowy w
Piszu

Projektem
objęto
organizację
zawodów
kajakowych i
wędkarskich
dla
mieszkańców

25 123,00

Maj 2021r.

Powiatowy
Zespół
Ekonomiczno –
Administracyjny
Szkół i
Placówek w
Piszu/

W 2020 r.
złożono projekt
oraz podpisano
umowę na jego
realizację.
Działania
zaplanowane do
realizacji w
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Mazurskie
Morze

Powiatu
Piskiego oraz
turystów
przebywających na tym
terenie.

Źródło:
Europejski
Fundusz
Morski i
Rybacki w
ramach
Programu
Operacyjneg
o „Rybactwo i
Morze”
Z PISZU DO
ITALII
Źródło:
Program
Erasmus +

Pewny
sukces na
rynku pracy
–Technik
informatyk
Źródło:
Regionalny
Program
Operacyjny
Województw
a Warmińsko
–
Mazurskiego
na lata 20142020 (EFS)
Nowe
szanse na
rynku pracy
dla uczniów
ZSZ z BP w
Piszu
Źródło:
Regionalny
Program
Operacyjny
Województw
a Warmińsko
–
Mazurskiego
na lata 20142020 (EFS)

Starostwo
Powiatowe w
Piszu

ramach ww.
projektu zostaną
zrealizowane w
2021 r.

W 2020 r. z
uwagi na stan
epidemii nie
zorganizowano
żadnej
mobilności.
Koszt realizacji
w 2020 r. –
53709,02 zł
dotyczył zakupu
materiałów
dydaktycznych,
wynagrodzenia
oraz zakupu
biletów
lotniczych.
Projekt
przygotowany i
złożony w
2020r. Działania
rozpoczną się w
2021 r.

Zespół
Szkół
Zawodowych
z Biblioteką
Pedagogiczną
w Piszu

W ramach
projektu we
współpracy z
włoskim
partnerem
szkoły
zaplanowano
3 mobilności
dla 64 uczniów
ZSZ BP Pisz

627 339,11
(146 192.00
EUR)

01.12.201930.11.2022

Zespół Szkół
Zawodowych z
Biblioteką
Pedagogiczną
w Piszu

Zespół
Szkół
Zawodowych z
Biblioteką
Pedagogiczną w
Piszu

W ramach
projektu
zaplanowano
działania na
rzecz ZSZ BP
Pisz:
doposażenie
pracowni
informatycznej,
opracowanie
modelu
współpracy z
Pracodawcami,
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli instruktorów
praktycznej
nauki zawodu.
Projekt
realizowany w 4
zadaniach:
-diagnozowanie
ucznia i
wyposażenie w
dodatkowe
umiejętności
miękkie
- doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
- wyposażenie
ucznia w
dodatkowe
umiejętności
zawodowe
- kształcenie
praktyczne
uczniów.

416 839,56

01.03.202130.11.2021

NU MEDIA
Elżbieta
Jażdżewska,
Olsztyn

965 665,00

01.08.202130.09.2023

NU MEDIA
Elżbieta
Jażdżewska,
Olsztyn

Zespół
Szkół
Zawodowych z
Biblioteką
Pedagogiczną w
Piszu

Projekt
przygotowany i
złożony w
2020 r.
Działania
rozpoczną się w
2021 r.
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Feel the
forest
Źródło:
Program
Erasmus +

THINKING
GLOBALLY,
ACTING
LOCALLY

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

Projekt mający
na celu
wymianę
doświadczeń i
dobrych
praktyk w
nauczaniu i
funkcjonowaniu szkół z
Bułgarii, Włoch
i Polski.

132 273,00
(30 920,00
euro)

01.09.201831.06.2021

Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

Projekt
zakłada
współpracę
szkół w celu
wymiany
dobrych
praktyk
funkcjonujących w
Niemczech,
Hiszpanii,
Włoszech i
Polsce.
Projekt
zakłada
współpracę
szkół w celu
wymiany
dobrych
praktyk
funkcjonujących w Turcji,
Portugalii,
Włoszech i
Polsce.
Projekt
zakłada
współpracę
szkół w celu
wymiany
dobrych
praktyk
funkcjonujących w Turcji,
Portugalii,
Litwie, Grecji,
Włoszech i
Polsce
Projekt zakłada
współpracę
szkół w celu
wymiany
dobrych praktyk
funkcjonujących
w Macedonii,
Hiszpanii, Turcji,
Słowenia,
Włoszech i
Polsce

133 650,00
(31 242,00
euro)

01.10.202030.09.2022

Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie

Źródło:
Program
Erasmus +

GET REAL
NOT
VIRTUAL
BUT EQUAL

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

Źródło:
Program
Erasmus +

BIRDS
OVER
EUROPEAN
SKIES

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

Źródło:
Program
Erasmus +

FORREST
SCHOOL OF
EUROPEAN
CULTURES
IN THE
UNIVERSITY
OF
EUROPEAN
CITIZENSHI
P
Źródło:
Program
Erasmus +

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

158 966,00
(37 160,00
euro)

Projekt
przygotowany i
złożony w
2020r. Działania
rozpoczną się w
2021 r.
Koszt realizacji
w 2020 r. –
11240,60 zł
dotyczył zakupu
materiałów,
kosztów
wynagrodzeń.
W 2020 r.
zorganizowano
konkurs na logo
projektu, odbyły
się również
spotkania online
z
koordynatorami

Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie

W 2020r. z
uwagi na
wprowadzone
obostrzenia
związane z
epidemia Covid19
zorganizowano
tylko spotkania
online z
koordynatorami

106 199,68
(23 392
euro)

01.09.202031.10. 2022

COLEGIUL
NATIONAL
"SIMION
BARNUTIU",
Rumunia

W 2020 r.
odbyły się
spotkania online
z
koordynatorami,
podjęto również
współpracę z
Mazurskim
Parkiem
Krajobrazowym
w Krutyni.

163 668,75
(37 625,00
euro)

01.03.202128.02.2023

Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie

W 2020r. z
uwagi na
wprowadzone
obostrzenia
związane z
epidemia Covid19
zorganizowano
tylko spotkania
online z
koordynatorami.
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Leśne staże
zawodowe
we Francji
Źródło:
Program
Erasmus +

Europejskie
doświadcze
nia

Zespół
Szkół
Leśnych w
Rucianem
– Nidzie

Zespół
Szkół nr 1
w Białej
Piskiej

Źródło:
Programu
Operacyjneg
o Wiedza
Edukacja
Rozwój
(EFS)

Europejskie
doświadcze
nia
zawodowe”

Zespół
Szkół nr 1
w Białej
Piskiej

Źródło:
Program
Erasmus +

Nowoczesny
Rolnik
Źródło:
Regionalny
Program
Operacyjny
Województw
a Warmińsko
–
Mazurskiego
na lata 20142020 (EFS)

Zespół
Szkół nr 1
w Białej
Piskiej

Realizacja
projektu
związana z
organizacją
staży
zawodowych
dla łącznie 40
uczniów
Zespołu Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie we
francuskiej
firmie Robin
Papienieres.
Organizacja
praktyk
zawodowych
we włoskiej
miejscowości
Spoleto dla 64
uczniów
Zespołu Szkół
nr 1 w Białej
Piskiej.

600 735,00
(138 100,00
euro)

31.12.202030.12.2022

Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem –
Nidzie

W 2020 r.
opracowano i
złożono wniosek
o
dofinansowanie
- został
zaakceptowany
do realizacji

630 409,14
(146 192,00
euro)

01.11.201831.10.2020

Zespół Szkół
nr 1 w Białej
Piskiej

ERASMUS+
projekt
realizowany w
szkole w
ramach,
którego 48
uczniów i 6
nauczycieli
wyjeżdża do
Włoch m.
Spoleto w celu
realizacji staży
zagranicznych
2021-2022
Planowany
wyjazd na
czerwiec
2021 r.
W ramach
projektu 18
uczniów
Zespołu Szkół
nr 1 w Białej
Piskiej
uzyskało
kwalifikacje
spawacza
metodami
TIG/MAG oraz
uczestniczyli w
stażach
zawodowych u
pracodawców

481 556,00
(109 644,00
euro)

30.11.202030.01.2022

Zespół Szkół
nr 1 w Białej
Piskiej

Projekt w trakcie
realizacji. W
2020 r. z uwagi
na pandemie nie
zorganizowano
mobilności,
przekładając ja
na kolejny rok.
Koszt realizacji
w 2020 r. –
39122,50 zł
dotyczył
wynagrodzenia,
zakupu biletów
lotniczych.
W 2020r. został
złożony
wniosek, na
realizację podpisano
umowę o
dofinansowanie.

288 086,10

2019-2020

Smart
Solutions Piotr
Nowik, Olsztyn

Projekt
zakończono w
2020 r.

5.529755,35
RAZEM
Źródło: opracowanie własne Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
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Wyniki egzaminów zewnętrznych (matura) w szkołach i placówkach oświatowych.
Epidemia COVID-19 spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach
oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Egzamin
dojrzałości przeprowadzony został w następujących terminach:
- termin główny – 8-29 czerwca 2020 r.,
- termin dodatkowy – 8-17 lipca 2020 r.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 11 sierpnia 2020 r. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla
uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, została przeprowadzona w dniu
8 września 2020 r. Egzamin odbył się w formie pisemnej.

Tabela nr 3

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

1. I Liceum
Ogólnokształcące
im. Bojowników
o Polskość Mazur
w Piszu
2. II Liceum
Ogólnokształcące
w Piszu
3. Zespół Szkół
Zawodowych
z Biblioteką
Pedagogiczną
w Piszu
4. Zespół Szkół
Leśnych w
Rucianem-Nidzie
5. Zespół Szkół nr 1
w Białej Piskiej
6. Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Orzyszu
7. Zespół Placówek
Kształcenia
Ustawicznego
w Piszu

Typ szkoły

Liczba
Liczba
absolwentów
absolwentów
szkoły
przystępujących
do matury

Liczba
Liczba
Stopień
absolwentów, absolwentów, zdawalności
którzy zdali
którzy nie zdali
(%)
maturę
matury
(z poprawkami)

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Bojowników
o Polskość Mazur

67

66

62

4

93,93%

Liceum

55

54

51

3

94,44%

Technikum

66

31

21

10

67,74%

Technikum

46

27

17

10

63%

Technikum

46

27

8

19

30%

Liceum
Ogólnokształcące

21

9

7

2

77,77%

Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych

45

11

3

8

27%

Źródło: opracowanie własne Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
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Wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin zawodowy) w szkołach i placówkach oświatowych.
Tabela nr 4

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół
Zawodowych
z Biblioteką
Pedagogiczną
w Piszu

Kierunek kształcenia

Technik żywienia i
usług
gastronomicznych
T.15
Technik obsługi
turystycznej
T.14
Technik
hotelarstwa
T.12
Technik informatyk
E.14
Technik pojazdów
samochodowych
M.42
Mechanik
pojazdów
samochodowych
M.18
Elektromechanik
pojazdów
samochodowych
M.12
Sprzedawca
A.18
Kucharz
T.6
Fryzjer
A.19
Stolarz
A.13
Zespół Szkół nr 1 w
Technikum
Białej Piskiej
Żywienia i Usług
Gastronomicznych
Technikum
Pojazdów
Samochodowych
Technikum
Mechanizacji
Rolnictwa i
Agrotroniki
Zespół Szkół
Technik leśnik
Leśnych w Rucianem RL13
Nidzie
Operator maszyn
leśnych
RL01
Technik pszczelarz
RL17
RL04
Zespół Placówek
Technik
Kształcenia
administracji
Ustawicznego
AU.68
w Piszu
Technik
rachunkowości
AU.65

Liczba
absolwentów

Liczba
absolwentów
przystępujących
do egzaminu

Liczba
absolwentów,
którzy zdali
egzamin

Stopień
zdawalności w %

22

22

15

68,18%

9

9

9

100%

9

9

8

88,89%

18

17

9

52,94%

13

13

11

84,62%

10

9

8

88,89%

6

5

4

80,00%

6

6

6

100%

5

5

5

100%

2

2

2

100%

4

4

4

100%

15

11

11

100%

8

8

2

25,00%

8

8

3

37,50%

12

12

7

58,33%

17

17

17

100%

14

13

12

85,74%

12

12

4

33,33%

5

5

5

100%
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Opiekun
medyczny
MED.03

18

18

18

100%

Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

Nazwa zadania

Promocja i ochrona zdrowia.
1. Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata
2020 - 2022 przyjęty został uchwałą Nr XXVI/165/20 Rady
Powiatu Pisz w dniu 30 grudnia 2020 r.
Opracowanie Programu wynika z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 z późn. zm.) Zgodnie z ustawą, jeżeli w
sprawozdaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej wystąpiła strata netto kierownik w terminie 3
miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania
finansowego sporządza program naprawczy na okres nie
dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w
celu zatwierdzenia. W związku z występowaniem straty netto
w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ Szpitala Powiatowego
w Piszu Dyrektor jednostki opracował w 2017 roku pierwszy
program naprawczy na lata 2017 – 2019, w 2018 program
naprawczy na lata 2018 – 2020, w 2019 program naprawczy
na lata 2019 – 2021 zaś w roku 2020 program naprawczy na
lata 2020-2022.

Podstawowe założenia

W celu osiągnięcia przynajmniej częściowej poprawy sytuacji
finansowej w latach następnych Szpital podobnie jak w
poprzednim programie naprawczym wskazał podejmowane
działania:
 ograniczenie do minimum kierowania przez wierzycieli
zobowiązań Szpitala na drogę postępowania sądowego
(prowadzenie rozmów z wierzycielami i zawieranie
porozumień i ugód dot. ratalnej spłaty zobowiązań,
operatywne reagowanie na wezwanie do zapłaty i
korespondencję dot. spłaty przez Szpital zobowiązań),
 ograniczenie do minimum kierowania przez wierzycieli
ewentualnych nakazów sądowych do zapłaty egzekucji
komorniczej (terminową spłatę zobowiązań ujętych w
ugodach i porozumieniach, informowanie wierzycieli o
ewentualnych trudnościach w wywiązywaniu się z terminów
zapłaty i uzgodnienie nowych terminów)
 każdorazowe negocjowanie umorzenia odsetek lub ich części,
 zmniejszenie
poziomu
zobowiązań
wymagalnych
oraz skrócenie okresu ich przeterminowania,
 poprawienie wskaźników ekonomicznych poprzez lepsze
zarzadzanie zapasami i należnościami. Wyprzedaż zbędnych
zapasów i sprzętu wycofanych z eksploatacji.
W sporządzonym programie naprawczym wskazano, że polityka SP
ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu powinna opierać się o zasadę
zwiększenia przychodów przy jednoczesnej optymalizacji i obniżenia
kosztów. W celu osiągnięcia tych zamierzeń założono podjęcie wielu
działań:
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Podstawowe założenia



wzrost kontraktu z NFZ w kontekście rosnących nakładów
na ochronę zdrowia,
zmniejszenie
kosztów
energii
cieplnej
poprzez
termomodernizację budynku przy ul. Klementowskiego 8
zmniejszając koszty o około 10.000 zł rocznie,
kontynuacja procesu akredytacji w Centrum Monitorowania
Jakością w Krakowie w celu uzyskania certyfikatu pod koniec
2021 roku dające szanse wzrostu kontraktu w roku 2022 o
1-1,5 %
w zawiązku z doposażeniem Szpitala w nowoczesny sprzęt
zmniejszeniu powinny ulec koszty napraw i przeglądów
okresowych wymaganych przepisami prawa o około 95.000,zł rocznie
zmniejszenie kosztów związanych z zakupem odzieży
ochronnej wielorazowego użytku przystosowanej do
sterylizacji o około 25.000,- zł rocznie,
minimalne zmniejszenie przychodów z NFZ o 1,2% w
zakresie przychodu ryczałtowego o kwotę około 258.000,- zł
w związku z pandemią COVID-19.

2. „Powiatowy
Program
Profilaktycznych
szczepień
Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu
piskiego po 60 roku życia” przyjęty uchwałą Nr XXII/149/20
Rada Powiatu Pisz w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Celem głównym programu jest zapobieganie zachorowaniom
na grypę populacji osób po 60 roku życia, poprzez podawanie
zaktualizowanej szczepionki przeciw grypowej w celu
ograniczenia zachorowań, zmniejszenia śmiertelności
związanej z jej powikłaniami oraz lepszego funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemii. Zgodnie z
programem cele miały być realizowane od września 2020 r. do
listopada 2020 r. Na realizację ww. programu w 2020 r.
zaplanowano kwotę 16.576 zł.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego w Piszu, Stowarzyszenie „Zdrowie” w Piszu przy
współpracy z Powiatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół i Placówek w Piszu.

1. Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na lata
2020 - 2022 Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
od 2020 roku składa informacje dotyczące realizacji przyjętych
założeń w programie naprawczym.
Z przedstawionych informacji za I kwartał 2020 wynikało, że z
założeń programu naprawczego na lata 2020 -2022 udało
się zmniejszyć koszty badań diagnostycznych wykonywanych
poza siedzibą jednostki zgodnie z danymi przedstawionymi
w tabeli jak niżej:

Koszty za rok 2020

851.344.03 zł

Średni
miesięczny
koszt –
70.945,34 zł

Koszty za I kwartał
2021 roku

184.343,80 zł

Średni miesięczny koszt –
61.447,93 zł
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Założenia programu zakładały zmniejszenie kosztów badań o
około 8.000 zł z analizy wynika spadek o 13.888,32 zł miesięcznie.
Kolejnym założeniem był spadek zapasów leków, sprzętu
jednorazowego użytku i innych materiałów, niestety nie udało się
zrealizować założenia z przyczyn niezależnych od SP ZOZ
Szpitala Powiatowego w Piszu. Wartość na koniec roku 2019
wynosiła 1.012.592,01 zł, a na dzień 31.12.2020 roku wzrosła do
1.251.432,93 zł. Wzrost na dzień 31.03.2021 roku do kwoty
1.305.279,08 zł nastąpił na skutek zwiększenia zapasów w
miesiącu marcu 2021 r. wywołanych w wyniku pandemii Covid -19.
Szpital prowadził szereg działań minimalizujących koszty
odsetek za nieterminowe płatności zobowiązań poprzez rozmowy
z dostawcami i zawieranie ugód na spłatę zobowiązań. Pomimo
posiadania na koniec I kwartału 2021 r. 2.304.319,45 zł
zobowiązań wymagalnych nie prowadzone są wobec jednostki
żadne sprawy sądowe i egzekucyjne w celu zaspokojenia
wierzycieli.
W związku ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności tj.
zwiększenia płacy minimalnej, wzrostu stawek dla lekarzy
zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, wzrostu cen energii,
dostaw leków i sprzętu medycznego w wyniku negocjacji z
Narodowym Funduszem Zdrowia zwiększeniu uległ ryczałt dla
Szpitala I stopnia.
W I kwartale roku 2020 wynosił miesięcznie 1.815.208,00 zł, a
w roku 2021 osiągnął poziom 1.466.997,00 zł.
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu na bieżąco prowadzi
działania mające na celu zwiększenie przychodów i minimalizację
kosztów prowadzonej działalności.

Dane statystyczne dot. działalności szpitala w 2020 roku
1. Ilość leczonych w szpitalu – 8 356, w tym na SOR 4 4064
2. Liczba urodzonych dzieci - 410
3. Liczba wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego
do chorych: 4 371
Pisz - 1 533
Orzysz - 884
Biała Piska - 956
Ruciane Nida - 998
4. Ilość porad w NŚOZ (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna)
– 5 704
5. Ilość porad w poradniach specjalistycznych – 38 210
6. Ilość kilometrów przejechanych przez Ambulanse RM
– 301 625 km
7. Liczba pracowników szpitala umowa o pracę: 300.
Liczba pracowników szpitala umowa cywilno-prawna: 183.
2. „Powiatowy
Program
Profilaktycznych
Szczepień
Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu
Piskiego po 60 roku życia” – Program nie został zrealizowany,
ponieważ żadna organizacja nie przystąpiła do otwartego konkursu
ofert. Wynikało to z sytuacji epidemiologicznej w kraju i nałożonych
obostrzeń. Program będzie kontynuowany w następnych latach.
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3. Inne działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Działania w tym obszarze z uwagi na sytuację epidemiologiczną
realizowane zostały przez Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej i
obejmowały:
- Realizacja programów profilaktycznych
„Narkotyki – to mnie nie kręci” – „Lepiej wiedzieć niż
próbować”
„Dopalacze wróciły”
- Spotkanie rodziców z przedstawicielami policji i poradni
psychologiczno-pedagogicznej w ramach programu „Zanim
będzie za późno”.
- Organizacja „Dnia krwiodawstwa w szkole” – współpraca z
fundacją „Ratujmy życie”
- Realizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla
60 uczniów

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

4. Działania SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w czasie
pandemii Covid-19
 W dniu 30 stycznia 2020 r. przedstawiciele SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Piszu uczestniczyli w pierwszym spotkaniu
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które
dotyczyło sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19. Podczas
spotkania odniesiono się do sytuacji epidemicznej w kraju i Chin
oraz omawiano kwestię powrotu z wyjazdu turystycznego z
Chin, 22 osobowej grupy mieszkańców powiatu piskiego.
 W związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii związanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
Szpital przystąpił do wykonania prac techniczno-remontowych
w celu przygotowania szpitala do warunków epidemii.
Pracowników zabezpieczono w środki ochrony indywidualnej,
które były racjonalnie wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem
komórek organizacyjnych szpitala
Na terenie szpitala zostały założone dodatkowo pojemniki ze
środkami do dezynfekcji rąk wraz z informacja dotyczącą
prawidłowej techniki dezynfekcji rąk. Naklejono plakaty
informacyjne o zachowaniu dystansu społecznego. W
poczekalniach w celu zachowania dystansu społecznego
zabezpieczono miejsca siedzące tak aby został zachowany
odpowiedni odstęp 1,5-2m między oczekującymi.
 W Szpitalu zostały opracowane standardy oraz ogólne zasady
postępowania personelu w czasie pandemii
 Standard KZ 1.10.13 – Postępowanie w przypadku
podejrzenia/stwierdzenia zachorowania Koronawirusem
 Standard
KZ
1.10.14
–
Izolacja
pacjenta
podejrzanego/zakażonego COVID-19.
 Standard KZ XXXVI – Postępowanie z pacjentem
przyjętym do planowego zabiegu w okresie epidemii
COVID-19
 Standard KZ XXXVI – Postępowanie w bloku operacyjnym
z pacjentem podejrzanym/zakażonym COVID-19
 Standard KZ 1.10.15 – Przyjęcie pacjenta na zabieg w
czasie epidemii COVID-19.
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.









 Standard KZ 1.10.16 – Postępowanie personelu SPZOZ
Szpitala Powiatowego w Piszu na wypadek zagrożenia
epidemicznego /epidemii SARS -CoV-2 oraz innych
chorób zakaźnych.
 Standard KZ 1.2.13 – Dezynfekcja pomieszczeń metodą
fumigacji
 Standard LA-LA 9 – Sposób postępowania w przypadku
rutynowych badań u pacjentów z podejrzeniem o
zakażenie
wirusem
SARS-CoV-2.Pracownia
Bakteriologii
 Standard LA-LA 1.2.3 – Pobieranie, przechowywanie i
transport materiału do badań COVID19-Pracownia
Bakteriologii
Zgodnie z decyzja administracyjną Wojewody WarmińskoMazurskiego oraz Ministerstwa Zdrowia i NFZ szpital
przygotował
miejsca
izolacyjne
dla
pacjentów
podejrzanych/zakażonych SARS-CoV-2. Miejsca izolacyjne
przygotowano w pomieszczeniach budynku poza głównym
budynkiem szpitala, przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.
Osoby podejrzane/zakażone docelowo miały trafiać do
Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w
Piszu. Opiekę nad pacjentami izolowanymi sprawował personel
Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.
Pierwsze wymazy w kierunku SARS-CoV-2 były pobierane
przez personel Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Wymazy
były odwożone przez Zespół Transportowy do Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. W związku z
rozwojem epidemii Szpital Powiatowy w Piszu w ramach
współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Piszu pobierał wymazy w kierunku SARS-CoV-2 dla pacjentów
z Powiatu Piskiego. Decyzją NFZ oddział w Olsztynie od
15.04.2020 r. powołano stały Punkt pobierania wymazów
Covid-19 obsługiwany przez personel szpitala.
Na prośbę dyrektora NFZ oddziału w Olsztynie od dnia
01/05.2020 r. do dnia 31.05.2020 SPZOZ Szpital Powiatowy w
Piszu
zorganizował
Izolatorium
dla
osób
podejrzanych/zakażonych
wirusem
SARS-CoV-2,
w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Opiekę sprawował
personel medyczny szpitala w Piszu.
Z dniem 20.10.2020 r. w Szpitalu Powiatowym w Piszu Oddział
Wewnętrzny
został
przekształcony
na
Oddział
z
przeznaczeniem dla pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2. Pacjentom zakażonych zapewniono 26
łóżek na Oddziale Wewnętrznym – Covidowym i 4 łóżka na
Oddziale
Obserwacyjno-Zakaźnym.
Oddział
spełniał
wymagania pod względem zachowania zasad reżimu
sanitarnego. Pracownikom
zapewniono środki ochrony
osobistej, przeprowadzono szkolenia przypominające w
zakresie bezpieczeństwa.
Z dniem 29.12.2020 r. na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego
w Piszu powstał punkt szczepień COVID-19.
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Inwestycje realizowane w
obszarze, którego dotyczy
zadanie (jeżeli dotyczy) w
roku sprawozdawczym

Zestawienie inwestycji wg tabeli nr 5.

Wykaz inwestycji realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Piszu w 2020 roku.
Tabela nr 5

Lp.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rodzaj zadania / zakupu
Termomodernizacja przychodni specjalistycznej
przy ul. Klementowskiego
(dokumentacja i audyt energetyczny opłacony w latach
2017-2018 w kwocie 39.110,00 złotych ze środków
własnych Szpitala) Zadanie zrealizowane ze środków
zewnętrznych w ramach RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(dofinansowanie UE-1.035.731,37 zł –Starostwo
Powiatowe Pisz – 1.000.000,00 zł, środki własne
Szpitala-327.472,94 zł (z wpłatą ze Stacji Dializ –
250.000,00 zł)
Zakup Laparoskopu – (dotacja Starostwo Powiatowe –
387.395,88 zł; środki własne Szpitala – 8.431,12 zł)
Zakup autoklawu do Centralnej Sterylizatorni – (dotacja
Gmina Pisz – 200.000,zł; środki własne Szpitala –
8.341,60 zł)
Zakup 2 szt. chloratorów-mobilnych systemów
dezynfekcji (Środki PZU)
Zakup Aparatu USG (Dotacja Gmina Biała Piska –
58.722,00 zł; śr. własne Szpitala – 1.278,00 zł)
Zakup 2 szt. urządzeń do dezynfekcji za pomocą
suchej mgły (Środku PZU)
Zakup sprzętu komputerowego (śr. własne Szpitala –
20.221,51 zł; darowizna – 2.892,10zł)
Samochód WV Transporter (bezpłatnie otrz. Od Lotto)
Respiratory szt. 2 (bezpłatnie otrzymane od firmy
Polpharma)
Ssaki 2 szt. (bezpłatnie otrzymane od Polskiego
Związku Łowieckiego)
Pompy infuzyjne 2 szt. (bezpłatnie otrzymane od
Polskiego Związku Łowieckiego)

Plan na rok 2020
2.363.204,31 zł

Wykonanie Planu
w roku 2020
2.363.204,31 zł

395.827,00 zł

395.827,00 zł

208.341,60 zł

208.341,60 zł

85.731,00 zł

85.731,00 zł

60.000,00 zł

60.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

14.537,81 zł

23.113,61 zł

28.000,00 zł

28.000,00 zł

132.791,90 zł

132.791,90 zł

7.238,00 zł

7.238,00 zł

7.128,00 zł

7.128,00 zł

42.552,00 zł

42.552,00 zł

12

Kardiomonitory szt. 2 (Darowizna WOŚP)

13

Kontener kryty 6-włazowy (śr. własne)

5.719,50 zł

5.719,50 zł

14

Klimatyzator szt. 1 (śr. własne)

4.428,00 zł

4.428,00 zł

13.776,00 zł

13.776,00 zł

16.200,00 zł

16.200,00 zł

15
16

Zamgławiacz szt. 1 (śr. własne-2.362,58 zł; środki UE –
11.413,42 zł)
Aparaty EKG szt. 3 (śr. własne – 2.778,30 zł; UE
13.421,70 z)
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17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Komora laminarna szt. 1 (śr. własne – 4.640,79 zł; UE
– 22.419,21 zł)
Aparat USG szt. 1 (śr. własne – 19.633,32 zł; UE –
94.846,68 zł)
Myjnia-dezynfektor szt. 1 (śr. własne – 26.634,64 zł; UE
– 128.669,36 zł)
Autoklaw kasetowy szt. 1 (śr. własne – 4.338,95 zł; UE
– 20.961,05 zł)
Defibrylatory szt. 2 (śr. własne 5.037,98 zł; UE –
24.338,02 zł)
Łóżka szt. 12 (śr. własne – 20.563,92 zł; UE –
99.342,00 zł)
Pompy infuzyjne szt. 10 (śr. własne – 6.164,10 zł; UE –
29.778,30 zł)
Zakup sprzętu w celu zapobiegania oraz zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi w
ramach inwestycji przebudowy i rozbudowy oddziału
zakaźnego z wyposażeniem (dokumentacja
projektowa, łóżka elektryczne szt. 20, wózki zabiegowe
szt. 3, wózki do przewożenia bielizny szt. 1, chodziki
dla pacjentów szt. 3, flumigator szt. 1, wózek
reanimacyjny szt. 1, defibrylator szt. 1, pompy infuzyjne
jednostrzykawkowe szt. 20, pulsoksymetry szt. 4, wózki
wielofunkcyjne szt. 3, USG szt. 1, tor wizyjny HD,
gastrodkop szt. 2, kolonoskop, myjka 1 kpl.
Kardiomonitory szt. 4, inhalatory szt. 4, ssaki
elektryczne szt. 2, wózek do transportu z komorą
izolacyjną szt. 1, drukarka szt. 1) dotacja Wojewody –
914.187,47 zł; śr. własne – 19.895,97 zł)
Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa
medycznego (wideolaryngoskop – szt. 4, USG z
monitorem – szt. 1) dotacja Wojewody – 75.816,02 zł;
śr. własne – 1.650,04 zł
Zakup stołu operacyjnego – (dotacja gmina Pisz –
146.653,97 zł; śr. własne – 3.191,71 zł)
Zakup ambulansu (śr. własne – 56.986,00 zł; UE –
240.644,00 zł)- zakup przeniesiono na rok 2021
Łóżka elektryczne do intensywnej terapii szt. 4 (śr.
własne 19.636,76 zł; UE – 94.863,24 zł)
Wózek anestezjologiczny szt. 1 (śr. własne 771,75 zł;
UE – 3.728,25 zł)
Kardiomonitor szt. 1 (śr. własne – 3.442,98 zł; UE –
16.632,69 zł)
Kapnometr szt. 1 (śr. własne – 1.029,00 zł; UE –
4.971,00 zł)
Zakup sprzętu medycznego (sterylizator STATIM 5000
G4 – szt. 1; Komora do oczyszczania powietrz a w
badaniach bakteriologicznych – szt. 1) Dotacja Orzysz
– 50.000,00 zł; śr. własne – 2.360,00 zł
Pompy do leczenia bólu szt. 10 (śr. własne 7.779,20 zł;
UE – 37.580,80 zł)
Kardiomonitor modułowy szt. 1 (bezpł. Otrzymany od
Ministerstwa Zdrowia)
Sprzęt bezpłatnie otrzymany od Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (kardiomonitor szt. 2, automaty stojącebiletowe z oprogramowaniem)

27.060,00 zł

27.060,00 zł

114.480,00 zł

114.480,00 zł

155.304,00 zł

155.304,00 zł

25.300,00 zł

25.300,00 zł

29.376,00 zł

29.376,00 zł

119.905,92 zł

119.905,92 zł

35.942,40 zł

35.942,40 zł

965.822,00 zł

934.083,44 zł

77.740,00 zł

77.466,06 zł

170.000,00 zł

149.845,68 zł

297.630,00 zł

0,00 zł

114.500,00 zł

114.500,00 zł

4.500,00 z

4.500,00 zł

20.075,67 zł

20.075,67 zł

6.000,00 zł

6.000,00 zł

0,00 zł

52.360,00 zł

0,00 zł

45.360,00 zł

0,00 zł

21.728,15 zł

0,00 zł

58.812,61 zł
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Razem: 5.396.150,85 zł
- środki UE – 1.638.697,09 zł
- dotacja Starostwo Powiatowe Pisz – 1.387.395,88 zł
-dotacja Gmina Pisz – 346.653,97 zł
- dotacja Gmina Orzysz – 50.000,00 zł
- dotacja Gmina Biała Piska – 58.722,00 zł
- dotacja Wojewody – 990.003,49 zł
- wpłata Stacji Dializ – 250.000,00 zł
- Wpłata PZU – 95.731,00 zł
- środki własne Szpitala – 277.804,66 zł
- inne źródła (bezpłatnie otrzymanie) – 301.142,76 zł
Źródło: Opracowanie własne SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Wózek transportowy dla pacjentów – Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Nowoczesny laparoskop

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Sterylizator do termicznej dezynfekcji sprzętu medycznego
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Pompa infuzyjna

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Nowoczesny ultrasonograf mobilny do diagnostyki klatki piersiowej
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Nowoczesny ultrasonograf do badań USG

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Zestaw diagnostyki górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Stół operacyjny

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Nowoczesny respirator
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Działania SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w dobie pandemii Covid-19

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Namiot użyczony przez Komendę Powiatową OSP w Piszu wykorzystywany jako obszar do wymazywania
pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Namiot użyczony przez Komendę Powiatową OSP w Piszu wykorzystywany jako obszar do wymazywania
pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem

Strona 54 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Namiot użyczony przez Komendę Powiatową OSP w Piszu wykorzystywany jako izba przyjęć dla pacjentów
podejrzanych o zakażenie koronawirusem

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Dodatkowe śluzy na oddziale zakaźnym
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem dla oddziału OITiA

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Szkolenie z zakresu zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Pralka i suszarka przekazane przez MediaExpert

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej z PCK w związku z pandemia Covid-19
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
Tablet multimedialny przekazany przez Przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej dla pacjentów oddziału
„covidowego” do kontaktu z rodzinami

Nazwa zadania

Pomoc społeczna.
1. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Piskiego na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą
nr XLVI/295/14 Rady Powiatu Pisz w dniu 30 października 2014 r.
Cele zawarte w Strategii integracji i rozwiązywana problemów
społecznych Powiatu Piskiego na lata 2014-2020 zmierzają
do stworzenia warunków do integracji społecznej poprawiającej
jakość życia wszystkich tych grup we wszystkich obszarach życia
społecznego.
Strategia zawiera Misje Powiatu Piskiego w obszarze pomocy
społecznej. Misja określa podstawowe wartości, którymi kierować
się będą instytucje samorządowe. Wyznacza priorytetowy kierunek
działania powiatu w zakresie pomocy społecznej.
MISJA- Poprzez realizowaną politykę społeczną instytucje Powiatu
Piskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierają
rodziny,
pomagają
przezwyciężyć
trudności
życiowe
i przeciwdziałają wykluczeniu grup szczególnie zagrożonych
marginalizacją.

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu o
takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego
2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
obszaru i wskazać stan
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022
został przyjęty uchwałą Nr XXII/140/16 Rady Powiatu Pisz w dniu
realizacji na koniec
29 września 2016 r.
2020 r.
Głównym założeniem Powiatowego Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie skali
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zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piskiego. Aby
osiągnąć założony cel priorytetowy opracowano cele szczegółowe.
Działania zrealizowane w 2020r. w ramach Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie:
- Cel szczegółowy nr 1 Podnoszenie oraz
doskonalenie
umiejętności
kadr
pomocy
społecznej
w
obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Cel szczegółowy nr 2 Podniesienie świadomości społeczności
lokalnej oraz zmiana postaw i stereotypów Powiatu Piskiego
na zjawisko przemocy w rodzinie.
- Cel szczegółowy nr 3 Ograniczenie stosowania przemocy przez
sprawców przemocy w rodzinie
- Cel szczegółowy nr 4 Zapewnienie wieloaspektowej pomocy
dla osób doznających przemocy domowej.
3. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania
i wdrażania
prawidłowych
metod
wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą
Nr XLIV/283/14 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Celem głównym programu jest: zapewnienie dzieciom z rodzin
zagrożonych przemocą bezpiecznego środowiska rozwoju
poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowych metod
wychowawczych.
- Cel szczegółowy nr 1 Zwiększenie świadomości społecznej
i zaangażowania w sprawach przeciwdziałania przemocy wobec
dzieci
- Cel szczegółowy nr 2 Kształtowanie odpowiednich metod
wychowawczych i postaw rodzicielskich
- Cel szczegółowy nr 3 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą domową

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Komenda Powiatowa
Policji w Piszu, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Piszu
I. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Piskiego na lata 2014-2020.

Realizacja Strategii

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Rodziny zastępcze objęte są wielopłaszczyznowym wsparciem,
w ramach którego otrzymują pomoc finansową, objęte są także
poradnictwem specjalistycznym, mają zapewniony dostęp do udziału
w szkoleniach. Na rzecz powstawania rodzin zastępczych
prowadzona jest ciągła kampania, promująca tą ideę.
W ramach działań Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej
przy PCPR w Piszu rodziny zastępcze mają możliwość korzystania ze
wsparcia psychologa, mediatora oraz radcy prawnego. Rodziny
zastępcze uczestniczą w spotkaniach Grup Wsparcia "Rodzina
Zastępcza na Plus", a także organizowane są szkolenia dla rodzin
zastępczych
umożliwiające
podniesienie
ich
kompetencji
oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach realizacji Strategii w 2020 r.:
 prowadzono stałą kampanię promującą rodzicielstwo
zastępcze.
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Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

zorganizowano wraz z Kuratorium Oświaty w Olsztynie wyjazd
dla 4 dzieci z rodzin zastępczych - bezpłatne kolonie w Białym
Dunajcu.
Realizowano
projekt
“WSPARCIE
DZIECI
UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE
PANDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie od
31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. realizował Projekt pn.:
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie pandemii COVID-19”.
Projekt finansowany z Budżetu Państwa oraz
Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Powiat Piski otrzymał środki na realizację Projektu w
wysokości 131 680,00 zł, w tym ze środków europejskich w
kwocie 110.980 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków
dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w
kwocie 20.700 zł, co stanowi 15,72%.
Cel główny cel projektu to zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej
poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka,
placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
regionalnych
placówek
opiekuńczo-terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie
bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie
epidemii.
W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”
przekazano dla 47 rodzin zastępczych z terenu powiatu
piskiego, w których przebywa 73 dzieci, w celu zapobiegania i
ograniczanie negatywnych skutków epidemii.:
1. Sprzęt komputerowy (40 sztuk)
2. Środki ochrony osobistej:
 maseczki w ilości 5.511 sztuk
 rękawiczki w ilości 27.300 sztuk
 płyny dezynfekujące w ilości 626 sztuk
Szkolenia i warsztaty dla rodzin zastępczych nie odbywały się ze
względu na pandemię.
W zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie:
 umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 1 osobę
dorosłą i 1 dziecko.
 objęto osoby stosujące przemoc w rodzinie Programem
korekcyjno-edukacyjnym. Ukończyły 3 osoby.
 36 osób skorzystało z bezpłatnej pomocy psychologa,
prawnika
i
mediatora
rodzinnego,
funkcjonujących
przy Specjalistycznej poradni Rodzinnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii
COVID-19 umożliwiło uzyskanie pomocy w postaci specjalistycznego
poradnictwa oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu
przywrócenia równowagi psychicznej dla rodzin zastępczych z terenu
Powiatu Piskiego. Wsparcia w formie rozmowy telefonicznej udzielała
specjalista pracy z rodziną.
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PCPR w Piszu uruchomiło także telefoniczne
psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Piskiego.

wsparcie

W zakresie rehabilitacji społecznej:
 realizowano Powiatowy Program na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
 współpracowano z instytucjami administracji rządowej
i samorządowej w realizacji powyższego programu
 podejmowano działania zmierzające do ograniczenia skutków
niepełnosprawności
współpracowano z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Na ww. cele Powiat Piski otrzymał w 2020 r. środki finansowe
przyznane przez PFRON w wysokości 1 220479 zł w tym:
 na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej 717360 zł,
 na realizację niżej wymienionych zadań 503119 zł:
- uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
- likwidacja barier architektonicznych,
- likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
z niepełnosprawnością
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
W powiecie prowadzone jest wsparcie instytucjonalne dla osób
niepełnosprawnych w tym:
 Dom Pomocy Społecznej
Zgodnie z przepisami osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie
mogącej samodzielne funkcjonować w codziennym życiu,
której gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu
pomocy społecznej
W Powiecie Piskim w 2020 r. opiekę sprawował jeden dom
pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki
„BETEZDA” w Ukcie prowadzony przez parafię EwangelickoAugsburską w Mikołajkach przeznaczony dla 40 osób
przewlekle psychicznie chorych. W placówce w 2020 r.
przebywało 40 osób (13-kobiet; 27-mężczyzn). Na przyjęcie
do Domu Pomocy w Ukcie na dzień 31.12.2020 r. oczekiwały
4 osoby. W placówce w 2020 r. zatrudnionych było (umowa o
pracę) – 31 osób. Wydatki poniesione przez powiat na
realizację zadania to 183.989 zł. Średni miesięczny koszt
utrzymania jednego mieszkańca domu, stanowiący
jednocześnie wysokość odpłatności za pobyt w 2020 r.
wynosił – 4045,91 zł.
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Środowiskowe Domy Samopomocy
Domy te są ośrodkami wsparcia dla osób z przewlekłą
chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, które
mają pozorne trudności w życiu codziennym, ale mogą
korzystać z postępowania rehabilitacyjnego w warunkach
dziennego pobytu.
W 2020 r. na terenie powiatu piskiego nadal funkcjonowały
dwa domy środowiskowe:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie prowadzony na
zlecenie powiatu przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św.
Trójcy w Mikołajkach. Wydatki poniesione na realizację
zadania – 965 802,75 zł. Opiekę odbyło – 54 osoby.
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej
prowadzony przez Ewangelickie Stowarzyszenie „Betel” w
Piszu. Dom przeznaczony jest dla 52 osób. Wydatki
poniesione na funkcjonowanie domu w 2020 r. –
1.065.777,14 zł. Opiekę odbyło 56 osób.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez Covid-19 w
kraju – zajęcia w obu placówkach były kilkukrotnie zawieszane.
Jednocześnie w tym okresie monitorowano sytuację życiowe,
zdrowotne, społeczne uczestników pozostających w domu oraz
udzielono niezbędnego wsparcia. Udało się również w części
zrealizować plany pracy oraz wykonać zaplanowane remonty.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.



Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie „Przymierze –
Ziemia Piska” w Piszu, przeznaczona dla 35 uczestników
posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do terapii
zajęciowej.
Wydatki poniesione na realizację zadania 797 067 zł
(w tym:
- środki PEFRON - 717 360 zł;
- środki z budżetu powiatu - 79 707 zł)
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia WTZ
były również zawieszone (od 12.03.2020 r. – 24.05.2020 r.; od
26.10.2020 r. do 31.12.2020 r.). Pomimo zawieszenia zajęć
stacjonarnych prowadzone były z uczestnikami zajęcia zdalne
(kontakty telefoniczne, łączenie się online poprzez aplikacje,
dostarczano materiały do wykonania prac w domu, przesyłano
filmy instruktażowe)).

II. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022:
Działania zrealizowane w 2020 r. :
Cel szczegółowy nr 1
Podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2020 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piszu brali udział w spotkaniach na temat przemocy w rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii
COVID-19 zapewniło pomoc i wsparcie psychologa.
Cel szczegółowy nr 2
Podniesienie świadomości społeczności lokalnej oraz zmiana postaw
i stereotypów Powiatu Piskiego na zjawisko przemocy w rodzinie.
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W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
opracowało na temat zjawiska przemocy:

1. plakaty dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie
2. plakaty dotyczące realizowanego programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

3. opracowano bazę instytucji działających na rzecz osób

doznających przemocy i rozesłano do instytucji działających
w obszarze przemocy z terenu Powiatu Piskiego.
W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po
raz kolejny włączyło się w Kampanie społeczne dotyczące
zjawiska przemocy:

Kampania „Biała Wstążka - STOP przemocy wobec kobiet” Kampania
ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet oraz rozpoczęcie
dyskusji na temat przemocy wobec kobiet, a także wspieranie działań
na rzecz jej przeciwdziałania.
Kampania "19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci
i Młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego
od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim
prawidłowy rozwój. Idea kampanii to walka o wolność,
bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży.

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Cel szczegółowy nr 3
Ograniczenie stosowania przemocy przez osoby stosujące przemoc
w rodzinie
W 2020 r. realizowano Program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Podstawowym celem wszystkich
działań wynikających z realizacji dokumentu jest powstrzymanie
sprawców od stosowania przemocy.
W 2020 r. PCPR realizował program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. W 2020 r. Program rozpoczęło 6
osób, ukończyły 3 osoby. Kwota dotacji – 5 076 zł.
Ponadto osoby biorące udział w ww. programie miały zapewniony
dostęp do bezpłatnej pomocy specjalistów zatrudnionych
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej przy Centrum,
tj. psychologa, prawnika oraz mediatora.
Cel szczegółowy nr 4
Zapewnienie wieloaspektowej pomocy dla
przemocy domowej.
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

osób

doznających

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działającymi przy PCPR w Piszu
udziela wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. W ramach interwencji
kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna, a w zależności
od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach
uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy. W 2020 r. w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej działającym przy PCPR przebywała 1 osoba
dorosła i 1 dziecko dotknięta przemocą w rodzinie.
Cel szczegółowy nr 5
Profilaktyka oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami
będącymi ofiarami przemocy w rodzinie.
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PCPR współpracował z instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz osób doznających przemocy, min.:
• Ośrodkami pomocy społecznej
• Policją
• Sądem Rejonowym w Piszu
• Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu
• Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna w Piszu
• Szkołami
• Organizacjami pozarządowymi i innym instytucjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

III.
Powiatowy
program
profilaktyczny
w
zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie na lata 2014-2020 Działania zrealizowane w 2020 r.
w ramach Programu:

Najważniejsze
informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Cel szczegółowy nr 1
Zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania w sprawach
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.
W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
zorganizowało zajęcia edukacyjne z zakresu przeciwdziałania
przemocy dla grupy 15 osób.
Cel szczegółowy nr 2
Kształtowanie odpowiednich metod wychowawczych i postaw
rodzicielskich.
Kampania „Biała Wstążka - STOP przemocy wobec kobiet” Kampania
ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet oraz rozpoczęcie
dyskusji na temat przemocy wobec kobiet, a także wspieranie działań
na rzecz jej przeciwdziałania.
Cel szczegółowy nr 3
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych przemocą domową
Kampania "19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci
i Młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego
od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim
prawidłowy rozwój. Idea kampanii to walka o wolność,
bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program. Jeżeli
tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Ukcie zrealizował prace remontowe na
kwotę 18 838 zł – naprawa systemu przeciwpożarowego (środki: 15
070 zł z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 3 738 wkład
środków własnych DPS). Dom Pomocy Społecznej w Ukcie zakupił
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 16 932,79 (środki: 13
545,83 zł z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 3 386,96
zł wkład środków własnych DPS).
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie

Piskim na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą Nr VI/26/19
Rady Powiatu Pisz w dniu 28.02.2019 r.
Celem głównym Programu jest rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej. Cel ten będzie zrealizowany poprzez cele
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danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu o
takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

szczegółowe, które wskazują na główne obszary działania
w obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej.







Cel nr 1 - Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
Cel nr 2 - Zapewnienie osobom sprawującym funkcje rodziny
zastępczej
kompleksowego
wsparcia
,
zarówno
merytorycznego, jak i finansowego oraz podnoszenie
kwalifikacji osób zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem
umieszczonym w pieczy zastępczej
Cel 3 - Wsparcie w rozwoju wychowanków pieczy zastępczej
i przygotowanie ich do dorosłego życia
Cel 4 - Dążenie do powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
a w przypadku, gdy nie jest to możliwe do przysposobienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu, Powiatowa Komenda Policji
w Piszu, szkoły powiatowe
Realizacja Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii
COVID-19 umożliwiło uzyskanie pomocy w postaci:
 Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych w formie rozmowy
telefonicznej
 Telefonicznej pomocy psychologicznej dla mieszkańców
Powiatu piskiego
PCPR stale prowadzi nabór na kandydatów na rodziny zastępcze
poprzez:
 rozpowszechnianie informacji w mediach
społecznościowych, lokalnej prasie, czy też propagowanie
wśród różnych instytucji oraz
 wśród społeczności lokalnej plakatów, ulotek i informatorów

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

W 2020 r. Sąd Rejonowy w Piszu wydał 8 postanowień o umieszczeniu
12 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 10 dzieci na terenie Powiatu
Piskiego i 2 poza terenem Powiatu Piskiego. Utworzono 6 nowych
rodzin zastępczych, w tym: 4 rodziny zastępcze spokrewnione.
„W Powiecie Piskim na dzień 31.12.2020 r. funkcjonowało 51 rodzin
zastępczych, w tym:
 32 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem,
 16 rodzin zastępczych niezawodowych,
 2 rodziny zastępcze zawodowe,
 1 rodzinny dom dziecka.
W rodzinach zastępczych na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało
77 dzieci.
W 2020 r. rodziny korzystały ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
w formie wsparcia: mediatora, radcy prawnego i psychologa. Rodziny
zastępcze miały również zapewnioną pomoc:
 pracownika socjalnego,
 specjalisty pracy z rodziną,
 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 psychologa,
 pedagoga.
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W 2020 r. udzielono pomocy finansowej dla 51 rodzin zastępczych.

Rodzaj sprawy

Rodziny objęte
pomocą

Nowo powstałe
rodziny
Dzieci
umieszczone
w rodzinach
zastępczych
Comiesięczna
pomoc pieniężna
dla dziecka
Jednorazowa
pomoc losowa

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Środki
finansowe
na utrzymaniu
lokalu
Jednorazowa
pomoc
na pokrycie
kosztów
związanych
z potrzebami
dziecka
przyjmowanego
do rodziny
Dofinansowa-nie
do wypoczynku
Wynagrodzenie
rodzin
zastępczych
zawodowych
i prowadzącej
rodziny domu
dziecka

Rodziny
spokrewnione
z
dzieckiem

Rodziny
niezawodowe

Rodzina
pełniąca
funkcję
rodzinnego
domu
dziecka

Rodziny
zawodowe

Ogółem

32

16

1

2

51

4
(5 dzieci)

2
( 3 dzieci)

-------

-------

6
(8 dzieci)

46

23

8

5

77

383968 zł

271745 zł

88479 zł

52973 zł

797165 zł

500 zł

800 zł

--------

32584 zł

8973 zł

--------

500 zł

----------

-------------

-------------

-------------

1 rodzina
28104 zł

2 rodziny
56208 zł

3 rodziny
84312zł

------------------

1500 zł

-------------------------

-------------------------

-----------

1300 zł
41557 zł

2000 zł

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Piszu

Powiat w ramach realizowanych zadań obejmuje wsparciem
finansowym, rzeczowym i socjalnym usamodzielniających się
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej osobie
opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczoterapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej
nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:







kontynuowanie nauki
usamodzielnienie
zagospodarowanie
uzyskanie mieszkania
uzyskanie zatrudnienia
pomoc prawna i psychologiczna.

W 2020 r. kwota pomocy przyznanej dla pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
wyniosła 33 337,36 zł, w tym:
 pomoc kontynuowanie nauki – 9 365,36 zł
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pomoc na usamodzielnienie – 20 818 zł
pomoc na zagospodarowanie – 3 154 zł.

Lp.

Rodzaj pomocy

1

Pomoc pieniężna
na kontynuowanie
nauki

2

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Pomoc pieniężna
na
usamodzielnienie

Forma opieki

Kwota świadczeń
(w złotych)

rodzina zastępcza

7249,76 zł

placówka opiekuńczowychowawcza

2115,60 zł

Razem:

9365,36 zł

rodzina zastępcza

13879 zł

placówka opiekuńczowychowawcza

6939 zł

Razem:

3

Pomoc na
zagospodarowanie
w formie rzeczowej

rodzina zastępcza

3154 zł

placówka opiekuńczowychowawcza

----------

Razem:

4

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich
warunków
mieszkaniowych –
mieszkanie
chronione

20818 zł

rodzina zastępcza

3154 zł

0
osoba

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Piszu

Jednocześnie
usamodzielniani
wychowankowie
otrzymywali
od pracowników PCPR w Piszu pomoc w nabyciu umiejętności
gospodarowania finansami, oraz uzyskania dodatkowych kompetencji
na płaszczyźnie zawodowej i edukacyjnej.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli

Nie dotyczy

Wspieranie osób niepełnosprawnych.

1. Powiatowy

Program
Działań
Na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą
Nr XVI/108/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. Celem
głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców
Powiatu Piskiego w życiu społecznym, zawodowym poprzez
podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji społecznej
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nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

i zawodowej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z
niepełnosprawnością.

2. Pilotażowy Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób z Niepełnosprawnością pod nazwą „Aktywny
Samorząd”.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w
powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych
i programach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na
rzecz osób z niepełnosprawnością.

3. Realizacja

program
PFRON
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” –
Moduł III
W okresie marzec – grudzień 2020 PCPR w Piszu realizował
program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” – Moduł III. W ramach tego programu osoby
niepełnosprawne mogły ubiegać się o pomoc finansową w
wysokości 500 zł miesięcznie, jeśli na skutek wystąpienia sytuacji
kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły
możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

1. Powiatowy

Program
Działań
Na
Niepełnosprawnych na lata 2016-2020:

Rzecz

Osób

Realizacja Programu w 2020 r.:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

1. Dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób z niepełnosprawnością poprzez udzielania
dofinansowania ze środków PFRON, na:


likwidację barier architektonicznych – skorzystało 11 osób
z niepełnosprawnością
 likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się –
skorzystało 35 osób z niepełnosprawnością
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
z niepełnosprawnością
 udzielanie dofinansowania ze środków PFRON na działania z
zakresu: sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych – 40 osobom z niepełnosprawnością
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3. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
 zapewnienie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu - 35 osób
z niepełnosprawnością
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - udzielenie
dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny - 6 osób z niepełnosprawnością
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością
 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – łącznie 346
osób z niepełnosprawnością
6. Dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 wzrost dostępności do rehabilitacji poprzez udzielanie
dofinansowania
osobom
z
niepełnosprawnością
i ich opiekunom do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym –
68 osób z niepełnosprawnością

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

7. Zapewnienie potrzebującym osobom z niepełnosprawnością
opieki ze strony specjalistów:
 psychologa
 doradca do spraw osób z niepełnosprawnością
 prawnika
 mediatora
8. Podejmowanie działań mających na celu prawidłowy dobór
organizatora i ośrodka rehabilitacyjnego
9. Rozpowszechnianie informacji na temat przysługujących osobom
z niepełnosprawnością usług, ulg i uprawnień, w tym:
 opracowanie i rozsyłanie ulotek informacyjnych
 zamieszczanie informacji na stronie internetowej i tablicy
informacyjnej
 organizowanie spotkań informacyjnych.
10. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępu
przez osoby z niepełnosprawnością do informacji na temat
instytucji działających na ich rzecz


sporządzanie i aktualizacja bazy danych ww. instytucji
i przekazywanie tych informacji organizacjom działającym na
rzecz os. z niepełnosprawnością oraz udostępnianie bazy
danych osób z niepełnosprawnością.

11. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Zespołem ds.
Orzekania
o
Niepełnosprawności,
różnymi
instytucjami
czy organizacjami
działającymi
na
rzecz
osób
z niepełnosprawnością w celu zwiększenia dostępu tych osób
do informacji na temat przysługujących im ulg i uprawnień oraz
instytucji działających na ich rzecz.
12. Współpraca z placówkami zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
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13. Rozpowszechnianie informacji na temat programów i projektów
mających na celu likwidację barier transportowych przez
indywidualne osoby z niepełnosprawnością oraz instytucje
działające na ich rzecz.
14. Rozpowszechnianie informacji na temat programów mających
na celu
wsparcie
finansowe
uczących
się
osób
z niepełnosprawnością na każdym poziomie kształcenia.
W 2020 roku wysokość środków finansowych przyznanych z
PFRON na realizację zadań dla Powiatu Piskiego wynosiła 1 220
479 zł w tym:



zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej 717 360 zł,
środki finansowe przeznaczone na realizację innych zadań
503 119 zł.

2. Program „Aktywny samorząd” W 2020 r. Powiat realizował
jak w latach ubiegłych program celowy PFRON pn. ,,Aktywny
Samorząd”

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

W ramach modułu I udzielono dofinansowania w następujących
obszarach:
W ramach Modułu I udzielono dofinansowania ze środków PFRON w
ramach następujących obszarów:

1.
2.

3.

4.

Obszar A, zadanie 2 (tj. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.
B). Pomoc uzyskała 1 osoba w łącznej kwocie 2000 zł
Obszar B, zadanie 1 (tj. pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla
osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk) – Pomoc
otrzymała 1 osoba w łącznej kwocie 5730,73 zł na zakup
sprzętu i specjalnego oprogramowania.
Obszar C, zadanie 2 – (tj. pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym) – Pomoc otrzymała 1 osoba
niepełnosprawna w łącznej kwocie 2000 zł na naprawę
posiadanego wózka o napędzie elektrycznym.
Obszar C, zadanie 5 – (tj. pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego
do
wózka
ręcznego
dla
osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu). Pomoc
otrzymały 3 osoby w łącznej kwocie 18 000 zł.

W ramach Modułu II (tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym) pomoc otrzymała 1 osoba w łącznej wysokości 1632 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1255,75 zł zostały
przekazane do PFRON w Warszawie.
Powiat Piski w 2020 r. otrzymał środki w wysokości 32 462,23 zł,
wydatkował 31 206,48 zł.
Przy realizacji obu Programów PCPR współpracował w roku 2020
m.in. ze Starostwem Powiatowym w Piszu, powiatowymi i gminnymi
jednostkami organizacyjnymi, Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piszu, Polskim Związkiem Niewidomych

Strona 70 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

w Piszu, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Piszu,
Stowarzyszeniem „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu, Warsztatami
Terapii Zajęciowej w Piszu, Ośrodkiem Rewalidacyjno- EdukacyjnoWychowawczym w Piszu, Środowiskowym Domem Samopomocy
w Ukcie, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Białej
Piskiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Piszu.
W okresie marzec – grudzień 2020 PCPR w Piszu realizował program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” – Moduł III na podstawie umowy zawartej pomiędzy
PFRON z siedzibą w Warszawie a Powiatem Piskim w dniu 20 maja
2020 r.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” – Moduł III skierowany był do określonej grupy osób
niepełnosprawnych:
 uczestników środowiskowych domów samopomocy
 uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej
 podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność
finansowania jest ze środków PFRON
 uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą
PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia
udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
 pełnoletnich (od 18. do 25. roku życia) uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 pełnoletnich (od 18. do 24. roku życia) wychowanków specjalnych
ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków
wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo
oświatowe
W ramach tego programu osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się
o pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie, jeśli na skutek
wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami
zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16
listopada 2020 roku, przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych możliwość korzystania z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres, na jaki mogło zostać
przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. Pomoc
ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
W wymaganym okresie do PCPR w Piszu wpłynęło 347 wniosków o
ww. dofinansowanie:
 Pomocy w ramach Modułu III udzielono 197 wnioskodawcom, w
tym:
 163 osoby niepełnosprawne wnioskowało we własnym imieniu
 34 osoby niepełnosprawne wnioskowało za pośrednictwem
opiekuna prawnego
 Pozytywnie rozpatrzono 333 wnioski
 Negatywnie rozpatrzono 14 wniosków, z czego:
 13 wniosków nie spełniało wymogów formalnych
 1 osoba zmarła w trakcie rozpatrywania wniosków
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W 2020 r. osobom niepełnosprawnym w ramach tego programu
udzielono pomocy finansowej w ramach programu na łączną kwotę
413 000,00 zł.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Drogi publiczne i transport zbiorowy.

Nie dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu – w zakresie dróg
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu –
w zakresie transportu
DROGI POWIATOWE
Na terenie powiatu przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości
467,08 km, na których znajdują się:
 24 obiekty mostowe,
 141 przepustów,
 15 przejazdów kolejowych.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

W 2020 r. łącznie:
 Przebudowano 7,852 km dróg powiatowych na kwotę
10 024 890,10 zł;
 Wybudowano chodniki na kwotę 359 386,58 zł;
 Opracowano dokumentacje projektowe na kwotę 395 412,00
zł;
 Wyremontowano nawierzchnię dróg powiatowych na długości
1,004 km oraz inną infrastrukturę drogową na kwotę
860 665,68 zł.
W 2020 r. Powiat Piski z budżetu powiatu przeznaczył na realizację
zadań drogowych (inwestycje, remonty) środki w wys. 5 238 302,22 zł
oraz otrzymał dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w wys.
6 402 052,14 zł z następujących źródeł:
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg
Samorządowych) - 5 inwestycji:
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 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)
- Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km 11+200;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16
(Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do
km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N
(Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764,
odcinek Długi Kąt – Kowalewo;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 692N od DK Nr 63 – Trzonki
- droga pow. Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km
3+780 do km 6+984,31;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w
Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29.
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 inwestycje:
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny)
– Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek
Lipińskie – Skarżyn;
 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N
(Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km
6+160 strona prawa w miejscowości Wejsuny.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Wszystkie realizowane w 2020 r. działania w zakresie dróg
powiatowych wpisują się w Strategię Rozwoju Powiatu Piskiego
na lata 2013-2023. Cel strategiczny 2 - Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej i turystycznej powiatu Cel operacyjny 4. Modernizacja
i rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
TRANSPORT
W 2020 r. na terenie Powiatu Piskiego transport zbiorowy realizowany
przez 3 przewoźników tj.
 Trans-Kom-PKS Sp. z o.o. 12-200 Pisz ul. Dworcowa 8
 Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Gietek 12-200 Pisz
ul. Spacerowa 30
 Przewozy Pasażerskie Kazimierz Ruchała 12-230 Biała Piska
ul. Kościuszki 14/2
Przewoźnicy wykonywali transport zbiorowy na terenie i przez teren
powiatu na niżej wymienionych liniach:
 Pisz – Ruciane-Nida (przez Szeroki Bór) linia nr 5,
 Pisz – Biała Piska (przez Rakowo Piskie) linia nr 9,
 Pisz – Krzyże (przez Karwica) linia nr 3,
 Pisz – Ruciane-Nida (przez Wejsuny) linia nr 21,
 Pisz – Orzysz (przez Gaudynki) linia nr 22,
 Pisz – Gałkowo (przez Ukta) linia nr 32,
 Pisz – Ruciane-Nida (przez Szeroki Bór Piski) linia nr 40,
 Bemowo Piskie – Pisz (przez Biała Piska) linia nr 42,
 Pisz – Pisz (przez Orzysz, Pianki, Ublik, Góra, Ogródek),
 Pisz – Suchy Róg (przez Orzysz),
 Pisz – Drygały (przez Biała Piska),
 Pisz – Biała Piska (przez Kocioł Duży),
 Pisz – Biała Piska linia nr 69.
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

W 2020 r. na liniach komunikacyjnych, dla których wydano zezwolenia
na wykonywanie transportu osób w przewozach regularnych
sprzedano 120.669 (2019 r. - 120.568) biletów jednorazowych, 53.739
(2019 r. - 189.992) biletów miesięcznych, przewieziono 174.438
(2019 r. - 310.560) pasażerów.
Wydział przeprowadził 11 kontroli w Stacjach Kontroli Pojazdów na
terenie powiatu piskiego oraz 12 kontroli w Okręgowych Stacjach
Kontroli.
Wykaz zrealizowanych inwestycji i remontów drogowych w
2020 r.

L.p.

Nazwa zadania

Wartość
ogółem [zł]

1

2

3

1

Opracowanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) –
Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896

151 782,00

2

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
powiatowej Nr 4637N – ul. Słoneczna w Piszu od km
0+000 do km 0+833

44 034,00

3

Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

21 000,00

4

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16
(Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 0+000 do km
11+200

178 596,00

5

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16
(Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km
8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63

545 189,06


6

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr
1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km
3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo

1 788 037,94

7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 692N od DK Nr 63
– Trzonki - droga pow. Nr 1851N od km 0+000 do
km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31

3 747 137,72

8

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy
Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29

1 978 942,29

9

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16
(Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do
km 26+562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn

1 965 583,09

10

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1646N (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km
5+450 do km 6+160 strona prawa w miejscowości
Wejsuny

359 386,58

11

Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1644N granica
powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu od
km 0+000 do km 0+500

163 571,55

12

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK
Nr 63 – Odoje – Czarne – granica powiatu od km
6+150 do km 6+350 w m. Czarne

69 364,62

13

Remont nawierzchni drogi pow. Nr 4604N – ulicy
Kopernika w Piszu od km 0+107 do km 0+151

80 366,17

14

Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1648N na
dojeździe do mostu k/m Jeże od km 34+200 do km
34+340

154 707,56
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15

Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1694N od km
5+815 do km 5+935 w miejscowości Łysonie

67 271,78

16

Remont – wymiana części przelotowej przepustu w
km 0+246 drogi pow. Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje –
Czarne – granica powiatu k/m Grądy

134 636,23

17

Remont przejścia dla pieszych w km 0+503 drogi
powiatowej Nr 4658N – ul. Oś. Robotnicze

10 566,50

18

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1646N od km 6+335 do km 6+366 w miejscowości
Wejsuny

17 670,43

19

Wyrównanie walcem wibracyjnym brukowcowej
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58
(Ruciane Nida) – Wiartel – DK Nr 63 (Jeże) od km
o+000 do km 0+800

3 013,50

20

Ścinka zawyżonych poboczy dróg o nawierzchni
bitumicznej

132 034,51

21

Profilowanie równiarką dróg o nawierzchni gruntowej

27 462,83

Ogółem inwestycje w 2020 r.

10 779688,68

Ogółem remonty w 2020 r.

860 665,68

Ogółem inwestycje, remonty w 2020 r.

11 640 354,36

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały
– Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
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2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały
– Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

3.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 692N od DK Nr 63 – Trzonki - droga pow.
Nr 1851N od km 0+000 do km 0+833 oraz od km 3+780 do km 6+984,31

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Strona 76 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

4.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km
0+004,16 do km 0+655,29

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Kultura.

Nie dotyczy

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu
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W 2020 r. Muzeum w Praniu podejmowało działania w zakresie:
Realizacji projektów inwestycyjnych:
 Zrealizowano I etap termomodernizacji poddasza budynku
muzeum w Praniu (zaizolowano płytami PIR 2 pomieszczenia).
 Przygotowano dokumentację projektową, operat wodno-prawny,
kosztorys i wyłoniono wykonawcę budowy przydomowej,
ekologicznej oczyszczalni ścieków w Ogródku co pozwoli na
osiągnięcie
większych
oszczędności
w
obszarze
zagospodarowania nieczystości płynnych.
 Przy współpracy z Fundacją Agri Natura w ramach działania „Pur
Project – Sadzimy nowe sady dawnych odmian” założono sad w
Ogródku z drzewami owocowymi, odmian które niegdyś rosły w
mazurskich,
przydomowych
ogrodach.
Część
posesji
pozostawiono z niekoszoną trawę i wysianymi kwiatami polnymi
jako część wypoczynkową dla gości muzeum z ustawionymi
leżakami;
W 2020 r. Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
wydzierżawiło od Nadleśnictwa Maskulińskiego teren parkingu, który
w przyszłości będzie wykorzystany pod działalność gastronomiczną.
Udostępniania i ochrony zbiorów muzealnych:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

 Muzea pozyskały 159 książek do tworzonej biblioteki Mazurskiej w
Ogródku, 14 książek do biblioteki Muzeum w Praniu, 4 archiwalia
oraz pozyskano na własność z depozytu 4 eksponaty, w tym dwa
cenne dla muzeum przedmioty należące do K. I. Gałczyńskiego:
cynowy pucharek i platerową popielniczkę
W 2020 roku placówki kultury na podstawie rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego były zamknięte dla zwiedzających
z powodu pandemii od 13 marca do 5 maja oraz od 7 listopada do
końca roku. W maju, czerwcu, wrześniu i październiku muzeów niemal
nie odwiedzały zorganizowane grupy szkolne uczące się w systemie
zdalnym oraz grupy seniorów unikających podróży ze względu na
Covid-19. Natomiast w lipcu i w sierpniu frekwencja była znacznie
wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W 2020 r. łącznie oba muzea zwiedziło 13 041 osób (w 2019 r.
- 16 143 osoby).
Działalność edukacyjna i wydawnicza:
 Krakowskie wydawnictwo Austeria przygotowało do publikacji we
współpracy z Muzeum w Praniu książkę „Gałczyński. Książka do
pisania”, która jest dostępna w ogólnopolskiej dystrybucji
przyczyniając się do promocji muzeum
 Z powodu pandemii i nieobecności grup szkolnych muzea
zrealizowały jedynie 3 zajęcia muzealne z planowanych 60.
Dodatkowo kierownik muzeum w Ogródku przeprowadził 5
wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku a latem udało się
zorganizować cykl warsztatów kreatywnych dla dzieci, w których
wzięło udział łącznie 80 młodych widzów.
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Działalność kulturalna w Muzeum w Praniu:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Oba muzea były jednymi z nielicznych instytucji kultury w regionie,
które spełniając oczekiwania odbiorców, zdecydowały się
zorganizować latem cykl wydarzeń artystycznych pomimo pandemii.
W Muzeum w Praniu odbył się XXXIII Letni Sezon Artystyczny, na
który złożyło się:
 5 koncertów z cyklu „Muzyka u Gałczyńskiego z udziałem aktorów:
Mai Komorowskiej, Łukasza Borkowskiego, Andrzeja Chyry, Piotra
Machalicy, Jana Pęczka i Przemysława Sadowskiego oraz
muzyków – solistów i kameralistów, w tym solistów najlepszych
polskich scen: NOSPR w Katowicach, Filharmonii Narodowej i
teatru Wielkiego w Warszawie. Wysłuchało ich łącznie 465 osób.
 4 koncerty sobotnie zorganizowane we współpracy ze
Stowarzyszeniem Leśniczówka Pranie: „Piaf” recital Justyny
Szafran
(18.07.),
„Świat
widzialny”
recital
Mirosława
Czyżykiewicza (8.08), „Od Mickiewicza do Twardowskiego”
koncert Krzysztofa Napiórkowskiego (15.08.) i „Miłosna Osiecka”
koncert Katarzyny Żak (22.08.). Wysłuchała ich maksymalna
wobec wprowadzonych ograniczeń ilość słuchaczy – 480 osób.
 Gala wręczenia nagród IX edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego
Orfeusz za najlepszy tom poetycki 2019 r. która odbyła się z
udziałem wiceministra kultury Jarosława Sellina.
Do nagrody zgłoszono rekordową ilość 263 tomików poetyckich.
Orfeusza otrzymał Piotr Mitzner za tomik „Siostra”, Orfeusza
Mazurskiego Stanisław Raginiak, autor tomiku „Moje Crow River”.
Jury zdecydowało także o przyznaniu pośmiertnie Orfeusza
Honorowego Andrzejowi Strumille za tomik „69”. Zgodnie z
zaleceniami sanitarnymi ograniczono liczbę widzów do 120 osób.
Laudacje wygłosili członkowie jury, wiersze finalistów przeczytali
najpierw autorzy – finaliści a następnie aktor Wiktor Zborowski w
oprawie muzycznej zespołu klezmerskiego Meadow Quartet.
Laureatką Orfeusza Czytelników została Agnieszka Herman za
tomik „Tło” Została ona zaproszona na spotkanie autorskie do
Prania, które odbyło się 12 października.
 W styczniu w Muzeum w Praniu odbyło się spotkanie z okazji 115
urodzin K. I. Gałczyńskiego z Piotrem Mitznerem, teatrologiem,
poetą, synem Zbigniewa Mitznera współzałożyciela tygodnika
„Szpilki” z którym współpracował Gałczyński. Spotkanie
zakończyło się okolicznościowym tortem przy ognisku, wzięło w
nim udział ok. 40 osób.
Działalność kulturalna w Muzeum w Ogródku:
 XVI Konkurs Poetycki im. M. Kajki wraz z galą wręczenia nagród;
Do edycji konkursu zgłoszono 250 zestawów wierszy. Gala
wręczenia nagród odbyła się 1 sierpnia. Wiersze laureatów czytał
Piotr Machalica, oprawa muzyczna: Bogusław Trupacz z zespołem
i utworami do wierszy M. Kajki.
 7 koncertów w sezonie letnim (cztery koncerty zespołu Dobre
wrażenie, koncert pianisty Emiliana Mankiewicza, koncert Roberta
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Kasprzyckiego i koncert charytatywny gitarzysty Wojciecha
Popielarza. Wysłuchało ich ok. 316 słuchaczy.
 Wystawę malarstwa Agnieszki Komor.
 Pięć spotkań z historykami z regionu: (5 września z Jakubem
Knyżewskim, temat: Mazurskie cmentarze. Od miejsc sacrum do
miejsc (nie)pamięci; 12 września z Dariuszem Jurczakiem, temat:
Historia Kolei Wschodniopruskich. Konkurencja dwóch koncepcji,
militarnej i gospodarczej; 19 września z dr Rafałem Żytyńcem,
temat: Pomiędzy asymilacją i ruchem syjonistycznym. O
społeczności żydowskiej na Mazurach; 3 października z dr
Waldemarem Brendą, temat: Życie codzienne powiatu piskiego w
pierwszych latach powojennych; 10 października z Dariuszem
Jurczakiem, temat: Bitwa Zimowa na Mazurach. Wykładów
wysłuchało ok. 100 osób.
 We współpracy z artystą Piotrem Topczyłko, przygotowano projekt
i wykonano w listopadzie mural na ścianie budynku gospodarczego
Muzeum M. Kajki. Przedstawia Michała Kajkę z narzędziami
codziennej pracy, na tle widoku obrazującego kościół i
zabudowania pobliskiej wsi Klusy. Mural zawiera fragment jednego
z utworów poety.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki
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Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Mural w Ogródku
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Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Koncert Zespołu Dobre Wrażenie

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Robert Kasprzycki w Ogródku

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
Muzeum Bąków w Ogródku
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
Powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie.

Sport i turystyka.

Nie dotyczy

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu oraz szkoły i placówki oświatowe

W 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 oraz decyzjami Rządu
związanymi z zawieszeniem działalności szkół i placówek oraz
zachowaniem dystansu społecznego większość zaplanowanych
działań nie została zrealizowana. W ramach realizacji zadań z zakresu
sportu udało się przekazać środki na nagrody w zorganizowanych
imprezach sportowych, tj. mistrzostwa pływackie, turniej 3-5-8,
konkurs umiejętności leśnych im. Władysława Jatczaka w RucianemNidzie, regaty o puchar jeziora Roś, maraton pływacki - Open Water
Swimming- Wejsuny. Starostwo Powiatowe wraz z PZEASiP w Piszu
oraz PMOS w Piszu zorganizowało zawody kajakowe „Pisą na szlaku
Wańkowicza”.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu
Zawody kajakowe „Pisą na szlaku Wańkowicza”
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu
Zawody kajakowe „Pisą na szlaku Wańkowicza”

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie Powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Gospodarka nieruchomościami.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piskiego
na lata 2019 – 2021, opracowany został w 2019 r. na podstawie
art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Poprzedni plan obowiązywał
w latach 2016 – 2018.
W dokumencie zawarto prognozę wykorzystania zasobu
nieruchomości na okres 3 lat oraz plan zadań:
 udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania
nieruchomości do zasobu, w tym prognoza wydatków
związanych z poszczególnymi czynnościami
 wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Powiatu Piskiego, oddanych w użytkowanie
wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
Powiatu Piskiego.
 zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W ramach przyjętego planu w 2019 roku oraz bieżących potrzeb w
zakresie wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piskiego
dokonano:
1) Sprzedaży:
a) położonej na terenie obrębu geodezyjnego Jagodne, gmina
Pisz tj.: działki niezabudowanej, oznaczonej numerem
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geodezyjnym 110/5 o powierzchni 0,3961 ha, na polepszenie
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
(składającej się z działek o numerach geodezyjnych 110/1 i
110/4). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została
przeprowadzona w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami).
Ostateczna
kwota
ze sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości wyniosła brutto: 63.741,00 zł
(zwolnione od podatku VAT).
2) Wynajęcia:
a) na okres 2 lat, w trybie bezprzetargowym, Piskiemu Domowi
Kultury w Piszu dwóch lokali użytkowych nr 4 i nr 5 o łącznej
powierzchni użytkowej 377,98 m2, usytuowanych w budynku
użytkowym nr 5, posadowionym na działce oznaczonej
numerem geodezyjnym 416/1 o powierzchni 0,0339 ha,
położonej w Piszu, obręb Pisz 2 przy ul. Lipowej,
z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę. Kwota
miesięcznego czynszu najmu za powyższe lokale łącznie
wynosi 1.134,39 zł brutto.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

3) Wydzierżawienia:
a) na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, Wspólnocie
Mieszkaniowej ul. Wojaka Polskiego 6 w Piszu, części terenu
tj. powierzchnię 8 m2 z gruntu działki oznaczonej numerem
geodezyjny 498/15, o powierzchni 0,6738 ha, położonej w
Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej, z przeznaczaniem
pod miejsce na zbiórkę odpadów komunalnych (śmieci).
Kwota rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 49,20 zł
brutto,
b) na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu
dzierżawcy tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piszu, udziału 49/100 części w nieruchomości
zabudowanej, oznaczonej działką geodezyjną numer 502/9 o
powierzchni 0,0530 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz
1 przy ul. Warszawskiej 5, w tym dzierżawy powierzchni
użytkowej wynoszącej 327,73 m2 tj. pomieszczeń użytkowych
zlokalizowanych na I piętrze oraz poddaszu w posadowionym
na niej budynku użytkowym, z przeznaczeniem na siedzibę.
Kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 657,07 zł
brutto, w tym podatek VAT 23% w kwocie 122,87 zł.
Dochody z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości
w 2020 r.:
 z tytułu użytkowania wieczystego – 33 zł
 z tytułu opłat za trwały zarząd – 4.002 zł.
 z tytułu najmu/dzierżawy – 19.554 zł.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie dotyczy
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Nazwa zadania

Ochrona środowiska, przyrody i geologia
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata
2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 został uchwalony przez Radę
Powiatu Pisz uchwałą Nr XXXVII/170/17 w dniu 15 lutego 2017 roku.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony
Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ
stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony
środowiska i przyrody na szczeblu JST.

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

W niniejszym dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu
środowiska na terenie Powiatu Piskiego z uwzględnieniem dziesięciu
obszarów interwencji:
Ochrona klimatu i jakości powietrza,










Zagrożenia hałasem,
Pole elektromagnetyczne,
Gospodarowanie wodami,
Gospodarka wodno-ściekowa,
Zasoby geologiczne,
Gleby,
Gospodarka odpadami,
Zasoby przyrodnicze,
Zagrożenia poważnymi awariami.

Dokument jest podstawą działań samorządu powiatowego w zakresie
polityki ekologicznej oraz stanowi podstawę dla formułowania
wytycznych do gminnych programów ochrony środowiska.
Nadrzędnym celem Programu jest: osiągniecie trwałego
i zrównoważonego rozwoju Powiatu Piskiego oraz poprawa jego
atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie
ochrony środowiska.
W Programie zostały ujęte zadania, które zostaną zrealizowane
na terenie Powiatu Piskiego w celu poprawy stanu środowiska.
Zadania te dotyczą m.in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami oraz poprawy jakości powietrza.
Do każdego z obszarów interwencji, dla którego określono zadania,
przypisano wskaźniki, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji
Programu oraz będą stanowiły podstawę przygotowywania raportu
z jego wykonania.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, powiatowe jednostki organizacyjne

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2019 r.

W 2017 r. w Programie zostały określone zadania inwestycyjne, które
Powiat zamierza wykonać w okresie obowiązywania Programu
w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie
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efektywności
energetycznej
(termomodernizację
budynków,
modernizację sieci c.o., oświetlenia posesji), ograniczenia emisji
zanieczyszczeń i hałasu do środowiska poprzez remont i przebudowę
dróg (inwestycje drogowe).
W 2020 r. z inwestycji zaplanowanych w Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2017-2020 z perspektywą
do roku 2024, zrealizowano zadania w zakresie:
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1648N na dojeździe
do mostu k/m Jeże od km 34+200 do km 34+340 154 707,56 zł

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

2. Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1867N DK Nr 16
(Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km
26+562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn - 1 965 583,09 zł
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N
(Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km
6+160 str. prawa w miejscowości Wejsuny - 359 386,58 zł
4. Termomodernizacja budynku stacji obsługi i warsztatów w
Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w
Piszu – zakupiono materiały – 32 476,88 (wykonanie środki
własne)
5. Naprawa czopucha na budynku kotłowni w warsztatach
szkolnych Zespołu Szkół w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1
– 23029,65

Poza inwestycjami zaplanowanymi w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Piskiego na lata
2017-2020 z perspektywą do roku 2024 zrealizowano następujące zadania, które wpisują się w cele
tego programu.
Gmina Pisz
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1694N od km 5+815 do km 5+935 w miejscowości Łysonie
- 67 271,78 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od DK Nr 63 – Trzonki – droga pow. Nr 1851N od km 3+780
do km 6+984,31 - 4 676 790,93 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29 1 978 942,29 zł
4. Remont nawierzchni drogi pow. Nr 4604N – ulicy Kopernika w Piszu od km 0+107 do km 0+151 - 80
366,17 zł
Gmina Orzysz
1. Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Czarne – granica powiatu od km 6+150
do km 6+350 w m. Czarne 69 364,62 zł
2. Remont – wymiana części przelotowej przepustu w km 0+246 drogi pow. Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje
– Czarne – granica powiatu k/m Grądy - 134 636,23 zł
Gmina Ruciane - Nida
1. Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – granica powiatu
od km 0+000 do km 0+500 - 163 571,55 zł
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2. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N od km 6+335 do km 6+366 w miejscowości
Wejsuny - 17 670,43 zł

Zadania realizowane na terenie wszystkich gmin
1. Dwukrotne (pozimowe i jesienne) sprzątanie nawierzchni ulic i chodników oraz dróg powiatowych 44 842,31 zł
2. Jesienne sprzątanie nawierzchni ulic i chodników oraz dróg powiatowych - 38 372,39 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku sali gimnastycznej – 19 680,00 zł

W 2020 r. Powiat Piski przeznaczył środki z budżetu Powiatu pochodzące z opłat i kar
środowiskowych na edukację ekologiczną mieszkańców Powiatu Piskiego, a także na zadania
związane z ochroną i poprawą jakości powietrza:
Tabela nr 7

Lp.

Wnioskodawca

Temat zadania

Kwota

1.

Komenda Powiatowa
Policji w Pisz

Zagospodarowanie terenu
zieleni przy Komendzie
Powiatowej Policji w Piszu

2499,40 zł

2.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w
Olsztynie
Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Piszu

Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony środowiska i BHP
w Rolnictwie

499,92 zł

3.

Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie Oddział
w Olecku

Konkurs wiedzy "Ochrona
środowiska, zdrowia
publicznego i
bezpieczeństwa żywności"

500,00 zł

4.

Powiatowy Zarząd Dróg
w Piszu

Wykonanie nasadzeń
zastępczych w pasach
drogowych dróg
powiatowych miejskich
i zamiejskich na terenie
gminy Pisz, Biała Piska,
Orzysz i Ruciane-Nida

4980,00 zł

5.

Zadania własne
Starostwa Powiatowego
w Piszu

Inwentaryzacja terenów , na
których występują masowe
ruchy ziemi jak również
zagrożonych tymi ruchami
oraz opracowanie rejestru
terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi i
terenów, na których
występują te ruchy dla
obszaru gminy i miasta Pisz

47 150,00 zł
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie Powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.
Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe założenia
i stan realizacji na koniec
2020 r. Jeżeli nie, wskazać
czy w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są odniesienia
do realizacji zadania z
danego obszaru i wskazać

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów Niestanowiących
Własności Skarbu Państwa (UPUL) – Starosta w ramach zadania
własnego sporządził UPUL dla lasów prywatnych na terenie:





Gminy Biała Piska – na okres 01.01.2014 – 31.12.2023 r.
Gminy Pisz – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r.
Gminy Orzysz – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r.
Gminy Ruciane-Nida – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r.

Na podstawie UPUL właściciele lasów na terenie poszczególnych
gmin wykonują trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu
Powierzchnia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa
nadzorowanych przez Starostę wynosi 2398 ha.
Wydział Rolnictwa w ramach realizacji swoich zadań:
 z zakresu leśnictwa
- wydał 51 świadectw legalności pozyskanego drewna

Nie dotyczy

Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność.
1) Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego został opracowany
w 2016 r. i zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego. Realizowany jest w razie wystąpienia zdarzeń
noszących znamiona kryzysu.
2) Plan Akcji Kurierskiej uzgodniony w 2018 r. z Wojskowym
Komendantem
Uzupełnień
w
Ełku
oraz Powiatowym
Komendantem Policji w Piszu (realizowany w czasie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny oraz w celach ćwiczebnych).
Obowiązywał w 2020 roku.
3) Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny –
zatwierdzony w 2018 r. przez Wojewodę Warmińsko – Mazurski
zatwierdził aktualizację Planu. Obowiązywał w 2020 roku.
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stan realizacji na koniec
2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Wydział Zarzadzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji
w Starostwie Powiatowym w Piszu oraz straże, inspekcje i służby
Plan Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku wykorzystywany był
przede wszystkim w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19. W
ramach planu Zarządzania Kryzysowego podejmowane były
następujące działania:
 W dniu 17.03.2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zrządzania Kryzysowego, na którym przybliżono
tematykę związaną z epidemią Covid-19, postawiono zadania
poszczególnym służbom oraz rozwiązywano problemy, które
pojawiły się w związku z sytuacją epidemiologiczną.
 Na podstawie polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z
dnia 2 kwietnia 2020 roku przystąpiono do organizowania
miejsca kwarantanny zbiorowej. Na terenie powiatu piskiego
zgodnie z Wojewódzkim Planem
Działania na wypadek
wystąpienia epidemii na lata 2018-2020 na miejsce kwarantanny
wyznaczono Hotel Park Ublik w Ubliku. Zgodnie z Planem w
wyznaczonej lokalizacji mogły odbywać kwarantannę min. osoby
wracające z zagranicy, które ze względu na warunki socjalnobytowe nie miały możliwości odbywania kwarantanny w
warunkach domowych.
 W marcu 2020 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego wraz z
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i
Placówek zweryfikował dane niezbędne do aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia
epidemii na lata 2018-2020.
 0d 27 kwietnia 2020 roku w Powiatowym Międzyszkolnym
Ośrodku Sportu w Piszu uruchomiono izolatorium dla osób
chorych na Covid-19. Zgodnie z poleceniem Wojewody
codziennie
składano
raporty
dotyczące
ilości
osób
umieszczonych w izolatorium. Jednocześnie od marca do
czerwca 2020 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego
zobowiązany był składać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
codzienne raporty dotyczące udzielonej pomocy przez
Burmistrzów dla osób powracających z zagranicy, w tym
zapewnienia miejsc kwarantanny i wyżywienia.
 Od października do listopada 2020 roku Wydział Zarządzania
Kryzysowego składał codzienne raporty Wojewodzie WarmińskoMazurskiemu dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii
Covid-19.
 Na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10
kwietnia 2020 roku włączono do składu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Pracownika PCPRu Panią Monikę
Orłowską, który na czas pandemii została wyznaczona do
pełnienia roli koordynatora do spraw wsparcia osób
potrzebujących (ścisła współpraca z DPS „Betezda” w Ukcie).
Pracownicy Wydziału wraz z pracownikami PCPR w Piszu
zobowiązani byli do zbierania cotygodniowych danych do raportu
o sytuacji osób bezdomnych na terenie powiatu piskiego.
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Podejmowane były również działania profilaktyczne w związku z
Covid-19:
 Rozpowszechnianie na terenie gmin powiatu piskiego plakatów
informacyjnych o zagrożeniu Covid-19.
 Przekazano do Zespołu Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w
Piszu 10 masek MT 213/2 oraz 20 filtropochłaniaczy FP211/1P3.
 Przekazano w czerwcu 2020 roku z zasobów Agencji Rezerw
Materiałowych do Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych
Domów Samopomocy następujący asortyment: 4 000 rękawiczek
jednorazowych,2 600 maseczek ochronnych, 10 fartuchów
niejałowych/fizelinowych, 89 przyłbic ochronnych.
 W sierpniu 2020 roku rozdysponowano dla jednostek
organizacyjnych otrzymany od Wojewody WarmińskoMazurskiego 792 l płynu do dezynfekcji powierzchni i dłoni.
 We wrześniu 2020 roku przekazano maseczki jednorazowe do
wszystkich szkół na terenie powiatu piskiego - 19 750 sztuk.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu
Telekonferencja z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie Covid-19

Kwalifikacja Wojskowa
W terminie od 17 lutego do 13 marca 2020 roku odbyła się kwalifikacja
wojskowa.
W 2020 roku obowiązek stawienia się przed komisja mieli:
 mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
 mężczyźni starsi urodzeni w latach 1996-2000 nie posiadający
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 osoby czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej –
z określona kategorią zdrowia B,
 osoby kierowane przez WKU posiadające przydatne kwalifikacje
na potrzeby Sił Zbrojnych,
 ochotnicy do czynnej służby wojskowej.
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Na kwalifikację wojskową w 2020 r. stawiło się 269 mężczyzn z
rocznika podstawowego, 12 mężczyzn z rocznika starszego oraz 14
kobiet (z czego 12 kobiet było ochotniczkami).
Powiatowa Komisja Lekarska uznała zdolność do czynnej służby
wojskowej kategorii A dla:
 224 osób z rocznika podstawowego,
 8 osób z rocznika starszego
 10 kobiet.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu
Kwalifikacja Wojskowa 2020

Działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa
W dniu 20 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyły
się powiatowe eliminacje XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
Obronie Cywilnej. Eliminacje zostały zorganizowane przez Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Wydział Promocji Starostwa
Powiatowego.
Celem
Olimpiady
było
przede
wszystkim
popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół
średnich, oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu
zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach.
Olimpiada cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów szkół
średnich z terenu powiatu piskiego. Wzięło w niej udział 11 osób
wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
W zmaganiach międzyszkolnych uczestniczyły reprezentacje 6 szkół:
- Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu,
- II Liceum Ogólnokształcące w Piszu,
- Zespół Szkół Katolickich w Piszu,
- Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.
W eliminacjach powiatowych uczestnicy zmagali się z pytaniami
testowymi
z
tematyki
min.:
obrony
cywilnej,
ochrony
przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy w nagłych
przypadkach oraz systemu obronności RP.
W indywidualnych rozgrywkach na szczeblu powiatu zwyciężyli:
I. miejsce
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
II. miejsce uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

Strona 92 z 116

Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2020 r.

III. miejsce uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.
W rywalizacji szkół:
 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
 I Liceum Ogólnokształcące w Piszu
 Zespół Szkół katolickich w Piszu
 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
Powiat Piski na olimpiadzie wojewódzkiej reprezentował zespół II
Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, który w rywalizacji zespołowej
zajął I miejsce (Katarzyna Cieloszczyk i Maciej Samul).

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

źródło: Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu
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Z uwagi na pandemie Covid-19 organizator Starostwo Powiatowe w
Piszu odwołało Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym dla dzieci
i młodzieży Warmii i Mazur. (Karta Rowerowa i Motorowerowa),
którego celem jest działalność na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim
przygotowanie
dzieci
i
młodzieży
do
samodzielnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Wspieranie działań Policji i Straży

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

W 2020 r. samorząd powiatowy, podobnie jak w latach ubiegłych,
wspierał finansowo działania Powiatowej Komendy Policji w Piszu
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu w
celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu. Powiat przekazał na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na
konserwacje masztu antenowego do łączności radiowej w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. Jednocześnie
przekazano do jednostki w Piszu środki finansowe przekazane przez
Gminę Orzysz w wysokości 20.000 z – na rozbudowę systemu
oddymiającego oraz 20.000 zł z Gminy Ruciane-Nida przekazanej na
zakup turbopompy (9.100 zł) oraz ubrania do pracy w wodzie (10.900
zł). W ramach Funduszu Wsparcia Policji przekazano również 40.000
zł na dofinansowanie remontu kompleksu budynku Komendy
Powiatowej Policji w Piszu.
Na sesji Rady Powiatu w Piszu w czerwcu 2020 roku Rada Powiatu
Pisz przyjęła:
 Informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu i funkcjonowania
sił ratowniczych w 2019 r.
 Informację
dotyczącą
zapewnienia
bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Powiecie oraz realizacji zadań przez
Komendę Powiatową Policji w 2019 r.

Nie dotyczy

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz jego
podstawowe założenia i stan
realizacji na koniec 2020 r.
Jeżeli nie, wskazać czy w
innym dokumencie powiatu

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego
rynku pracy.

Nie dotyczy
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o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru i
wskazać stan realizacji na
koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Na koniec 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu
zarejestrowanych było 2211 osób, w tym 1250 kobiet. W porównaniu
do 2019 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 358 osób, tj. 19,3%. (na
koniec 2019 roku było zarejestrowanych 1853 osoby bezrobotne).
Na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 457
osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, tj. zaledwie 20,67%
ogółu bezrobotnych (2019 r. - 470 osób, tj. 25,8% ogółu
bezrobotnych).
Wśród wszystkich bezrobotnych 1053 osób mieszkało na
wsi. Osoby te stanowiły 47,63% wszystkich bezrobotnych (w 2019 r.
– 886 osób, tj. 47,8% wszystkich bezrobotnych).
W ciągu 2020 roku w dużej mierze do rejestracji zgłaszały
się osoby po raz kolejny (2567 osób), tj. 85,54% ogółu rejestrujących
się w Urzędzie. W 2020 r. zarejestrowanych zostało ogółem 3001
osób.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2020 r. w powiecie
piskim osiągnęła poziom 13,6% i była niższa w porównaniu do
poprzedniego roku o 0,9 punktu procentowego (na koniec stycznia
2019 r. wynosiła 14,5%).
Od marca do maja w 2020 r. nastąpił wzrost stopy
bezrobocia do 14,5% a na koniec listopada stopa bezrobocia
osiągnęła poziom 14,1% (brak danych Głównego Urzędu
Statystycznego za grudzień 2020 r.).
W związku z trudna sytuacją w kraju związaną z pandemią
covid-19 Powiatowy Urząd Pracy w Piszu oprócz swoich statutowych
działań otrzymał dodatkowe zadania tj. wdrożenie tarczy
antykryzysowej.
Przydzielone
zadania
były
kluczowymi
instrumentami w walce z negatywnymi dla gospodarki skutkami
pandemii. Urząd Pracy w Piszu w ramach tarczy zajął się m. in.:
 dofinansowaniem części kosztów wynagrodzeń
 dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej
 częściowy zwrot wynagrodzeń osób zatrudnionych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 udzielaniem pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
Najważniejsze działania podejmowane w 2020 r.:
I.

Realizacja programów i projektów rynku pracy:

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt w 2020 roku był kontynuacją projektu z roku
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poprzedniego, który skierowany był do osób bezrobotnych z
powiatu piskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i dodatkowo
spełniających jedno z poniższych kryteriów:
- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby powyżej 50 roku życia.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 287
osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie
piskim.
Działania jakie skierowane były do uczestników projektu to:
1. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy,
2. indywidualny plan działania,
3. prace interwencyjne,
4. jednorazowe
środki
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej,
5. zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy,
6. szkolenia,
7. staż.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r - 30.06.2020r.
Kwota projektu wydatkowana w 2020 roku: 191.896,48 zł.
2. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z powiatu piskiego,
w
wieku
powyżej
30
roku
życia
i dodatkowo spełniających jedno z poniższych kryteriów:
- osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby powyżej 50 roku życia.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
bezrobotnych
w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim. Działania jakie
skierowane były do uczestników projektu to:
1. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy
2. indywidualny plan działania,
3. prace interwencyjne – 107 osób ,
4. jednorazowe
środki
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej – 25 osób,
5. zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy – 21 osób,
6. szkolenia – 22 osoby
7. staż -11 osób
8. Instrumenty COVID-19 – 607 osób
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r - 31.03.2021r.
Kwota projektu wydatkowana w 2020 roku:
3.339.623,06 zł
Kwota do wydatkowania w 2021 roku
40.000,00 zł
Wydatki dotyczące projektu z edycji 2020-2021 3.379.623,06 zł

RPO 2020-2021 OOSOBY BEZROBOTNE
jednorazowe środki na rozpoczecie działalności gospodarczej; 25
refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy; 21

szkolenia; 22

staż; 11

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

prace interwencyjne;
107

3. Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie piskim (IV) współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Okres realizacji projektu
obejmował lata 2019 – 2020.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
piskim.
W okresie realizacji projektu (2019-2020) wsparciem objęto 186
osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w tym: osoby należące do
kategorii młodzieży NEET, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby niskowykwalifikowane. W 2020
roku do projektu przystąpiło 12 osób bezrobotnych.
NEET to osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy
warunki, czyli:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym tj. dziennym)
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli,
a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy
zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji,
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4
tygodni).
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W 2020 roku uczestnicy projektu zostali objęci pośrednictwem pracy
lub poradnictwem zawodowym oraz skorzystali z następujących form
wsparcia:
- staże,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.07.2020
Wartość projektu w 2020 roku wyniosła 265.000,00 zł.
4. Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie piskim (V) współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Okres realizacji projektu
obejmuje lata 2020 – 2021.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
piskim.
W 2020 roku w ramach projektu wsparciem objęto 136 osób
bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w tym: osoby należące do
kategorii młodzieży NEET, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niepełnosprawnościami oraz osoby niskowykwalifikowane oraz 121
osób pracujących.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Uczestnicy projektu – osoby bezrobotne - zostali objęci
pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym oraz
skorzystali z następujących form wsparcia:
- staże,
- szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe,
- bony na zasiedlenie,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Uczestnicy projektu - osoby pracujące to pracownicy podmiotów,
na których wynagrodzenia przekazane zostało dofinansowanie oraz
osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie do prowadzenia
działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem COVID-19.
Osoby te zostały objęte wsparciem w ramach instrumentów
dofinansowania, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze
ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021
Wartość projektu w 2020 roku wyniosła 1.706.573,65 zł.
5. Program „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach
wysokiego bezrobocia” – był to program skierowany do osób
bezrobotnych, które nie były w stanie samodzielnie znaleźć
zatrudnienia lub dla których nie było odpowiedniej propozycji pracy
niesubsydiowanej. Program finansowany był ze środków
Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej i kierowany był do regionów wysokiego
bezrobocia. W ramach programu 103 osoby bezrobotne
skorzystało z:
- zatrudnienia w ramach robót publicznych - 80 osób,
- bonu na zasiedlenie – 11 osób,
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- jednorazowych środków
gospodarczej – 12 osób,

na

rozpoczęcie

działalności

Okres realizacji programu: 13.07.2020 – 31.12.2020
Kwota wydatkowana w ramach programu w roku 2020:
1.000.000,00 zł.
II. Realizacja zadań z zakresu dofinansowania działalności
gospodarczej dla bezrobotnych
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma
wsparcia udzielana bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom
KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej
pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą
rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w
wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

W 2020 roku w ramach wspierania samozatrudnienia przez
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 65 osób bezrobotnych, w tym 21
kobiet podjęło działalność gospodarczą z udziałem środków
Funduszu Pracy i Unii Europejskiej.
W ogólnej liczbie osób bezrobotnych, które otrzymały jednorazową
dotację na podjęcie działalności gospodarczej w rozbiciu na
poszczególne gminy podział kształtuje się następująco:
- gmina Orzysz – 6 osób,
- gmina Pisz – 40 osób,
- gmina Ruciane Nida – 13 osób,
- gmina Biała Piska - 6 osób
Działalność produkcyjna rozpoczęło 6 osób, w zakresie świadczenia
usług 54 osoby, w branży handlowej 5 osób bezrobotnych
Z pośród 65 zawartych umów o przyznanie jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej:
- 30 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej w
ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30
roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO),
- 19 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej w
ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie piskim” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER)
- 12 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej ze
środków Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu
„Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia”,
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- 4 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ze
środków Funduszu Pracy.

III. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk
pracy dla skierowanych przez Urząd bezrobotnych
realizowano z wykorzystaniem środków w ramach:
1. Projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)” w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie piskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Lp.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

1.

2.

Forma aktywizacji osób bezrobotnych
w ramach niżej wymienionych programów

Projektu „Aktywizacja zawodowa osób
powyżej 30 roku życia pozostających bez
pracy w powiecie piskim (V)”
Projektu Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie
piskim (IV).
RAZEM

Liczba
skierowanych
osób

21

5
26

Na podstawie zawartych umów refundowano podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy:
— W zakresie branży produkcyjnej - produkcja pieczywa, mebli,
wieńców i wiązanek, przetwórstwa mięsnego.
— W branży usługowo – handlowej przeważająca część
utworzonych stanowisk pracy dotyczyła działalności:
 gastronomicznej,
 budowlanej,
 instalacji elektrycznych,
 stolarskiej,
 hydraulicznej,
W ramach realizowanych umów przyznaną refundację pracodawcy
przeznaczyli na wyposażenie stanowisk pracy w środki trwałe,
maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, urządzenia.

IV.

Staże

W 2020 roku PUP w Piszu zawarł 102 Umowy o zorganizowanie
stażu w ramach których finansowano 103 osoby, w tym 66 kobiet.
- 8 osób finansowanych było z Funduszu Pracy,
- 11 osób finansowano w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa
osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
piskim (VI)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 83 osoby finansowano w ramach Projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)” jest
realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

V.
Szkolenia
Szkolenia – przy pomocy środków pozostających w dyspozycji
Urzędu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
skierowanych do instytucji szkoleniowych na szkolenia zostało
łącznie 41 osób, w tym w ramach :
- szkoleń indywidulanych zorganizowanych na wniosek osoby
uprawnionej skierowano 31 osób,
- realizacji bonu szkoleniowego skierowano 10 osób.
Na szkolenia finansowane w całości ze środków Funduszu
Pracy skierowano 3 osoby oraz na współfinansowane z Unii
Europejskiej projekty unijne – 38 osób.
W odpowiedzi na oczekiwane przez pracodawców
kwalifikacje i umiejętności kandydatów do pracy oraz na potrzeby
osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zorganizował
następujące kierunki szkoleń:
1. Prawo jazdy kat. C i prawo jazdy kat. C z kwalifikacja
wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, CE, C1,
C1E;
2. Prawo jazdy kat. CE i prawo jazdy kat. CE + kwalifikacja
wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, CE, C1,
C1E;
3. Prawo jazdy kat. D po C i prawo jazdy kat. D po kat. B +
kwalifikacja wstępna przyspieszona do kategorii D;
4. Kurs Instruktora Pływania;
5. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą:
MAG/135, TIG/141/;
6. Podstawy rachunkowości z obsługą komputera;
7. Operator koparko - ładowarki, wszystkie kl. III;
8. Kierowca - operator wózków jezdniowych elektrycznych,
spalinowych i gazowych z bezpieczną wymiana butli;
9. Instruktor nauki jazdy kat. B;
10. Operator koparki jednonaczyniowej kl. I;
11. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej;
12. Uprawnienie elektryczne do 1kV;
13. Profesjonalny wizaż i stylizacja
14. Studium florysta 2020
15. Rozszerzony kurs na trenera personalnego PRO GOLD
16. Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20 t
klasa III oraz operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I
wszystkie - klasa pierwsza
Najliczniejszą grupę przeszkolonych osób stanowiły osoby
które uzyskały Prawo jazdy kat. C, CE, D oraz kwalifikację wstępną.
W 2020 roku kwota przeznaczona na Krajowy Fundusz
Szkoleniowy wynosiła 273700,00 zł. W 2020 roku zawarto 31 umów
z pracodawcami (podmiotami) o dofinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wsparciem objęto 99 osób
według wskazań pracodawców.
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VI.

Prace interwencyjne

Do pracy w ramach prac interwencyjnych w roku 2020 r. skierowano
137 osoby bezrobotne w tym 79 kobiet, z tego:
- z terenów wiejskich 38 osób w tym 20 kobiet
- długotrwale bezrobotnych 21 osób w tym 15 kobiet
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia 38 osób w tym 13 kobiety
Z powyższej liczby skierowanych osób bezrobotnych
zatrudnienie realizowane było w ramach programów:
- „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.
(RPO)
- Funduszu Pracy

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

Ponadto w 2020 roku w ramach prac interwencyjnych skierowano 2
osoby niepełnosprawne poszukujące pracy ze środków PFRON.
W ramach bonu na zasiedlenie podpisano z 36 osobami
bezrobotnymi umowy.
W ramach bonu zatrudnieniowego skierowano do pracy 21 osób
bezrobotnych.
VII.

Roboty publiczne

W ramach robót publicznych zawarto 34 umowy oraz 27 Porozumień
z organizatorami robót publicznych.
Z zatrudnienia w ramach robót publicznych skorzystało 157 osób (74
kobiety), w tym 80 osób ( 38 kobiet) finansowanych w ramach
projektu „Regiony wysokiego bezrobocia” Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.
Pozostałą liczbę osób tj. 77 bezrobotnych ( 36 osób) finansowano w
ramach środków Funduszu Pracy.
VIII.

Prace społecznie użyteczne

Na 4 gminy działające na terenie powiatu Piskiego tylko gmina
Orzysz wystąpiła z wnioskami o organizację prac społecznie
użytecznych. Pozostałe gminy nie wyraziły chęci zorganizowania
w/w formy pomocy bezrobotnym.
Gmina Orzysz zawarła 4 umowy, których realizacja przedstawia
się następująco:
1. umowa z dnia 06 02 2020 r. na zorganizowanie prac społecznie
użytecznych dla 5 osób na okres od 10.02 2020 r. do 27.11.2020 r.
w tym 5 kobiet po 50 roku życia i 1 kobieta do 50 roku życia.
2. umowa z dnia 24.02.2020 r. na zorganizowanie prac społecznie
użytecznych dla 13 osób zawarta na okres od 03.03.2020 r. do dnia
29.05.2020 r. w tym 1 kobieta po 50 roku życia i 12 mężczyzn .
3. umowa z dnia 10.07.2020 r. na zorganizowanie prac społecznie
użytecznych dla 11 osób zawarta na okres od dnia 13.07. 2020 r. do
dnia 30.09.2020 r. w tym 5 kobiet, (4 kobiety po 50 roku życia i
1 kobieta do 50 roku życia) oraz 6 mężczyzn.
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4. umowa z dnia 16.10.2020 r. na zorganizowanie prac społecznie
użytecznych dla 12 osób zawarta na okres od dnia 19.10.2020 r, do
dnia 15.12.2020 r. w tym 4 kobiety, (1 kobieta do 50 roku życia i 3
kobiety po 50 roku życia) oraz 8 mężczyzn .
Łącznie w 2020 r. z w/w formy skorzystało 41 osób w tym
- 10 kobiet po 50 roku życia
- 5 kobiet do 50 roku życia
- 26 mężczyzn

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji zadania
w 2020 r.

IX. Bony na zasiedlenie
Bony adresowane są do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych,
które mają sprecyzowaną wizję siebie na rynku pracy i nie ukończyły
30 roku życia. Dzięki tej formie osoby wchodzące na rynek pracy
mają łatwiejszy start. Osoby bezrobotne mogą skorzystać z czterech
rodzajów bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego i na
zasiedlenie.
Ilość przyznanych bonów w poszczególnych latach zależała od
posiadanych przez Urząd Pracy w danym roku środków finansowych
i zainteresowania osób bezrobotnych poszczególnymi rodzajami
bonów. W 2020 roku zostało przyznanych 10 bonów szkoleniowych,
21 zatrudnieniowych oraz 33 zasiedleniowych.
Nie były realizowane bony stażowe ze względu na brak
zainteresowania.

Poniższa tabela przedstawia liczbę wydanych bonów dla osób do 30. roku życia w latach 2015 –
2020.

Rok:

Bony dla osób bezrobotnych do 30. roku życia
Bony szkoleniowe
Bony stażowe
Bony
Bony na
zatrudnieniowe
zasiedlenie

2015

28

36

22

21

2016

11

19

10

15

2017

30

23

45

49

2018

18

16

45

42

2019

13

0

33

22

2020

10

0

21

33

Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w roku 2020 przyznał 33 młodym
osobom bezrobotnym bon na zasiedlenie na łączną wartość 314 580
złotych.
W 2020 roku w ramach bonu zatrudnieniowego PUP w Piszu zawarł
21 umowy z pracodawcami dotyczące zwrotu części kosztów
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia ze środków
Funduszu Pracy.
Finansowane były 21 osoby, w tym 10 kobiet, 9 osób zamieszkałych
na wsi, do 25 roku życia 7 osób, natomiast 2 osoby były długotrwale
bezrobotne.
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

X.
Zatrudnienie cudzoziemców
Pomimo utrudnień związanych z panującą epidemią Covid-19 lokalni
pracodawcy nadal byli zainteresowani zatrudnieniem pracowników z
zagranicy.
Utrzymanie skali zatrudnienia cudzoziemców było możliwe dzięki
szczególnym rozwiązaniom wprowadzonym dla cudzoziemców
przebywających na terytorium Polski, na mocy ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
374 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych
instrumentach
wsparcia
w
związku
z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Na
podstawie tych ustaw nastąpiło m.in. przedłużenie legalnego pobytu
cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy, wizy krajowej lub krótkoterminowych tytułów
pobytowych (m.in. wiz Schengen i ruchu bezwizowego) w sytuacji, w
których ostatni dzień legalnego pobytu przypadał na czas
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
czyli na okres od 14 marca 2020 r. kiedy ogłoszono stan zagrożenia
epidemicznego.
W 2020 roku zarejestrowanych zostało 143 oświadczeń o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelom:
Ukrainy - 130 osób, Białorusi – 6 osób i Gruzji – 7 osób.
Spośród 143 zarejestrowanych oświadczeń 137 zostało
wpisanych do ewidencji oświadczeń, w 2 przypadkach Urząd
odmówił wpisania oświadczenia do ewidencji, 3 oświadczenia
pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 1 pozostawiono bez
rozpoznania.
W 2020 r. zarejestrowanych oświadczeń było o 5 więcej niż w
2019 roku. Utrzymywanie się tak dużego zainteresowania
zatrudnieniem cudzoziemców wynikało z braku możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców w oparciu
o zasoby osób bezrobotnych jakimi dysponował tut. Urząd.
Szczególnie w takich branżach jak gastronomia, budownictwo,
rolnictwo. Zezwolenie na prace sezonową może być wydane dla
obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w
zakresie działalności bezpośrednio związanej z: rolnictwem,
leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi.
Zezwolenie na prace sezonową wydaje starosta właściwy ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9
miesięcy w roku kalendarzowym.
W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wpłynęły
20 wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonowa. Na ich
podstawie zostało wydanych 9 decyzji o zezwolenie na prace
sezonową, 8 decyzji o umorzeniu postępowania, 2 decyzje o
uchyleniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca i 1 decyzją
odmawiająca zezwolenia na pracę cudzoziemca w RP.
W 2020 roku wydano 23 informacji starosty. W stosunku do 2019 roku
wydano o 96 informacji mniej.
Informacja Starosty służy do wydania przez Wojewodę zezwolenia na
prac w RP na okres do 3 lat dla obcokrajowców spoza Unii
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Europejskiej. Osoby często zatrudniane ze wschodu (krajów
azjatyckich).
Tarcza antykryzysowa – działania PUP w Piszu w
walce z negatywnymi dla gospodarki skutkami
pandemii Covid-19.
Na początku 2020 roku na rynku pracy powiatu piskiego nadal
trwały korzystne zmiany zapoczątkowane w latach poprzednich.
Sytuację zaczęła zmieniać się pod koniec marca po wprowadzeniu
przez
Rząd
obostrzeń
i
ograniczeń
związanych
z rozpowszechnianiem się pandemii COVID-19. Najbardziej odczuły
to branże związane z gastronomią i turystyką oraz z usługami, które
na lokalnym rynku odgrywały znaczną rolę. Wstrzymanie działalności
gospodarczej spowodowało wzrost osób bezrobotnych rejestrujących
się w Urzędzie Pracy. Powodem takiego stanu było m.in. nie
przedłużanie przez pracodawców umów o pracę oraz brak odpływu
osób bezrobotnych do prac sezonowych. Trudna sytuacja
przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową miała wpływ na
zmniejszenie zapotrzebowanie na pracowników co doprowadziło do
spadku ilości ofert pracy w porównaniu z poprzednimi latami.
Jednocześnie
wprowadzone
przepisami
obostrzenia
utrudniały prowadzenie pośrednictwa pracy - bezpośredni kontakt z
osobami bezrobotnymi i pracodawcami, w tym organizację giełd pracy
i targów pracy.
Rozprzestrzeniający się koronawirusa COVID-19 spowodował, że
priorytetem dla instytucji rynku pracy stały się działania mające na celu
złagodzenie negatywnego wpływu pandemii na aktywność
gospodarczą.
Od
marca
wdrożono
szereg
rozwiązań
antykryzysowych, które skupione były między innymi na ochronie
miejsc pracy, zapobieganiu wzrostowi bezrobocia oraz wspieraniu
przedsiębiorstw poprzez ograniczenie kosztów ich funkcjonowania i
poprawę płynności finansowej. Realizacja niektórych zadań w
ramach tarczy antykryzysowej przypisana została publicznym służbom
zatrudnienia na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), do których należało:
XI.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie
społeczne – na dzień 31 grudnia 2020 r. do urzędu wpłynęło 306
wniosków o dofinansowanie, wypłacono kwotę 3 247 671,79 zł,
która przyczyniła się do ochrony 832 miejsc pracy;
 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej – przyjęto 336 wniosków i wypłacono do końca
2020 r. 1 552 980,00 zł, które to środki przeznaczono na ochronę
307 miejsc pracy;
 jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej – mikroprzedsiębiorcy
złożyli 2020 wniosków o jej uzyskanie. Na dzień 31 grudnia
2020 r. wypłacono 9 084 014,70 zł, dzięki czemu uchroniono
1820 miejsca pracy;
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
organizacji pozarządowych
– wpłynęło 14 wniosków,
rozpatrzono pozytywnie 11. Wypłacono 89 056,32 zł.;
 dotacje dla mokro i małych przedsiębiorców określonych branż.
Instrument realizowany od 19.12.2020 r. Do końca 2020 r.
wpłynęło 51 wniosków z czego 18 rozpatrzono pozytywnie.
Wypłacono 90 000,00 zł.
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Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Pandemia koronawirusa i nowe zadania postawione przed
publicznymi służbami zatrudnienia związane z realizacją instrumentów
przewidzianych w tarczy antykryzysowej, spowodowały, iż współpraca
urzędów pracy z pracodawcami przybrała nowego charakteru.

Liczba wniosków, które zostały obsłużone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
od kwietnia 2020 r. do 31.12.2020 r.
Lp.

Zakres

Niskooprocentowana
pożyczka z Funduszu Pracy
dla mikroprzedsiębiorców
(art.15zzd)
2
Dofinansowanie części
kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców
samozatrudnionych
(art.15zzc)
3
Dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych
od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla
mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb)
4.
Dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń
pracowników dla organizacji
pozarządowych (art. 15zze)
5.
Dotacja dla mikro i małych
przedsiębiorstw określonych
branż (art.15zze4)
Razem

Ilość
wniosków,
które
wpłynęły do
PUP w
Piszu

Ilość wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie/
negatywnie

Wypłacona kwota

Umorzona/zwrócona kwota.

9 084 014,70 zł.

8 771 055,70 zł./
5 089,62 zł.

336

1823/195
Liczba przeds.
którym udziel. poż.
- 1820
307/29

1 552 980,00 zł.

Kwota dofinansowania
zwrócona z uwagi na
niezgodne
z przeznaczeniem
wykorzystanie – 8 840,00 zł.

306

245/61

3 247 671,79 zł.

Kwota dofinansowania
zwrócona z uwagi na
niedotrzymanie warunków
umowy

1

2020

111 483,79 zł.
14

11/3

89 056,32 zł.

51

18/0

90 000,00 zł.

2727

2404/288

14 063 722,81

0,00 zł.

8 771 055,70/125 413,41

Dane na podstawie Sprawozdania z wykorzystania rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), w zakresie wniosków
rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
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LICZBA WNIOSKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OBSŁUŻONE PRZEZ
POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU
3000
2500

2727
2404

liczba złożonych wniosków

2000

wnioski rozpatrzone pozytywnie

1500
1000
500

wnioski rozpatrzone negatywnie
302

0

Kategoria 1
Źródło: opracowanie własne PUP w Piszu.

Liczba umorzonych pożyczek mikroprzedsiębiorcom przez PUP w
Piszu

2%

98%

Pozostaje do ewentualnego
umorzenia
Liczba mikroprzedsiębiorców,
którym umorzono pożyczki

Źródło: opracowanie własne PUP w Piszu.
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W ramach Tarczy Antykryzysowej PUP w Piszu do dnia 31.12.2020 r. wypłacił łącznie
14 063 722,81 zł.
Wypłacone środki w ramach Tarczy Antykryzysowej przez PUP w Piszu
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…
DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH…

89056,32
90000,00

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…

1552980,00

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…

3247671,79

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

9084014,70

Źródło: Opracowanie własne PUP w Piszu.

Liczba ochronionych miejsc pracy w powiecie piskim w ramach wypłaconych
środków Tarczy Antykryzysowej
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…
DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH…
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW…

11
18
336
832

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

1826

Źródło: Opracowanie własne PUP w Piszu.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

W 2020 r. Powiat Piski nadal realizował zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej polegającej na udzielaniu mieszkańcom
powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i
mediacji. Na terenie powiatu wyznaczone zostały dwa punkty: w Piszu
(zadanie realizowane przez radców i adwokatów) oraz w Białej Piskiej
prowadzony przez organizację pozarządową „Togatus Pro Bono” z
siedzibą w Olsztynie. W 2020 r. Powiat na finansowanie zadania
otrzymał dotację z budżetu Państwa w wysokości 128.846,65 zł.
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Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Wydział Organizacyjny i Wydział Strategii, Rozwoju, Promocji,
Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu

W 2020 r. w ramach realizowanego zadania pomoc prawną uzyskało
239 osób (2019 r. – 450 osób). W związku z obostrzeniami i
koniecznością zachowania dystansu społecznego od marca 2020 r. do
końca roku porady odbywały się za pomocą telefonu.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie.

Pomoc prawna polegała na:
 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach,
 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
dotyczącego jej problemu prawnego,
 pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
 sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Promocja powiatu.

Nie dotyczy

Wydział Strategii
i Informacji

Rozwoju,

Promocji,

Integracji

Europejskiej
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W 2020 roku z uwagi na pandemię Powiat Piski był
współorganizatorem tylko kilku imprez o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2020 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w innym
dokumencie powiatu
o takim charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2020 r.

-

współorganizacja wydarzenia związanego z nadaniem imienia
patrona oraz przyjęcia dziedzictwa tradycji przez Wydział
Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim.
W ramach współorganizacji wydarzenia wykonano medale z
herbem Powiatu Piskiego, które wręczono żołnierzom Wydziału
Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim.

-

współorganizacja zawodów kajakowych „Pisą na szlaku
Wańkowicza” – wykonano nagrody w postaci szklanych trofeów
za zajęcia I miejsc w kategoriach: rodzinna, indywidualna,
dziennikarze/znani/lubiani.

-

współorganizacja akcji promocyjnej wśród mieszkańców Powiatu
Piskiego dotyczącej naboru do służby w Powiatowej Komendzie
Policji w Piszu- wykonano baner promujący akcję.

-

współorganizacja ogólnodostępnego koncertu z cyklu „Ognisko
Muzyczne Swojemu Miastu” - pokryto część kosztów związanych
z organizacją występów w ramach koncertu.

Nie dotyczy

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Uchwałą Nr XIII/92/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października
2019 r. przyjęto Program współpracy Powiatu Piskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców Powiatu Piskiego i wzmocnienie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału
organizacji pozarządowych oraz budowa trwałego partnerstwa
między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi Programu były:
- promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wspieranie aktywności mieszkańców powiatu;
- aktywizowanie społeczności lokalnych i zapewnienie równości
szans rozwoju;
- budowanie partnerskiej współpracy opartej o wzajemne zaufanie
stron;
- bieżące rozpatrywanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji
pozarządowych;
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- zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;
- wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.
Za zadania priorytetowe w 2020 r. we współpracy
z organizacjami przyjęto zadania z zakresu:
1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji.
2. Sportu i rekreacji.
3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
5. Pomocy
społecznej
oraz
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych
6. Integracji i reintegracji zawodowej osób wykluczonych
społecznie, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
pozostających bez pracy oraz działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie.

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy były:
 Zarząd Powiatu w Piszu
 Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i
Informacji
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
W roku 2020 Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił dwa otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez
organizacje działające w sferze pożytku publicznego:
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Piskiego w 2020 r. w zakresie: nauki, edukacji, oświaty,
wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
sportu i rekreacji oraz działalności z zakresu ochrony zdrowia
i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
W konkursie złożono 10 ofert na realizację zadań. Oferty złożyło 8
organizacji pozarządowych.
2. otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu piskiego w 2021 roku.
W konkursie złożono 7 ofert na realizację zadania. Oferty złożyło 7
organizacji pozarządowych.
W sumie w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2020 roku
przez Zarząd Powiatu w Piszu 15 organizacji pozarządowych
złożyło 17 ofert na realizację zadań publicznych.
W trybie konkursowym zlecono w sumie 6 zadań publicznych.
- 5 zadań publicznych zlecono w wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.
w zakresie: nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji; sportu i rekreacji oraz działalności
z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
- 1 zadanie publiczne zlecono w wyniku otwartego konkursu ofert
na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
piskiego w 2021 roku.
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3 zadania publiczne (z zakresu pomocy społecznej) realizowano w
roku 2020, kontynuując umowy o realizację zadań zawarte w
rezultacie otwartych konkursów ofert z lat ubiegłych (jednostką
organizacyjną odpowiedzialną za ich realizację jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu).
Dodatkowo, w trybie pozakonkursowym, przewidzianym w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu
w Piszu zlecił realizację 2 zadań publicznych.
Starosta Piski objął patronatem honorowym 2 przedsięwzięcia
realizowane przez organizacje działające w sferze pożytku
publicznego. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla organizacji
pozarządowych. Trzy organizacje pozarządowe skorzystały ze
szkoleń i doradztwa oferowanych przez Powiat.
Na stronie internetowej Powiatu zamieszczano informacje ze sfery
działania Powiatu Piskiego dotyczącej organizacji pozarządowych.
Wspierano powiatowe organizacje pozarządowe posiadające status
organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z odpisu
1% podatku dochodowego. Z organizacjami pozarządowymi
skonsultowano jeden akt normatywny
(„Program współpracy
Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021”).

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Wykaz zadań publicznych powiatu piskiego zleconych
w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
w trybie konkursowym
na podst. art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.)

W zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1.Zadanie pod nazwą „Żywa lekcja historii”. Zlecone do realizacji
Stowarzyszeniu Historyczno-Jeździeckiemu im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich. Przyznana dotacja: 3 600,00 zł. Zadanie zrealizowano.
2.Zadanie pod nazwą „Z kulturą ludową na TY” zlecone do realizacji
Piskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Kultury – MAZURIA. .
Przyznana dotacja: 3 600,00 zł. Zadania nie zrealizowano, umowa
rozwiązana z powodu pandemii Covid-19.
W zakresie sportu i rekreacji:
1. Zadanie pod nazwą „Letnie Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Tenisie, pod patronatem Starosty
Piskiego” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Klub Tenisowy PiszPoint. Przyznana dotacja: 3 600,00 zł. Zadanie zrealizowano.
2. Zadanie pod nazwą „Oldboys Basket – organizacja turnieju
koszykówki” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Towarzystwo
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Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”. Przyznana dotacja:
3 600,00 zł. Zadanie zrealizowano.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym:
Zadanie pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” zlecone do
realizacji Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Piszu. Przyznana dotacja: 7 200,00 zł.
Zadanie zrealizowano.
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego:

Najważniejsze informacje
dotyczące realizacji
zadania w 2020 r.

Zadanie pod nazwą „Prowadzenie punktu przeznaczonego na
udzielanie nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
piskiego w 2021 roku” zlecone do realizacji Fundacji „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych”. Przyznana dotacja: 64 020 zł. Zadanie w trakcie
realizacji.

Wykaz zadań publicznych powiatu piskiego zleconych
w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
w trybie pozakonkursowym
na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.)

W zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie pod nazwą „Śladami żołnierzy wyklętych i ofiar
komunistycznego terroru na terenie Suwalszczyzny, Wilna i okolic”
zlecone do realizacji Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii
Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło Terenowe w Piszu.
Przyznana dotacja: 1 800,00 zł. Zadania nie zrealizowano, umowa
rozwiązana z powodu pandemii Covid-19.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym:
Zadanie pod nazwą „Honorowe dawstwo krwi w powiecie piskim –
akcja poboru krwi” zlecone do realizacji Warmińsko-Mazurskiemu
Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Przyznana
dotacja: 1 800,00 zł. Zadanie zrealizowano.
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Nazwa zadania

Członkostwo powiatu w związkach i stowarzyszeniach
i nadzór nad stowarzyszeniami

Powiat Piski jest członkiem niżej wymienionych organizacji:
Związek Powiatów Polskich
Powiat Piski pozostaje w strukturach stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich, jednej z najbardziej
powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających powiaty i miasta na prawach powiatu.
Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania poprzez:
- reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
- propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu
administracji rządowej,
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności
powiatowych,
- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi
powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
- prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie
problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego
członków.
W roku 2020 Starosta Piski Andrzej Nowicki pozostawał w strukturach Zarządu ZPP, natomiast w
pracach zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego udział brali:
Wicestarosta Piski Marek Wysocki- zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli i
członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda - zespół ds. edukacji, kultury i sportu.
Wysokość rocznej składki – 10.071,36 zł.
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
Powiat Piski w roku 2020 pozostawał w strukturach stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Mazurskie Morze”. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” działa jako stowarzyszenie na
podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855, z późn. zm.). Od sierpnia 2013 r. LGD „Mazurskie Morze” posiada status organizacji pożytku
publicznego wpisany do KRS. Forma organizacyjno-prawna LGD jest dodatkowo unormowana
przepisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r., poz. 173
j.t.), oraz przepisami ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 2009 Nr 72, poz. 619 z późn. zm.) i usankcjonowana
dodatkowo przepisami ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015,
poz.378).
W roku 2020 stowarzyszenie LGD „MM” kontynuowało wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wysokość rocznej składki – 9.000 zł.
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020"
Powiat przystąpił do stowarzyszenia uchwałą nr IV/24/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020".
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem i późniejszym wdrażaniem wspólnych
przedsięwzięć opisanych w Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wykonuje Biuro Stowarzyszenia,
mające siedzibę w Mikołajkach. Stowarzyszenie ma zapewnioną obsługę rachunkowo-księgową.
Powiat Piski -za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu- w roku 2020 w ramach
współpracy ze stowarzyszeniem realizował zadania z zakresu wdrażania projektu Mazurska Pętla
Rowerowa (trwały uzgodnienia w zakresie wykonawstwa poszczególnych odcinków ścieżek
rowerowych przyległych do dróg powiatowych).
Wysokość rocznej składki – 55.950,53 zł
Stowarzyszenie „Szesnastka”
Powiat przystąpił do stowarzyszenia uchwałą nr VI/35/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 29.03.2007 r.
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy senatora i rektora Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego prof. Ryszarda Góreckiego. Skupia osoby lobbujące na rzecz wyremontowania
i przebudowy drogi krajowej nr 16. Przedstawicielem Powiatu Piskiego w strukturach Stowarzyszenia
jest Naczelnik Wydziału Komunikacji. W 2020 r. odbyły się dwa spotkania w trybie online, których
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głównym tematem były informacje na temat kolejnego etapu rozbudowy drogi ekspresowej S16, która
docelowo połączy Olsztyn z Białymstokiem. Zgodnie z informacjami nowy odcinek będzie miał 16 km
długości w tym ok. 13 km w ciągu S16 i przebiegać będzie w okolicach Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe
Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.
Realizatorem projektu jest firma PORR a zadanie ma być zrealizowane w latach 2020-2023.
Wysokość rocznej składki – 1.400 zł.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Informacje w zakresie
organizacji
pozarządowych
funkcjonujących na
terenie Powiatu Piskiego
w 2020 r.

Nazwa zadania

Litwa

1. Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej
i Informacji
2. Wydział Komunikacji i Transportu
3. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
i Placówek w Piszu
W ewidencji prowadzonej w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji,
Integracji Europejskiej i Informacji wykazano na koniec roku 2020 r.:
 92 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym,
 9 stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w rejestrze Starosty,
 33 Ochotniczych Straży Pożarnych,
 13 fundacji.
Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek
w Piszu prowadzi ewidencję klubów sportowych oraz uczniowskich
klubów sportowych. Na terenie powiatu w 2020 r. funkcjonowało:
 6 Klubów Sportowych,
 16 Uczniowskich Klubów Sportowych.

Współpraca zagraniczna
współpraca z Rejonem Alytus, Litwa
Powiat Piski podtrzymuje nawiązaną współpracę z samorządem
Rejonu Alytus.
Współpraca partnerstwa oparta była w roku 2020 przede wszystkim
na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do 5 naboru wniosków
Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020. W ramach
powyższego przygotowano aplikację projektu pn. „Świadczy o nas
dziedzictwo kulturowe”, wspólnie pracowano nad spełnieniem
warunków po wstępnym zatwierdzeniu projektu do dofinansowania.
Projekt zyskał ostateczną akceptację Instytucji Zarządzającej i został
skierowany do realizacji w latach 2021/2022. Projekt przewiduje
działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na
obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku
działań nastąpi m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I.
Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu
Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Ponadto,
eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji a ich pracownicy
przejdą specjalistyczne szkolenie. Projekt kontynuuje działania
promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i
Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego, jego realizacja
wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego. Projekt
dofinansowany będzie ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska.
Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634
273,05 euro.
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Podsumowanie
Rok 2020 był czasem szczególnym z powodu pojawienia się na świecie i w Polsce wirusa
Covid-19. Występowanie zakażeń, izolacja i wprowadzenie obostrzeń przez Rząd na obszarze
kraju było dla obywateli czymś nieznanym i budzącym niepokój. Sytuacja ta spowodowała
zakłócenia w działalności wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego w tym również
funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej. Epidemia zmusiła do
natychmiastowego dostosowania się do nowej rzeczywistości oraz podjęcia nadzwyczajnych
działań.
Priorytetem dla administracji samorządowej Powiatu Piskiego stało się bezpieczeństwo,
życie i zdrowie mieszkańców powiatu oraz zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa.
Kierownictwo Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, służb podjęło niezwłoczne
działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i wypracowania procedur
zapewniających ciągłość funkcjonowania urzędów, instytucji oraz realizowania zadań publicznych,
Wprowadzono, zgodnie z wytycznymi, ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta,
przygotowano instrukcję w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dostosowywano obieg dokumentów do nowych warunków funkcjonowania. Na bieżąco
analizowano potrzeby jednostek w zakresie środków ochrony indywidualnej i dystrybuowano je
według zgłaszanych potrzeb. W celu zachowania dystansu społecznego zakupiono specjalne
osłony, komory dezynfekcyjne i wydzielano miejsca do spotkań z klientami urzędu. Wszystkie
rozwiązania były konsultowane z podległymi jednostkami.
Wprowadzenie regulacji prawnych, polegających m.in. na wydłużeniu biegu terminów
administracyjnych, pozwoliło na realizację ustawowych zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Powiększająca się skala zakażeń spowodowała konieczność zawieszenia
zajęć dydaktycznych i wychowawczych w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych
i wymogła przejście na dotąd nikomu nie znany system nauki zdalnej. Rosnąca liczba chorych na
Covid-19 stała się też ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia i tym samym dla wszystkich
pracowników SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Powiat przekazywał środki na działania
szpitala oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu punktów wymazowych, izolatoriów,
przekształcaniu Oddziału Wewnętrznego w oddział przeznaczony dla pacjentów dotkniętych
Covid-19 a także w uruchamianiu punktu szczepień dla mieszkańców Powiatu Piskiego.
Wystąpienie epidemii miało również wpływ na sytuacje finansową samorządu
powiatowego. W związku z tym wprowadzano politykę ograniczania wydatków i skupiano się na
realizacji najważniejszych zadań. Pomimo trudnej sytuacji wykonywano zaplanowane inwestycje,
remonty, składano wnioski na nowe projekty oraz korzystano z wszelkich programów pomocowych,
które były nakierowane na walkę ze skutkami pandemii Covid-19. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
z ogromną determinacją realizował programy pomocowe z tzw. Tarczy antykryzysowej, aby
wsparcie finansowe jak najszybciej trafiło do przedsiębiorców i niwelowało negatywne dla
gospodarki skutki pandemii.
Epidemia wywołała daleko idące konsekwencje w wielu sferach życia społecznego
i gospodarczego, które będą odczuwalne przez wiele lat. Walka z pandemią w 2020 r. pokazała
też, że potrafiliśmy się jednoczyć, wpierać, pomagać i wypracowywać wspólne rozwiązania.
Szczególne podziękowania należą się zarządzającym służbą zdrowia i wszystkim
pracownikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem nieśli pomoc chorym. Radzie
Powiatu za wsparcie działań Zarządu Powiatu oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Wszystkim służbom i inspekcjom a także pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych za determinację i sumienność w realizacji zadań, pomimo ograniczeń, trudności
i niepewności.
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