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Wstęp
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, wprowadziła szereg zmian w prawie samorządowym m.in. obowiązek
sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia
radzie powiatu raport o stanie powiatu. W myśl ust. 3 cyt. ustawy, rada powiatu może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Ogólna charakterystyka Powiatu Szczycieńskiego
Powiat Szczycieński leży w południowej części Województwa Warmińsko Mazurskiego. Zajmuje obszar 1933 km2 (czyli 193 321 ha) co stanowi 8 % powierzchni
województwa warmińsko -mazurskiego i plasuje go w grupie powiatów o największej
powierzchni. W granicach powiatu funkcjonują gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi,
Szczytno, Świętajno, miasto i gmina Pasym, Wielbark oraz miasto Szczytno.
Siedzibą Samorządu Powiatowego jest miasto Szczytno -centrum życia społecznego,
kulturalnego i gospodarczego. Dla samorządów lokalnych, centra gospodarczo-społecznokulturalne, pełnią miejscowości stanowiące ich siedziby w miejscowościach: Dźwierzuty,
Jedwabno, miasto Pasym, Rozogi, Świętajno, miasto Wielbark, a dla gminy Szczytno -miasto
Szczytno.
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 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, przeciwpożarowej i zapobiegania
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 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,
działalności w zakresie telekomunikacji. Do zadań publicznych powiatu należy również
zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.
Jednostki podległe Samorządowi Powiatowemu zlokalizowane w mieście Szczytno to: Zespół
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego, Zespół Szkół
nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z Filią w Spychowie, Środowiskowy Dom Samopomocy
z Filią w Piasutnie, Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg
Powiatowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Administracyjne
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do Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych (Domów Dziecka w Szczytnie) oraz
Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci Pasymiu.

Realizacja budżetu powiatu
Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości 83.284.287,88 zł, a wydatki
w wysokości 95.358.304,84 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 12.074.016,96 zł.
W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.474.000 zł.
Realizacja dochodów bieżących (79.863.858,68 zł) i wydatków bieżących (74.480.467,16 zł)
stworzyła w tym zakresie nadwyżkę operacyjną w kwocie + 5.383.391,52 zł.
Łączne wykonanie budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) ilustruje poniższe
zestawienie.
BILANS BUDŻETU
L.p.

Treść

Plan

Wykonanie

%

1.

Dochody

84.369.257,46

83.284.287,88

98,71

2.

Wydatki

98.603.257,46

95.358.304,84

96,71

Nadwyżka/Deficyt (1-2)

-14.234.000,00

-12.074.016,96

84,83

Przychody

16.708.000,00

16.708.568,75

100,00

w tym: przychody ze sprzedaży obligacji

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00

Rozchody

2.474.000,00

2.474.000,00

100,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

2.474.000,00

2.474.000,00

100,00

Różnica (3-4)

14.234.000,00

14.234.568,75

100,00

Dochody i przychody razem

101.077.257,46

99.992.856,63

98,93

Wydatki i rozchody razem

101.077.257,46

97.832.304,84

96,79

3.

4.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło
29.002.000 zł i stanowiło 34,82% wykonanych dochodów w 2019 roku.
Lp.

Umowa

Wysokość
zaciągniętego
zobowiązania

Rok
zaciągnięcia
zobowiązania

Zobowiązania na dzień
31.12.2019r.

1

2

3

4

5

1 umowa pożyczki nr 00006/17/17011/OA-PO/P

1.000.000

2017

652.000

2 umowa nr 93102035410000519600901868

3.900.000

2017

2.600.000

3 umowa nr 589/82/JST/17

1.500.000

2017

250.000
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4 umowa emisji obligacji

10.500.000

2018

10.500.000

5 umowa emisji obligacji

15.000.000

2019

15.000.000

x

X

29.002.000

RAZEM

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych w 2019 roku wg ważniejszych źródeł
przedstawia poniższe zestawienie:
L.p

I
1.

Wyszczególnienie

Kwota zł

% udział/
dochody og.

Dochody budżetowe ogółem, z tego:

83.284.287,88

100,0

DOCHODY BIEŻĄCE

79.863.858,68

95,89

39.293.938,00

47,18

13.171.134,35

15,81

subwencja ogólna z budżetu państwa + uzup. dochodów
powiatu

2. dotacje celowe z budżetu państwa
3. dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne
4. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

12.360.905,90

14,84

12.856.939,46

15,44

837.658,97

1,01

255.511,08

0,30

7. środki unijne na projekty bieżące

1.087.770,92

1,31

II

3.420.429,20

4,11

1. środki unijne na inwestycje

1.968.584,16

2,37

2. Środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje

1.183.264,16

1,42

3. dotacje celowe z gmin na inwestycje

208.904,89

0,25

4. dotacje z budżetu państwa na inwestycje
5. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

49.095,84

0,06

10.271,15

0,01

5. środki pozyskane z innych źródeł
6.

dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie
porozumień
DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2019 Powiat otrzymał dotacje:
-dotacje na zadania zlecone
L.p.

Rozdział

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

70005
71012
71015
75011
75045
75295
75411
75478
75515

Nazwa rozdziału

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Nadzór budowlany
Urzędy wojewódzkie
Komisje poborowe
Pozostała działalność
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 2019 rok

Kwota
otrzymana

125.415
275.601
338.827
684
34.876
58.100
4.349.391
3.600
198.000

125.401,85
275.330,65
338.483,93
684,00
34.875,45
58.100,00
4.349.371,90
3.600,00
197.639,73
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10.

80153

11.

85156

12.
13.
14.
15.
16.
17.

85203
85321
85395
85504
85508
85510

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Ośrodki wsparcia
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Pozostała działalność
Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

RAZEM

29.222,21

29.222,21

1.245.065

1.242.623,59

2.716.066
453.782,65
6.930
60.450
620.018
193.937
10.709.964,86

2.714.298,13
453.011,36
6.930,00
48.980,00
619.582,29
183.061,81
10.681.196,90

Plan 2019 rok

Kwota
otrzymana

5.612
72.233,60
2.279.070
40.445

5.149,01
64.972,24
2.279.070
40.445,00

2.397.360,60

2.389.636,25

Plan 2019 rok

Kwota
otrzymana

109.200

100.301,20

-dotacje na zadania własne
L.p.

Rozdział

1.
2.
3.
4.

80105
80148
85202
85508

Nazwa rozdziału

Przedszkola specjalne
Stołówki szkolne i przedszkolne
Domy Pomocy Społecznej
Rodziny zastępcze

RAZEM
-dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
L.p.

Rozdział

1.

80195

Nazwa rozdziału

Pozostała działalność

Realizacja dochodów majątkowych
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.420.429,20 zł i dotyczyły:
1. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn.:
„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego” 1.747.553,25 zł.
2. Środki z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska -Rosja na dofinansowanie
zadania pn.: „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie
Swietłogorskim” (Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno Biskupiec -na terenie Gminy Dźwierzuty) -161.162,58 zł.
3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -RPO Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej
na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno -Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej
Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją -59.868,33 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana od Miasta Szczytno na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa
ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno -Biskupiec” - na terenie
Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z dokumentacją -208.904,89 zł.
5. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659” 1.142.264,16 zł.
6. Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadania pn.: „Remont i przebudowa
budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie” - 35.095,84 zł.
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7.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprężarki dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie” - 14.000 zł.
8. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup
sprężarki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie” – 41.000 zł.
9. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku
2018 – 10.271,15 zł.
Zestawienie wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu
Zaplanowane na 2019 rok wydatki budżetu Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 98.603.257,46
zł zostały zrealizowane w kwocie 95.358.304,84 zł, co stanowi 96,71 % całości wydatków
zaplanowanych przez powiat.
Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła :
•
wydatków bieżących w kwocie 74.480.467,16 zł,
•
wydatków majątkowych w kwocie 20.877.837,68 zł.
Realizacja wydatków bieżących
Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 74.480.467,16 zł i zostały one zrealizowane
w 97,06 % planu rocznego założonego na poziomie 76.734.999,46 zł.
Realizacja zadań bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej wyglądała
następująco:
-Rolnictwo i łowiectwo -kwota 3.000 zł
W ramach działu wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych.
-Leśnictwo -kwota 368.848,69 zł
W ramach tego działu zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla rolników za wyłączenie
gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 280.457,47 zł. Wykonano
również oceny udatności upraw leśnych – 157,50 zł. W tym dziale wykonywane są również
zadania polegające na bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu
Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Wypłacono łącznie w
2019 roku z tytułu nadzoru kwotę 85.850,35 zł.
W 2019 r. zostały wykonane dokumentacje urządzeniowe dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych za kwotę brutto 2 160 zł. Zakupiono
oznaczniki do cechowania drewna – 223,37 zł.
-Transport i łączność - kwota 3.511.630,43 zł
Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania
Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych
– 3.266.861,83 zł.
Udzielono dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach
administracyjnych Miasta Pasym i Miasta Szczytno w łącznej wysokości 244.768,60 zł.
-Turystyka - kwota 45.287,61 zł
Wydatkowano kwotę 20.371,59 zł na realizację działań bieżących zadania pn.: „Rozwój
turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim”.
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Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie
turystyki w wysokości 9.000 zł.
Wypłacona została również składka członkowska Powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna
Organizacja Turystyczna w wysokości 15.000 zł.
Dokonano opłaty za dzierżawę szlaków rowerowych – 916,02 zł.
-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 209.518,24 zł
Środki na realizację zadań w tym dziale pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej w kwocie 125.401,85 zł oraz środki własne w wysokości
84.116,39zł, które przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
nieruchomości powiatu, podatku oraz opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu
prawnego nieruchomości.
-Działalność usługowa - kwota 1.602.924,03 zł
Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji
celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane
na:
• prace geodezyjne – 275.330,65 zł,
• na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Szczytnie - 338.483,93 zł.
Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby
Wydziału Geodezji, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu
ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 989.109,45 zł.
-Szkolnictwo wyższe i nauka- kwota 10.200 zł
Wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów.
-Administracja publiczna - kwota 6.870.407,29 zł
Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji
celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane
na:
• na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone - 684 zł,
• kwalifikację wojskową - 34.875,45 zł.
Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:
• utrzymanie Rady Powiatu - 436.020,39 zł, w tym 430.233,89 zł na wypłatę diet dla
radnych,
• funkcjonowanie Starostwa Powiatowego - 6.185.956,23 zł,
• zadania związane z promocją powiatu – 209.661,22 zł,
• dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 3.210 zł.
-Obrona narodowa - kwota 58.100 zł
Środki w tym dziale przekazane z rezerwy celowej Wojewody przeznaczone zostały na zakup
umundurowania specjalnego typu nomex oraz zakup systemów teleinformatycznych
i informatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 4.471.540,33 zł
Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji
celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane
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na pokrycie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
w kwocie 4.352.971,90 zł, w tym 3.600 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (węże
pożarowe). Udzielono również dotacji dla Gmin z terenu Powiatu Szczycieńskiego na realizację
zadań z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w łącznej wysokości
33.000 zł. Ponadto, opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia
meteorologiczne IMGW za kwotę 1.976,59 zł. Zrealizowano zadania w ramach kalendarza
imprez na 2019 rok Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
mające zasięg ponadlokalny – 12.591,84 zł.
-Wymiar sprawiedliwości – kwota 197.639,73 zł
W 2019 roku powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa
punkty usytuowane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie powiat prowadził samodzielnie,
w których pomoc była świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę
Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Olsztynie. Jeden punkt, mieszczący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczytnie, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze
otwartego konkursu – Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku. Nieodpłatna
pomoc prawna była udzielana we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w
tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę
197.639,73 zł.
-Obsługa długu publicznego – kwota 643.737,55 zł
Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki
oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizje za organizację, przeprowadzenie
i obsługę kolejnej emisji obligacji.
-Oświata i wychowanie – kwota 25.564.235,18 zł
Z powyższej kwoty zrealizowanych środków na oświatę wyodrębnić należy wydatki na:
• dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 1.953.620,13 zł,
• funkcjonowanie Techników – 7.988.201,63 zł,
• funkcjonowanie Branżowych Szkół I i II stopnia – 2.870.972,86 zł,
• funkcjonowanie Szkół Zasadniczych – 820.202,73 zł,
• funkcjonowanie Liceów Ogólnokształcących – 4.853.125,23 zł,
• funkcjonowanie Gimnazjum Sportowego – 377.204,39 zł,
• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej – 3.427.840,26 zł,
• funkcjonowanie Gimnazjum Specjalnego – 332.617,32 zł,
• funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej – 859.754,72 zł,
• funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego –265.854,59 zł,
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla młodzieży w liceach i szkołach zawodowych i przedszkolu specjalnym – 614.234,13 zł,
• zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji celowej – 29.222,21 zł,
• awanse zawodowe, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, świadczenia zdrowotne
dla nauczycieli i pozostała działalność– 44.698,54 zł,
• realizacja Programu „Za Życiem” – 100.301,20 zł,
• program „Posiłek w szkole i w domu” - 81.215,31 zł,
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•

wydatki związane z realizowanym przez jednostki oświatowe projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 940.169,93 zł,
realizację zadań z zakresu edukacji w formie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń
w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert – 5.000 zł.

-Ochrona zdrowia – kwota 2.195.623,44 zł
W ramach tego działu pokryto stratę finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
w wysokości 949.999,85 zł. Kwota na wydatki bieżące pochodząca z dotacji celowej na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na składki
na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz dzieci z Domu Dziecka w Szczytnie i Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu – wydatkowano kwotę
1.242.623,59 zł. W ramach działu zrealizowano zadania z zakresu polityki zdrowotnej w formie
dotacji dla organizacji i stowarzyszeń w ramach realizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, poprzez otwarty konkurs ofert – 3.000 zł.
-Pomoc społeczna – kwota 12.139.060,70 zł
Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji
celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane
na:
• funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sąpłatach
– 2.714.298,13 zł.
Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane na:
• utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie - 8.494.142,17 zł, w tym z dotacji
celowej z budżetu państwa – 2.279.070 zł,
• działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie 717.244,07 zł,
• ośrodki interwencji kryzysowej - 86.839,33 zł,
• wydatki związane z realizowanym przez jednostki projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej – 126.537 zł.
-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.618.759,92 zł
Środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji
celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane
na:
• funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 453.011,36 zł,
• Karta Polaka - 6.930 zł.
Ponadto środki własne w ramach tego działu zostały wydatkowane m.in. na:
• Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 47.459 zł,
• utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 3.008.815,90 zł,
• dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim w
formie dotacji z budżetu i pokrycia wydatków – 102.543,66 zł.
-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3.459.169,15 zł
Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:
• działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 2.101.039,90 zł,
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działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie –
1.547.718,06 zł,
działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - 494.204,22
zł,
działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 – 1.011.224,68 zł,
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla
nauczycieli - 46.174,09 zł,
stypendia i nagrody z budżetu powiatu dla uczniów – 41.400 zł,
realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dotacji z budżetu –
112.975,20 zł,
realizację kalendarza imprez Wydziału EZ– 1.310 zł,
wydatki związane z realizacją projektu Erasmus + realizowanego przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie z udziałem środków unijnych – 103.123 zł.

-Rodzina-kwota 7.398.708,33 zł
Środki zrealizowane w ramach tego działu zostały przeznaczone na:
• utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4.057.649,58 zł
• wydatki na rodziny zastępcze – 3.103.741,84 zł, w tym na wypłaty świadczeń dla dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 2.288.237,64 zł,
• pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach
zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - 188.336,91 zł,
• wypłata świadczeń „Dobry Start” w ramach dotacji celowej - 48.980 zł
-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 151.076,54 zł
Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury przeznaczone zostały na:
• dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie
w formie dotacji z budżetu – 40.000 zł,
• dofinansowanie zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Szczytnie w formie
dotacji z budżetu – 32.000 zł,
• na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów
na realizowane zadania - 17.076,54 zł (kalendarz imprez),
• dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań Powiatu w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie - 40.000 zł,
• dotację na organizację imprezy promocyjno – kulturalnej w ramach cyklu „Letnie GranieSzczytno 2018” – 20.000 zł,
• dotację na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn.: „Palma
Wielkanocna w Rozogach” – 2.000 zł.
-Kultura fizyczna – 32.000 zł
Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań
powiatu w dziedzinie kultury fizycznej.
Realizacja wydatków majątkowych
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 23,80% wydatków ogółem, tj. 20.877.837,68 zł.
Zostały one zrealizowane w 95,47 % planu rocznego założonego na poziomie 21.868.258 zł.
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WYDATKI INWESTYCYJNE wg jednostek realizujących
I.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

L.p.

Nazwa zadania

Wykonanie

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo, etap II
od km 6+190 do km 12+659
2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr
1639N Witowo-Warchały
II.
L.p.

Wydatek niewygasający

8.056,50 zł
Wydatek niewygasający

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Nazwa zadania

Wykonanie w zł

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki - odszkodowania

126.693 zł

Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno –
2. Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z
dokumentacją
3. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego
Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego
w Szczytnie
Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w
5.
Szczytnie
Zakup systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i
6.
Dróg Starostwa Powiatowego
Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w
7.
Szczytnie
4.

8. Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18

3.270.332,02 zł
1.937.250 zł
26.336,54 zł
10.393,50 zł
29.913,60 zł
16.000 zł
122.894,17 zł

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z
dokumentacją

9.

2.284.528,32 zł

12.930.375,19 zł
W tym wydatek niewygasający6.778.082,56zł

III. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
L.p.

1.

Nazwa zadania

Wykonanie w zł

Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

55.000 zł

IV. Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
L.p.
1.

Nazwa zadania
Zakup ścianki Pin-Art. - Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie

Wykonanie w zł
24.969 zł

V. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
L.p.

Nazwa zadania

1. Remont i przebudowa budynku ŚDS w Szczytnie Filii w Piasutnie
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

35.095,84 zł

20.877.837,68 zł
str. 12

Realizacja wydatków przez jednostki budżetowe
Wydatki zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2019 roku stanowiły
kwoty:
Jednostka

Plan finansowy (w zł)

Wykonanie (w zł)

SP
33.824.089,48
31.734.974,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPS
8.495.264
8.494.142,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOSZW
7.561.987,33
7.514.601,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZS 1
7.152.452
7.053.514,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZS 3
6.363.342
6.219.538,67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZS 2
6.074.389
5.968.718,46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZDP
5.798.175
5.558.674,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PCPR
5.338.722,65
5.037.365,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KPPSP
4.466.091
4.466.071,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUP
4.225.687
4.222.972,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŚDS
2.751.335
2.749.393,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E-A DD PASYM
2.325.447
2.261.808,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PPP
1.723.220
1.677.818,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CA do obs.PO-W
660.250
636.754,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD SZCZYTNO
594.443,60
552.259,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PCSTIR
498.250
494.204,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD nr 2
411.285,40
377.007,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PINB
338.827
338.483,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM

98.603.257,46

95.358.304,84

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Specyfika funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy JST powoduje,
że wszelkie zadania własne powiatu, które nie zostały powierzone innym jednostkom
organizacyjnym są realizowane przez Starostwo. Podobnie jest z zadaniami zleconymi
i obsługą dochodów Skarbu Państwa. Wydatki ujęte w budżecie, a nierealizowane w ramach
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planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem
planu finansowego Starostwa. Starostwo Powiatowe w Szczytnie na dzień 31.12.2019 roku
zatrudniało 88,19 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

5 964 145,00
818 458,00
7 560 244,48

5 845 915,87
734 332,84
6 664 165,76

98,02
89,72
88,15

5 331 228,00

5 227 953,61

98,06

14 150 014,00

6 484 523,44

45,83

33 824 089,48

24 956 891,52 73,78

Jednostka na dzień 31.12.2019 r. posiadała należności wymagalne
Lp.
I
II
III
IV

Nazwa dłużnika

należność z tytułu

OPŁATA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
ZASĄDZONE KOSZTY PROCESU PONIESIONE PRZEZ STAROSTWO
POWIATOWE Z TYT.OPŁATY ZA NAJEM
CZYNSZ ZA NAJEM
KOSZTY USUNIĘCIA I PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU ORAZ KOSZTY
POSTĘPOWANIA
ŁĄCZNIE należności wymagalne

Należność
wymagalna
2 329,89
1 671,81
8 402,32
526 200,71
538 604,73

Opis innych zadań zrealizowanych przez jednostkę:
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000 zł
W ramach rozdziału wykonano: - sprawdzenie i wykonanie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
Gospodarka leśna – zrealizowano wydatki ogółem 280 614,97 zł
Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1867), zostały wypłacone miesięczne ekwiwalenty
za włączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dla 105,40 ha – do dnia:
28.02.2019 r. i dla 101,41 ha – od dnia: 01.03.2019 r.), dla zalesień wykonanych na terenie
powiatu szczycieńskiego w latach: 2002 (36,00 ha) i 2003 (69,40 ha – do dnia: 28.02.2019 r.
i 65,41 ha – od dnia: 01.03.2019 r.) na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).
Właścicielom zalesionych gruntów rolnych w 2019 r. przekazano otrzymany z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalent na łączną kwotę 280 457,47 zł.
W 2019 r., zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
powierzono w drodze porozumienia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wielbark dokonanie oceny
udatności 3,15 ha upraw leśnych założonych na gruntach rolnych, położonych na terenie
gminy Wielbark, dla zalesień wykonanych w 2015 r. na podstawie przepisów o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju
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obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Obowiązek wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach.
Dane o powierzchni zalesionych gruntów rolnych na podstawie ww. przepisów uzyskano
z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela zalesionych gruntów. Łączny koszt
dokonania przedmiotowej oceny udatności upraw leśnych przy stawce jednostkowej 50,00
zł/ha wyniósł 157,50 zł. W celu realizacji ww. zadania, Starosta Szczycieński w dniu: 27.05.2019
r. zawarł z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wielbark Aneks Nr 5 do obowiązującego Porozumienia
z dnia: 02.06.2009 r. dotyczącego przedmiotowego zakresu.
Nadzór nad gospodarką leśną– zrealizowano wydatki ogółem 88 233,72 zł
W 2019 roku, w ramach porozumień zawartych przez Starostę Szczycieńskiego z nadleśniczymi
Lasów Państwowych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, na terenie powiatu
szczycieńskiego nadzorem było objętych 5365,6465 ha lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów przekazanych w 2019 r. do nadzoru nad gospodarką
leśną poszczególnym nadleśniczym Lasów Państwowych wynosiła: Jedwabno – 195,8100 ha,
Korpele – 1 406,3257 ha, Olsztyn – 221,4831 ha, Spychowo – 1 421,3487 ha, Szczytno – 1
033,0894 ha, Strzałowo – 33,0770 ha i Wielbark – 1 054,5216 ha. Całkowity koszt nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie
powiatu szczycieńskiego przy stawce jednostkowej 16,00 zł/ha wyniósł w 2019 r. brutto
85 850,35 zł.
W 2019 r. zostały wykonane dokumentacje urządzeniowe dla 5,5963 ha lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych za kwotę brutto
2 160, 00 zł, przy czym dla 5,3204 ha lasów zostały wykonane aneksy do uproszczonych planów
urządzenia lasu i dla 0,2759 ha lasów zostały wykonane aneksy do inwentaryzacji stanu lasów.
Wg stanu na dzień: 31.12.2019 r. powierzchnie leśne posiadające ważne uproszczone plany
urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasów, obejmowały łącznie 5 150,40 ha, w tym:
1728,31 ha lasów było objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu i 3350,15 ha lasów
posiadało inwentaryzację stanu lasów, co stanowiło 96 % nadzorowanej powierzchni lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa.
W 2019 r. dokonano zakupu dla Nadleśnictwa Wielbark 1 000 szt. płytek do cechowania
drewna, stosowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, za kwotę brutto
223,37 zł, w tym koszt oznaczników wyniósł brutto 183,27 zł i koszt przesyłki – brutto 40,10 zł.
L.p.

Nadleśnictwa

Plan

Kwota przekazana na
dzień 31.12.2019

1

Nadleśnictwo Korpele

22 501,21 zł

22 501,21 zł

2

Nadleśnictwo Wielbark

16 872,35 zł

16 872,35 zł

3

Nadleśnictwo Olsztyn

3 543,73 zł

3 543,73 zł

4

Nadleśnictwo Jedwabno

3 132,82 zł

3 132,82 zł

5

Nadleśnictwo Spychowo

22 741,58 zł

22 741,58 zł

6

Nadleśnictwo Strzałowo

529,23 zł

529,23 zł

7

Nadleśnictwo Szczytno

16 529,43 zł

16 529,43 zł

85 850,35 zł

88 850,35 zł

RAZEM
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Drogi publiczne powiatowe– zrealizowano wydatki ogółem 245 541,04 zł
W ramach rozdziału udzielono między innymi dotacji celowej na utrzymanie dróg
powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Pasym i Szczytno w łącznej
wysokości 245 541,04 zł.
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki ogółem 29 371,59 zł
W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019 r. wyglądała następująco:
Lp.

Nazwa zadania

1

Pejzaż kulturowy powiatu
szczycieńskiego

Fundacja (…) Kreolia Kraina
Kreatywności

Opracowanie i wydanie
„Słownika Mazurskiego”
Aktywnie wśród
mazurskiej przyrody po
Ziemi Szczycieńskiej –
rodzinny rajd rowerowy

WSZYSTKO DLA SZCZYTNA

2

3

Organizacja

Wysokość
przyznanej
dotacji

Przekazana
dotacja

1.500 zł

1.500 zł

6.000 zł

6.000 zł

1.500 zł

1.500 zł

9.000 zł

9.000 zł

WSZYSTKO DLA SZCZYTNA

Razem

Zorganizowano konferencje otwierająca projekt pn: „ Rozwój turystyki transgranicznej
w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk” – 4 761,21 zł
Koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem pn: ”Rozwój turystyki
transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk” – 15 610,38 zł
Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 15 916,02 zł
W ramach rozdziału została opłacona składka członkowska za 2019 rok dla Lokalnej Organizacji
Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego w wysokości 15 000 zł.
Kwotę 916,02 wydatkowano na opłacenie dzierżawy za rok 2019 – grunty leśnie na terenie
Nadleśnictwa Szczytno pod ścieżki rowerowe.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki ogółem 209 518,24 zł
W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji
rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 125 415,00 zł został
zrealizowany w 99,99 % (125 401,85zł).
Wydatki w kwocie 84 116,39 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły:
• Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 26 625,51
• Kosztów utrzymania nieruchomości powiatu, podatku od nieruchomości oraz opłat
sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości.
Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zrealizowano wydatki ogółem 337 349,30 zł
W powyższym rozdziale realizowane są między innymi zadania z zakresu administracji
rządowej. Plan w wysokości 275 601,00 został zrealizowany w 99,90 % (275 330,65 zł).
Wydatki w kwocie 62 018,65 zł związane z zadaniami własnymi powiatu dotyczyły między
innymi:
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•
•
•

Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 35 971,07
Odpisu na ZFŚS 4047,58
Przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów obręb 2 miasta Pasym w zakresie
uzupełnieniu baz danych ewidencji gruntów i budynków – 22 000

Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 927 090,80 zł
Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na utrzymanie siedziby Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wynagrodzenia i pochodne
pracowników wykonujących zadania z zakresu ośrodka dokumentacji geodezyjnej.
Największa grupę wydatków stawiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
tj.773 471,97 zł.
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – zrealizowano wydatki ogółem 10 200 zł
Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialne powiatu szczycieńskiego
wypłacono stypendia z budżetu powiatu dla studentów w łącznej wysokości 10 200 zł
Urzędy wojewódzkie – zrealizowano wydatki ogółem 684,00 zł
W powyższym rozdziale realizowane są zadania między innymi z zakresu administracji
rządowej. Plan wydatków administracji rządowej w wysokości 684,00 zł został zrealizowany
w 100 %.
Urzędy Marszałkowskie – zrealizowano wydatki ogółem 3 210,00 zł
Na podstawie umowy przekazano dotację dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w wysokości 3 210,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura
Regionalnego w Brukseli.
Rady Powiatów – zrealizowano wydatki ogółem 436 020,39 zł
W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z pokryciem kosztów
funkcjonowania Rady Powiatu Szczycieńskiego, z tego na wypłatę diet dla radnych
wydatkowano 430 233,89 zł.
Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki ogółem 6 185 956,23 zł
Największą grupę wydatków w tym rozdziale stanowiły:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników -4 743 082,76 zł
- zakup druków do Wydziału Komunikacji i tablic rejestracyjnych – 696 927,01 zł
Pozostała część wydatków stawiła koszty utrzymania budynku ratusza, szkolenia
pracowników, zakup materiałów biurowych itp.
Kwalifikacja wojskowa – zrealizowano wydatki ogółem 34 875,45 zł
Wydatki związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie szczycieńskim,
która odbyła się w dniach w dniach 06.03.2019r. – 22.03.2019r. z wyłączeniem 11,18,19 marca
2019r. w budynku warsztatów szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14. Ww. koszty
organizacji to koszty wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego,
sprzątania, zakup środków medycznych i materiałów biurowych, udostępnienia pomieszczeń
Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki ogółem 209 661,22 zł
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W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019r. wyglądała następująco:
Lp.

Nazwa zadania

Organizacja

1

Powiatowy
Dziecka 2019

2

Senioriada 2019Przegląd Twórczości
Seniorów

Dzień Fundacja
(…)
Kreatywności
Fundacja
(…)
Kreatywności
Razem

Kreolia

Kraina

Kreolia

Kraina

Wysokość
przyznanej
dotacji

Przekazana
dotacja

10 000 zł

10 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

17 000 zł

17 000 zł

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania wspólnie organizacji imprezy kulturalnej
pn. „Dożynki Powiatowe 2019” dla Gminy Dźwierzuty – 35 941,99
Środki finansowe z rozdziału 75075 wydatkowano na:
• Przeprowadzenie konkursu „Supersołtys Powiatu Szczycieńskiego 2018”;
• Zorganizowanie uroczystości wręczenia statuetek i wyróżnień „Jurandy 2018”;
• gadżety promocyjne
• Zorganizowanie pobytu delegacji z partnerskiego Rejonu Swietłogorsk (Rosja) w dniach
24-25 czerwca 2019 w związku z podpisaniem umowy o realizację wspólnego zadania
ze środków unijnych.
• XLVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych (07.07.2019)
• Dni Kultury Polskiej na Litwie (07.06.2019-09.06.2019) – Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Otwarcie świetlicy OSP w Wielbarku – 11.05.2019
• Jubileusz XX-lecia działalności Chóru Kantata (zakup kwiatów)
• XXXV Wileńskie Kaniuki – (zakup kwiatów)
• Spotkanie Starosty Szczycieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych
07.03.2019 – (zakup kwiatów)
• Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę dla uczestników z Powiatu Szczycieńskiego
• Inauguracja roku Akademickiego 2019-2020 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie
(zakup kwiatów)
Środki z tego rozdziału przeznaczono również na promocję w mediach.
Ochotnicze straże pożarne – zrealizowano wydatki ogółem 33 000,00 zł
Na podstawie umowy udzielono dotacji dla:
GMINA SZCZYTNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na
1. zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Szymany, OSP Olszyny i OSP
Lipowiec

9 000,00 zł

2.

GMINA ROZOGI - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup
sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wilamowo i OSP Klon

6 000,00 zł

3.

GMINA WIELBARK - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na
zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Wesołowo

3 000,00 zł
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4.

GMINA ŚWIĘTAJNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na
zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Spychowo

3 000,00 zł

5.

GMINA DŹWIERZUTY - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na
zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Nowe Kiejkuty i OSP Targowo

6 000,00 zł

6.

GMINA JEDWABNO - dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na
zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Jedwabno

3 000,00 zł

7.

GMINA PASYM -dotacji celowa na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup
sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Grom

3 000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – zrealizowano wydatki ogółem 1 976,59 zł
W ramach rozdziału opłacono usługę systemu teleinformatycznego zawierającego ostrzeżenia
meteorologiczne IMGW
Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 1 2 591,84 zł
W ramach ww. rozdziału realizowany był kalendarz imprez na 2019 r. Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych mający zasięg ponadlokalny:
• Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
• Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe,
• Powiatowe Dni Ochrony Przeciwpożarowej.
• Powiatowe Zawody Sportowe OSP
WW. zadania obejmowały zakupy nagród (sprzęt sportowy oraz elektroniczny), obsługę
nagłośnienia, wynajem sceny. Zakupiono materiały do magazynu przeciwpowodziowego.
Nieodpłatna pomoc prawna – zrealizowano wydatki ogółem 197 639,73 zł
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku powiat realizował zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294).
W powiecie szczycieńskim utworzono trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego jeden
punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Szczytnie powiat prowadził samodzielnie
i tu pomoc była świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę
Adwokacką w Olsztynie i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Olsztynie. Dwa punkty, które mieściły się w Starostwie Powiatowym
i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, powierzono do prowadzenia
organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu -Fundacji Rozwoju Ziemi
Oleckiej z siedzibą w Olecku. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana we wszystkich
punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
W okresie od stycznia do końca grudnia 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielono porad dla 739 osób, z czego w punkcie prowadzonym przez powiat dla 304 osób i
dla 435 osób w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową. Na realizację w/w
zadania wydatkowano kwotę 197 639,73 zł.
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Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki – zrealizowano
wydatki ogółem 643 737,55
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dnia 30.12.2010 na kwotę 2 000 000 zł
umowa nr 589/177/JST/06 na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych
powiatu szczycieńskiego kwota spłaconych odsetek w 2019 r. wynosi 7 489,48 zł, a zadłużenie
na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dnia 27.03.2017
na kwotę 1 000 000 zł umowa nr 00006/17/17011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania
pn. „Wymiana oświetlenia na system oświetlenia LED w placówkach oświatowych, których
organem prowadzącym jest Powiat Szczycieński” kwota spłaconych odsetek w 2019 r wynosi
10 023,87 zł, a zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 625 000 zł
Kredyt zaciągnięty w PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
w 2017. Kwota spłaconych odsetek w 2019 r. 79 251,47 zł., a zadłużenie na dzień 31.12.2019
r. wynosi 2 600 000 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu. Kwota spłaconych odsetek w 2019 r. 24 513,94 zł., a zadłużenie
na dzień 31.12.2019r. wynosi 250 000 zł
Emisja obligacji z dnia 27.11.2018- spłata odsetek 260 400,00
Emisja obligacji z dnia 26.06.2019 – spłata odsetek 216 600,00
Szkoły Podstawowe Specjalne – zrealizowano wydatki ogółem 1 777 189,20 zł
Przekazano dotację dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia
„PROMYK” w Szczytnie w wysokości 1 777 189,20 zł.
Licea Ogólnokształcące – zrealizowano wydatki ogółem 176 430,93 zł
Starostwo Powiatowe przekazuje dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowowychowawczych, wydatki na ten cel w 2019 r roku stanowiły kwotę 176 430,93 zł i
przedstawiały się następująco:
Nazwa jednostki

Przekazana dotacja na dzień 31.12.2019 r.

Liceum Ogólnokształcące W-MZDZ

138 852,09 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie,
Jolanta i Cezary Dzioba

37 578,84 zł

RAZEM

176 430,93 zł

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 5 000
zł
W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019 wyglądała następująco:
Lp.
1

Nazwa zadania
Szkolenie młodzieży w
piłce siatkowej

Organizacja
Powiatowy Uczniowski
Klub Sportowy
WIKORIA Szczytno

Wysokość
przyznanej Dotacji
3 500 zł

Przekazana
dotacja
3 500 zł
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2

"OLIMPIADA-ZDROWY
STYL ŻYCIA" Promowanie
zasad zdrowego stylu
życia wśród dzieci i
młodzieży Powiatu
Szczycieńskiego.

Warmińsko Mazurski
Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża

Razem

1 500 zł

1 500 zł

5 000 zł

5 000 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano wydatki ogółem na kwotę
5 109,48 zł
Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia
„PROMYK” w Szczytnie w wysokości 5 109,48 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
wchodzących w skład Niepublicznego zespołu Placówek Specjalnych realizujących kształcenie
ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego.
Pozostała działalność – zrealizowano wydatki ogółem 562,52 zł
W roku 2019 roku łącznie przeprowadzono 4 posiedzenia komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w których
uczestniczyli eksperci wybrani z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, zatrudnieni
do prac na podstawie umów zleceń. W miesiącu sierpniu odbyły się trzy komisje w których
uczestniczyło po dwóch ekspertów. W miesiącu listopadzie odbyła się jedna komisja, w której
uczestniczyło dwóch ekspertów. Odpłatność dla jednego eksperta wynosiła: 60 zł (dla eksperta
zamieszkałego na terenie Powiatu Szczycieńskiego) i 100 zł (dla eksperta z poza terenu
powiatu). Wydatkowano łącznie 562,52 zł.
Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki ogółem 949 999,85 zł
Na podstawie Uchwały nr V/36/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2019 roku
pokryto stratę finansową za 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wykazaną
w sprawozdaniu finansowym.
Programy polityki zdrowotnej – zrealizowano wydatki ogółem 3 000 zł
W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019r. wyglądała następująco:
Lp.

1

2

Nazwa zadania

„SPARTAKIADA ZDROWIA HDK
PCK” Promowanie idei
Honorowego Dawstwa Krwi
(HDK) na terenie Powiatu
Szczycieńskiego
„PIERWSZA POMOC RATUJE
ŻYCIE” Promowanie zasad

Organizacja

WarmińskoMazurski Oddział
Polskiego
Czerwonego Krzyża
WarmińskoMazurski Oddział

Wysokość
przyznanej
Dotacji

Przekazan
a dotacja

1 000 zł

1 000 zł

2000 zł

2000 zł
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udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej wśród dzieci i
młodzieży Powiatu
Szczycieńskiego
Razem

Polskiego
Czerwonego Krzyża

3 000 zł

3 000 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zrealizowano wydatki ogółem
102 543,66 zł
Na podstawie umowy przekazano dotację w wysokości 100 533,00 zł dla Stowarzyszenia
Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów działania Warsztatów
Terapii Zajęciowej co określa art.35 apkt.8 Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych.
Kwota 2 010,66 stanowi wydatek związany z kosztami utrzymania osoby niepełnosprawnej
uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biskupcu
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zrealizowano wydatki ogółem
41 400,00 zł
Na podstawie umowy o przekazaniu pomocy stypendialnej powiatu szczycieńskiego
wypłacono stypendia budżetu powiatu dla uczniów w łącznej wysokości 4 500 zł
Zakupiono nagrody na łączną kwotę 36 900,00 zł, które zostały wręczone uczniom z Zespołu
Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz SOSW w Szczytnie zgodnie z "Regulaminem Konkursu
o Nagrodę Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce
w roku szkolnym 2018/2019",stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/VIII/2019 Zarządu
Powiatu w Szczytnie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę
Starosty Szczycieńskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym
2018/2019
Pozostała działalność -zrealizowano wydatki ogółem 114 285,20 zł
W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej
Stowarzyszenia „PROMYK” w Szczytnie na realizacje zadań wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w kwocie 112 975,20 zł.
Pozostałe środki finansowe z rozdziału 85495 wydatkowano na zakup nagród dla laureatów
/uczestników konkursów edukacyjnych o zasięgu powiatowym pod Patronatem Starosty
Szczycieńskiego:
1. XXXII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze” – organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach .
2. XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny ”Sprawny Matematyk” – organizator: Zespół
Szkół w Spychowie.
3. XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego –organizator:
ZS w Rozogach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego.
4. II Powiatowy Turniej Lekkoatletyczny „Trójbój”
5. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote pióro”
6. Polska Liga Ju-Jitsu; Organizator- Katana Szczytno
7. Konkurs Literacko-Kulinarny „Smaki Literatury” organizator ZS nr 2 w Szczytnie
8. Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Powiatu Szczycieńskiego
9. Konkurs plastyczny „Miejsce wolne od dymu tytoniowego” – Organizator Sanepid
10. Konkurs ortograficzny o „Złote Pióro Starosty”
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11. Zawody w Speedcubingu 09.03.2019
12. XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Piłce Plażowej - Piasutno
Pozostałe zadania w zakresie kultury -zrealizowano wydatki ogółem 31 336,13 zł
W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019r. wyglądała następująco:
Lp.

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

Nazwa zadania

Teatr pod wsią Chochoł.
Mazurskie peregrynacje w
poszukiwaniu skarbów
tożsamości i kultury.
Prezentacje spektaklu
teatralnego w ramach V
edycji "Mazurskich
wędrówek teatralnych"
Stowarzyszenia ANIMA
„100 LECIE POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻA”
Lato Kulturalne w Centrum
Kreatywności w Jerutkach
„XIV OTWARTY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
CHÓRÓW O MIECZ JURANDA
– 2019”
„POWRÓT JURANDA DO
SPYCHOWA” –BLOK
KULTURALNO –
ROZRYWKOWY
XXII Pasymskie Koncerty
Muzyki Organowej i
Kameralnej PasymDźwierzuty 2019
XVIII Przegląd Twórczości
Artystycznej i Literackiej
Osób Niepełnosprawnych
„Teatrzyk wiejski – z kulturą
każdego dnia”
V Festiwal Folklorystyczny
Jedwabno 2019
Konferencja Naukowa
„Kościół Ewangelicki w
Szczytnie niemym świadkiem
historii. Konferencja z okazji

Organizacja

Wysokość
przyznanej
Dotacji

Przekazana
dotacja

Stowarzyszenie Twórców i
Orędowników Kultury ANIMA

5000 zł

5000 zł

Stowarzyszenie Twórców i
Orędowników Kultury ANIMA

5 000 zł

5000 zł

2 000 zł

2 000 zł

4000 zł

4000 zł

Fundacja (…) Kreolia – Kraina
Kreatywności

2000 zł

2000 zł

Stowarzyszenie „Przyjazne
Spychowo”

1000 zł

1000 zł

Parafia EwangelickoAugsburska w Pasymiu

7 000 zł

7 000 zł

3000 zł

3000 zł

1000 zł

1000 zł

4 500 zł

4500 zł

1000 zł

1000 zł

Warmińsko – Mazurski
Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
Fundacja (…) Kreolia – Kraina
Kreatywności

Stowarzyszenie Pomocy na
rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu
Szczycieńskiego
Stowarzyszenie
„PŁOZYTYWNI”
Stowarzyszenie Kulturalne
„Tanecznik”
Parafia Ewangelicko –
Augsburska w Szczytnie

str. 23

12

13

300 – lecia istnienia Kościoła
Ewangelickiego w Szczytnie”
Wydanie książeczki „Parafia
Ewangelicko – Augsburska w
Szczytnie” z okazji jubileuszu
300 – lecia Kościoła
Ewangelickiego w Szczytnie
Wileński Kaziuk 2019

Parafia Ewangelicko –
Augsburska w Szczytnie

1000 zł

1000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wileńsko – Nowogródzkiej w
Szczytnie

3 500 zł

3 500 zł

40 000 zł

40 000 zł

Razem

Udzielono dotacji celowej w wysokości 2000,00 zł dla Gminy Rozogi na dofinansowanie
zadania „XXIV Powiatowego Konkursu Palma Wielkanocna w Rozogach”.
Środki finansowe z rozdziału 92105 wydatkowano również na:
• Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Obchody Konstytucji 3 – go Maja
• Powiatowe obchody Dnia Kombatanta i Weterana
• Powiatowe Obchody Święta Niepodległości
Biblioteki -zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł
Na podstawie porozumienia nr EZ/1P/2017 z dnia 20 marca 2017 r. i aneksem z dnia
09 kwietnia 2019 przekazano dotację w wysokości 32 000 zł dla Gminy Miejskiej Szczytno
w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Muzea -zrealizowano wydatki ogółem 40 000,00 zł
Na podstawie umowy nr 2/EZ/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. przekazano dotację w wysokości
40 000 zł, dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zadania realizowane są głównie przez
Muzeum Mazurskie w Szczytnie i dotyczą w szczególności opieki nad zbiorami prywatnymi,
społecznymi i publicznymi na terenie Powiatu Szczycieńskiego
Kultura Fizyczna - zrealizowano wydatki ogółem 32 000,00 zł
W ramach realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przekazano organizacjom
i stowarzyszeniom dotacje celowe, ich realizacja zadaniowo w 2019r. wyglądała następująco:
Lp.

Nazwa zadania

Organizacja

Wysokość
przyznanej
Dotacji

Przekazana
dotacja

1

30 Maraton Juranda

Stowarzyszenie Klub Biegacza
Jurand

14 000 zł

14 000 zł

Morsy Szczytno #RESET

2500 zł

2500 zł

2 500 zł

2 500 zł

2000 zł

2000 zł

2

3
4

III Szczycieńska Ekstremalna
Trójka Oficjalne zakończenie
sezonu morsowego
2017/2018
Ponadlokalny Turniej Piłki
Nożnej Dzieci i Dorosłych
Międzynarodowa Gala
bokserska - Jedwabno 2019r

Szczycieński Klub Sportowy
Szczytno
Policyjny Klub „Gwardia”
Szczytno
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5
6
7

VIII Gala Sztuk Walki
Cykliczne Rozgrywki Piłki
Siatkowej
II PÓŁMARATON
SPYCHOWSKI „TROPEM
NIEDŹWIEDZIA”
Razem

Szczycieński Klub Kyokusin
Karate
Powiatowy Uczniowski Klub
Sportowy WIKTORIA Szczytno
Stowarzyszenie „Przyjazne
Spychowo”

1 000 zł

1000 zł

9 000 zł

9 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

32 000 zł

32 000 zł

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe– zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 126 693,00 zł
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność
Powiatu Szczycieńskiego.
Zadania inwestycyjne: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki 126 693,00 zł
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem
3 270 332,02 zł
Zadanie inwestycyjne: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej
Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” wraz z
dokumentacją: Dziennik budowy 15,00 zł, Tablice informacyjne 1 280,00 zł, roboty budowlane
3 234 370,88 zł, nadzór autorski 10 538,64 zł, nadzór inwestorski 14 760,00 zł, ogłoszenie
450,00 zł, urządzenie PYRO BOX- 8 917,50 zł
Pozostała działalność – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 1 937 250 zł
Zadanie inwestycyjne pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i
Mazur
• Pełnienie funkcji inżyniera projektu – 18 450 zł
• Utworzenie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz
utworzenie BDOR500- miasto i gmina Szczytno -627 300 zł
• Utworzenie powiatowej bazy danych EGiB, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz
utworzenie BDOR500 – miasto Pasym, miasto Wielbark, Gminy: Dźwierzuty,
Jedwabno, Pasym, Rozogi, Świętajno, Wielbark -1 266 900 zł
• Konfiguracja w systemie PZGiK wszystkich odebranych baz danych wykonanych w
ramach odrębnego zamówienia publicznego i końcowym wdrożeniu e-usług w oparciu
o bazy danych dostosowanych do nowych przepisów – 24 600 zł
Rady Powiatów – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 26 336,54 zł
Zadanie inwestycyjne: Zakup systemu do głosowania na potrzeby Biura Rady Starostwa
Powiatowego w Szczytnie.
Starostwa powiatowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 40 307,10 zł
Zadanie inwestycyjne: Zakup zapory internetowej klasy UTM na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Szczytnie 10 393,50 zł.
Zadanie inwestycyjne: Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji –
29 913,60 zł.
Komendy powiatowe policji – zrealizowano wydatki ogółem 16 000 zł
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Na podstawie porozumienie z dnia 11.10.2019 r. z Komendą Powiatową Policji, przekazano
środki na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu
SUV w wersji oznakowanej.
Szkoły zawodowe – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 122 894,17 zł
Zadanie inwestycyjne: Modernizacja skweru przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie.
Szpitale ogólne – zrealizowano wydatki inwestycyjne ogółem 6 152 292,63 zł
Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej
12 wraz z dokumentacją roboty budowlane – 6 112 147,30 zł, przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej -7 066,33 zł, projekt nasadzeń zastępczych – 2091,00 zł, kontrola –
sanepid – 220,00 zł, nadzór inwestorski - 30 750,00 zł, dziennik budowy - 18,00 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające
z art. 6 i 12 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Ilość zatrudnionych
osób w jednostce na 31.12.2019 roku - 21 osób, w tym: administracyjno-techniczni – 13 osób,
(13 etatów); pracownicy sekcji liniowej -8 osób (8 etatów).
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków:
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

1 316 996,00
24 712,00
2 163 881,00

1 314 598,76
24 200,22
1 927 290,41

99,82
97,93
89,07

0,00

0,00

2 292 586,00
5 798 175,00

0,00
3 266 089,39

0
0
56,33

Jednostka na dzień 31.12.2019 r. posiada należności wymagalne – 54 017,62 zł.
W ramach posiadanych środków 2019 r. wykonawcy zewnętrzni wykonali m.in. następujące
prace:
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –
285 967,80 zł
2. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy –
65 325,30 zł
3.Transport przy remontach cząstkowych dróg –
90 405,00 zł
4.Wycinka, sadzenie drzew, pielęgnacja zadrzewienia –
25 040,00 zł
5. Usługi sprzętowe (koparko- ładowarka, wózek widłowy) –
13 252,70 zł
6. Pogłębianie rowu dr 1492N1 033,20 zł
7.Odwodnienie dróg 1502N,1504N,1681N,1518N,1671N,1675N,1673N- 4 182,00 zł
8. Czyszczenie kanalizacji dr. 1647N 700,01 zł
8.Sprzątanie i wywóz odpadów z poboczy dróg –
3 585,00 zł
9.Remonty dróg powiatowych, oraz maszyn i urządzeń299 781,90 zł
W 2019 r. zakupiono materiały o wartości:
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1. Materiały do remontu dróg –
185 824,33 zł
2. Znaki drogowe i mat. do remontu znaków – 57 097,53 zł
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – 11 955,60 zł
4.Części zamienne do naprawy, ekspl. sprzętu – 57 451,10 zł
5.Paliwa, oleje silnikowe –
170 359,87 zł
6.Zakup pozostałych materiałów –
21 246,27zł
Razem zakup materiałów –
503 988,59 zł
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu. Typy
szkół funkcjonujących w placówce: technikum -technik handlowiec, -technik mechanik, technik informatyk, -technik ekonomista; liceum ogólnokształcące -edukacja policyjna;
branżowa szkoła I stopnia -mechanik -monter maszyn i urządzeń; mechanik -operator
obrabiarek skrawających, klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników. Placówka
zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 97 osób (93,22 etatów), w tym: nauczyciele 76 osób
(71,97 etatów), pozostali 21 osób (21,25 etatów). Liczba uczniów w placówce -766.
Sytuacja finansowa placówki zestawienie ilustrujące wysokość środków na realizację zadań
w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

5 853 053,00
9 304,00
968 566,00

5 780 791,30
9 256,46
953 734,10

98,77
99,49
98,47

321 529,00

309 732,49

96,33

0,00

0,00

7 053 514,35

97,89

0,00
7 152 452,00

Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Szkoła kontynuowała realizację
projektu pn.” Kształcimy dla rynku pracy”
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Wartość projektu wynosi 2 057 423,60 zł w tym dofinansowanie wynosi 1 840 073,60 zł, wkład
własny finansowy - 104 742 zł oraz wkład własny niefinansowy – 112 608 zł.
Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.03.2019 r. W okresie od 01.01.2019 r
do 31.03.2019 r zakupiono w ramach doposażenia trzech nowych pracownie dla nowego
zawodu-mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej ) narzędzia do obróbki oraz sprzęt
audiowizualny i tablety do pozostałych zakupionych w ramach projektu pracowni
dydaktycznych. W ramach projektu eksperci zakończyli konsultacje oraz opracowali i przekazali
Szkole zmodernizowane programy nauczania w Technikum Informatycznym i w Technikum
Handlowym a także dla nowego zawodu w warsztatach szkolnych - mechanik –operator
maszyn do produkcji drzewnej. Wszystkie zadania i wskaźniki realizacji zostały wykonane.
W całym projekcie została wydatkowana kwota 1 934 226,39 zł, w tym środki własne wynoszą
104 742 zł. Wkład własny niefinansowy został poniesiony w całości.
Szkoła kontynuowała również realizację projektu z programu Erasmus + ,Akcja 1 : Mobilność
edukacyjna pn.”Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia. Projekt realizowany był
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w okresie od 02.10.2017 – 01.10.2019r. Całkowita wartość projektu wyniosła 27 978,45 zł.
Zrealizowane zadania: szkolenie czterech nauczycieli języków obcych odbyte w Niemczech oraz
Holandii w zakresie skutecznego komunikowania się oraz wykorzystywania najnowszych
technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas prowadzenia lekcji j. obcych. Projekt
założył upowszechnianie rezultatów na poziomie lokalnym i regionalnym. Wydatki poniesione
na zadania w 2019 roku wyniosły 4 787,52 zł. Wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
Zespół Szkół nr 2 realizuje zadania własne Powiatu z zakresu edukacji. Typy szkół
funkcjonujących w placówce: technikum -technik hotelarstwa, -technik żywienia i usług
gastronomicznych, -technik kelner, -technik obsługi turystycznej, liceum ogólnokształcące z oi
-profil humanistyczny z elementami dziennikarstwa, -profil dietetyczny, branżowa szkoła I
stopnia -kucharz, -cukiernik. Placówka zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
59 nauczycieli (57,10 etatów), pozostali 26 osób (23,88 etatów). Liczba uczniów w placówce
447.
Sytuacja finansowa placówki zestawienie ilustrujące wysokość środków na realizację zadań
w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

5 154 375,00
12 600,00
882 414,00

5 058 412,35
12 573,10
872 764,01

98,14
99,79
98,91

0

0

25 000,00

24 969,00

99,88

RAZEM

6 074 389,00

5 968 718,46

98,26

Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Szkoła rozpoczęła realizację projektu ERASMUS „Zagraniczna praktyka zawodowa – nauka
przez doświadczenie” nr umowy: 2019-1-PL01-KA102-062342 okres realizacji: 01.10.2019r.
– 30.09.2021r. /24 m-ce/ Kwota dofinansowania 100%: 109 192,00 EURO tj. 464 229,79 PLN
I rata 80% zaliczka w 2019r. 87 353,60euro tj. 371 383,83zł. II rata 20% płatność końcowa po
zatwierdzeniu raportu końcowego tj. w 2021r. 21 838,40 euro tj. 92 845,96zł.
Projekt dotyczy wyjazdu uczniów na miesięczne praktyki w Hiszpanii. Realizacja praktyk
odbędzie się w dwóch grupach, w okresach: 05.07-01.08.2020r. oraz 04.07-31.07.2021r.
Łącznie wyjedzie 2 opiekunów ora 40 uczniów kształcących się w zawodach technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi turystycznej. Celem
projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia, realizacja praktyk w
renomowanych zakładach w krajach UE. Projekt w całości będzie dofinansowany ze środków
UE.
Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Zespół Szkół nr 3 realizuje zadania własne powiatu z zakresu edukacji. Typy szkół
funkcjonujących w placówce: Liceum Ogólnokształcące profil politechniczny / profil medyczny,
profil społeczny/ humanistyczny, gimnazjum sportowe (wygaszane). Placówka zatrudnia wg
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stanu na dzień 31.12.2019 r. szkoła:
-46 nauczycieli (41,45 etatu),
6 osób administracja, (6 etatów), 10 osób obsługa, (10 etatów). Internat: -6 nauczycieli,
(6 etatów), -2 osoby administracja, (2 etaty), -7 osób obsługa, (7 etatów). Ilość
uczniów/wychowanków na dzień 31.12.2019 r. 445, internat: 96 wychowanków.
Sytuacja finansowa placówki zestawienie ilustrujące wysokość środków na realizację zadań
w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe

4 807 553
23 294
802 845

4 792 492,15
23 291,91
773 317,17

99,69
99,99
96,32

729 650

630 437,44

86,40

0

0

RAZEM

Wykonanie

6 363 342

%

6 219 538,67

0
97,74

Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
Szkoła w styczniu 2019 zakończyła projekt pod nazwą "Przez eksperyment do przyszłości",
który umożliwił podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową
01.02.2017. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wyniosła 658 020,21 zł.
Dnia 26 marca 2019 r. podpisano nową umowę na realizację projektu pod nazwą
"Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
będzie realizowany w latach 2019-2021 r., a łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych
projektu wynosi 941 219,37 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów liceum Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie poprzez
organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania
eksperymentalnego, narzędzia TIK oraz podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie
nauczania aktywizującego, eksperymentalnego, wykorzystania TIK w edukacji. Plan budżetu
projektu na rok 2019 wyniósł 700 739 zł. a wydatkowano 601 530,90 zł. Wykonano remont
i adaptację sal lekcyjnych na dwie pracownie językowe oraz pracownię matematyczną
i komputerową na łączną kwotę 73624 zł. Ponadto zakupiono meble do nowo powstałych
pracowni jak również zakupiono 2 zestawy multimedialne do pracowni językowych, zakupiono
tablety multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie na łączną kwotę 96574,90zł.
Do pracowni matematycznej także zakupiono tablety, pomoce dydaktyczne do nauczania
matematyki metodą eksperymentu, tablicę kopiującą do zajęć z matematyki i drukarki
do tablicy, dwie tablice multimedialne z głośnikami i projektorem na łączną kwotę 53321,40
zł. Pracownię informatyczną wyposażono w jeden zestaw multimedialny (projektor, tablica,
głośniki), oprogramowanie do tablic multimedialnych, zainstalowano i skonfigurowano sieć
bezprzewodową, zakupiono 19 komputerów, oprogramowanie do komputerów oraz 8
zestawów komputerowych do centrum multimedialnego, a także zamontowano klimatyzator
w sali komputerowej. Ponadto zakupiono ploter do zajęć komputerowych, oprogramowanie
do obróbki grafiki komputerowej i tworzenia aplikacji WEB, na łączną kwotę 227170,13 zł.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie realizuje zadania własne powiatu.
Jest placówką oświatowo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Pobyt wychowanka w placówce może trwać do ukończenia nauki w szkole,
nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia. W skład Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Placówka zapewnia dla dzieci spoza Szczytna
miejsce w internacie, istnieje też możliwość korzystania z dowozów dzieci przez gminy,
jak i przez transport własny. Placówka zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2019 roku nauczyciele
osób
62, (62 etatów), pozostali 36 osób (36
etatów). Ilość
uczniów/wychowanków 136 szkoła/11 przedszkole.
Sytuacja finansowa placówki zestawienie ilustrujące wysokość środków na realizację zadań
w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

6.562.436,00
10.858,00
885.570,33

6.538.184,90
10.855,39
862.438,61

99,63
99,98
97,39

103.123,00

103.123,00

100,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

7.561.987,33

7.514.601,90

99,37

Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
W wrześniu 2018 roku placówka przystąpiła do realizacji projektu finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania
w ramach kształcenia zawodowego. Projekt zakończył się 09/11/2019. Projekt umożliwił
uczniom niepełnosprawnym, uczestnikom projektu rozwój kompetencji zawodowych,
poczucia inicjatywy i zwiększy szansę na usamodzielnienie. Uczestnikami projektu była 6
osobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz. Uczniowie odbyli
dwutygodniowe praktyki w restauracjach hiszpańskich zgodnie ze swoim profilem kształcenia.
W roku 2019 zostały poniesione koszty z kategorii budżetu projektu na kwotę 60.155,00.
Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Tytuł: Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów
niepełnosprawnych. Czas trwania 18 miesięcy
Data rozpoczęcia 2019-10-14
Data
zakończenia 2021-04-13. Zaplanowany 18 miesięczny projekt ma na celu poznanie i wdrożenie
innowacyjnych metod zaobserwowanych w szkołach europejskich, w szczególności technik
relaksacyjnych, służących eliminowaniu stresu spowodowanego trudnościami w uczeniu,
brakiem społecznej akceptacji, wykluczeniem, negatywnym wpływem środowiska rodzinnego.
Wybrane kursy koncentrują się również na umiejętnościach w zakresie TIK podczas pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- z dysleksją i dyskalkulią, nadpobudliwością
psychoruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, głuchymi. Ponadto poznanie fińskiego
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systemu edukacji, obserwacja zajęć, dyskusje z nauczycielami i dyrektorami placówek
w Finlandii pozwolą na przyjrzenie się wzorcowemu systemowi pracy w Europie
Program Erasmus+ kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Tytuł:
Chcę żyć i pracować tak jak inni- zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ze specjalnymi
potrzebami. Czas trwania: 17 miesięcy Data rozpoczęcia: 2019-09-09 Data zakończenia:
2021-02-08. Projekt skierowany został dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Uczestnikami projektu jest 10 osobowa grupa uczniów, docelowe miejsca praktyk zapewniają
możliwość twórczego szkolenia i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie
z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Na dwa wyżej wymienione projekty wydatkowano
w 2019 r. 42.968,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne/zlecone powiatu. Ilość
zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2019r. 27 osób w tym: dyrektor - osób 1; etat- 1,
Kierownik Zespołu Pieczy zastępczej osób 1; etat- 1, Pracownicy socjalni - osób 7; etatów7, Koordynatorzy - 4 osoby; 3,5 etatu. Pozostali pracownicy -osób 14; etatów -14 etatów.
Dodatkowo w ramach realizowanych przez jednostkę zadań zatrudniono na podstawie
umowy zlecenia 24 osoby w tym: -6 osób (lekarze i specjaliści na potrzeby Powiatowego
Zespołu Orzekającego); -11 osób (zawodowe rodziny zastępcze); - 7 osób (psycholog, prawnik,
informatyk, inspektor ochrony danych osobowych, inspektor bhp i p.poż , inspektor nadzoru
budowlanego ). W ramach realizacji „Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019
finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Moduł IIIOpieka Wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę” Centrum zatrudniło na umowę zlecenie 8
specjalistów tj.: 3 fizjoterapeutów, 3 psychologów, 1 pielęgniarkę oraz 1 rehabilitanta.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

1.681.114,00
2.792.244,00
738.827,65
126.537,00

1.675.476,93
2.600.992,15
634.359,86
126.537,00

99,66
93,15
85,86
100

0,00
5.338.722,65

0,00
5.037.365,94

0,00
94,36

Do najważniejszych zadań PCPR w roku 2019 należało:
1. Tworzenie na terenie Powiatu Szczycieńskiego rodzinnych form pieczy zastępczej.
2. Finansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej.
3. Finansowanie wydatków na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej.
4. Zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc noclegowych całodobowych –
finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej.
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5. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili
placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą i kontynuują naukę, utracili
oparcie w domu rodzinnym i zamierzają osiedlić się na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
6. Kierowanie wychowanków do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
prowadzącym wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną dla: Domu Dziecka
w Szczytnie oraz Domu Dziecka nr 2 w Szczytnie.
7. Kierowanie wychowanków do Domów dla Dzieci w Pasymiu prowadzącym wspólną
obsługę administracyjno- ekonomiczną dla: Domu dla Dzieci Nr1, Nr 2 i nr 3 w Pasymiu.
8. Utrzymanie standaryzacji ŚDS oraz dalszy proces standaryzacji w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Szczytnie.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zatrudnionej w PCPR.
10. Ciągła współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami w celu
usprawnienia współpracy poprzez działania informacyjne, prowadzenie zintegrowanych
działań, wymiany informacji i doświadczeń.
11. Pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. „Mój cel- lepsza przyszłość
w Powiecie Szczycieńskim” i „Młodzież na plus” na kwotę ogółem – 126.537,00 złotych.
12. Pozyskanie dodatkowych środków w zakresie realizacji resortowego programu:” Opieka
wytchnieniowa”- edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych na kwotę 62.054,00 złotych
13. Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji
administracyjnych.
14. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnych.
Przez cały okres 2019 roku na terenie powiatu funkcjonowało 94 rodziny zastępcze,
w których przebywało 151 wychowanków z czego 20 to małoletnie dzieci pochodzące z terenu
innych powiatów oraz 26 to osoby pełnoletnie pozostające w rodzinie zastępczej na czas
trwania nauki. Wśród rodzin zastępczych było: -52 rodzin spokrewnionych; -29 rodzin
niezawodowych; -10 rodzin zawodowych; -1 rodzinny dom dziecka.
W roku 2019 przyjęto do rodzin zastępczych 17 małoletnich dzieci. 10 umieszczono
w rodzinach zawodowych, 2 w spokrewnionych oraz 5 w niezawodowych. Małoletni zostali
umieszczeni w 12 rodzinach zastępczych, już istniejących i nowo powstałych.
W sumie utworzono 4 nowe rodziny zastępcze, z czego 1 to rodzina niezawodowa a 2 to
rodziny spokrewnione w osobach dziadków oraz jedna rodzina zawodowa.
Sześcioro dzieci powróciło pod opiekę rodzica biologicznego. Z uwagi na problemy
wychowawcze oraz trudności w relacjach dwoje dzieci zostało przeniesionych do
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dokonano zmiany rodziny zastępczej dla dwójki
rodzeństwa. Usamodzielniło się 4 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Utworzono jedną rodzinę zastępczą zawodową na terenie gminy Wielbark, która sprawuje
opiekę nad 5 małoletnich dzieci.
PCPR przeprowadziło wstępną kwalifikację 4 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
oraz przeszkolono przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny 5 osób. Zgłoszono 3
kandydatów celem odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze w roku następnym.
W 2019 roku
rodzinom zastępczym na każde umieszczone dziecko w wieku
do 18 roku życia przysługiwał dodatek wychowawczy w kwocie 500 złotych miesięcznie.
Łącznie wypłacono 1246 świadczenia na kwotę 613.448,00 zł.
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Ogółem w 2019 r. wydano 3 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie na
kwotę 20.817,00 zł oraz 3 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich
usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówkę op.-wych. i młodzieżowy ośrodek
wychowawczy na kwotę 8.443,00 zł. Łącznie w 2019 r. z pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki skorzystało 15 pełnoletnich usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki
opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, wypłacono im
89 świadczeń na łączną kwotę 45.919,31 zł. W 2019 r. wydano również 4 decyzje przyznające
pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym, w tym 2 kierujące na pobyt czasowy i odstępujące
od opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz 2 kierujące na pobyt czasowy i ustalające
opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Od drugiego półrocza 2019 r. nastąpiła możliwość wypłacania wszystkim wychowankom
placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia przez nich 18 roku życia dodatku
w wysokości świadczenia wychowawczego w miesięcznej kwocie 500,00 zł. Z tego tytułu
przyznano dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 74 wychowankom placówek
opiekuńczo-wychowawczych i wypłacono 369 świadczeń na łączną kwotę 181.249,81 zł.
Ponadto w 2019 r. wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnoletni
wychowankowie, którzy opuścili instytucjonalną pieczę zastępczą skorzystali z jednorazowego
świadczenia w wysokości 300,00 zł pn. „Dobry start” przyznawanego na zakup wyprawki
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Z tego świadczenia skorzystało 58 wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym wypłacono je w łącznej wysokości 17.400,00
zł oraz 5 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili w/w placówki i otrzymali je na
łączną kwotę 1.500,00 zł.
W ramach pomocy osobom dorosłym i dzieciom z niepełnosprawnościami Powiatowe
Centrum przystąpiło do rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” z Funduszu Solidarnościowego, gdzie pozyskano środki
na realizację w wysokości 62.054,00 zł. Program kierowany był do dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich
umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie
psychologiczne lub terapeutyczne nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki
członków rodzin lub opiekunów.
Z pomocy skorzystało 15 opiekunów osób
z niepełnosprawnością. Zrealizowano 1310 godzin poradnictwa zatrudniając 8 specjalistów
z różnych dziedzin na umowę zlecenie.
Powiatowe Centrum w porozumieniu z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji
oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z powiatu szczycieńskiego realizowało dwa
projekty ze Środków Funduszy Unijnych. Projekt „Mój cel-lepsza przyszłość w powiecie
szczycieńskim” w okresie VIII 2018 r.- VII 2019 r. przeznaczona dla osób w wieku 18-64 lat.
Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, podniesienie
kompetencji społecznych i uzyskanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami
projektu były osoby usamodzielniające się (6 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych oraz 11 wychowanków rodzin zastępczych). Drugi projekt „Młodzież na plus”
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przeznaczony był dla 23 małoletnich dzieci w wieku 15-17 lat. Przebywających w rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zostały zrealizowane indywidualne i grupowe zajęcia z
psychologiem, oraz brokerem edukacyjnym, mające na celu utworzenie indywidualnej ścieżki
reintegracji oraz poszukiwania własnych predyspozycji zawodowych zgodnych z ich
możliwościami. Kolejnym etapem był udział w wybranych przez uczestników kursach
zawodowych realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie.
PCPR w celu zapewnienia prawidłowego wsparcia rodzinom przez koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej pozyskiwało środki finansowe z programu „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” na ich zatrudnienie oraz przy współpracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Szczytnie organizowano staż i zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
Ogółem 2019 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
i Stopniu Niepełnosprawności wpłynęło 2.791 wniosków, a wydano 2.786 orzeczenia
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wpłynęło 585 wniosków o wydanie kart
parkingowych i wydano 585 karty parkingowe oraz wydano 709 legitymacji dla osób
niepełnosprawnych. Łącznie odbyły się 124 posiedzenia składów orzekających.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej- zgłaszający się do placówki to mieszkańcy Powiatu. główne
obszary problemowe z którymi zgłosili się klienci to: uzależnienie od alkoholu i środków
psychoaktywnych, zaburzone relacje rodzinne i zaburzone relacje małżeńskie.
Mieszkania chronione- w okresie sprawozdawczym dwie osoby korzystały z pobytu
w mieszkaniu .
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
Działalność Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie to organizacja
i koordynacja imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych (Powiatowy Kalendarz Imprez
Sportowych), prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką
i rekreacją. Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2019 r. etatów -5,40
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

373.272,00
3.000,00
121.978,00

372.585,50
2.879,23
118.739,49

99,00
95,00
97,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

RAZEM

498 250,00

494 204,22

99,00

PCSTiR poprzez działalność własną oraz współpracę z innymi jednostkami stwarza młodzieży
warunki i możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych, a dla mieszkańców Powiatu
Szczycieńskiego propagowanie zdrowego stylu życia opartego na sporcie i aktywności
ruchowej. Wszystkie działania stanowiły alternatywą dla dzieci, młodzieży i mieszkańców
na spędzanie wolnego czasu, tym samym przeciwdziałanie patologiom społecznym
jak narkomania, alkoholizm oraz pokazanie wpływu uprawniania sportu na zdrowie i życie
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człowieka. PCSTiR współpracowało i współorganizowało imprezy sportowe
z różnymi jednostkami i organizacjami sportowymi naszego powiatu i województwa
w szczególności z:
• Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie
• Warmińsko – Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym
• Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
• Szkołami Ponadgimnazjalnymi: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 w Szczytnie.
• Wszystkimi szkołami naszego powiatu.
• Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Szczytnie
• Uczniowskie Kluby Sportowe
• Klubem Biegowym Jurund Szczytno
Dzięki współpracy z innymi jednostkami zmniejszyły się koszty organizacji zawodów. Jednostka
otrzymała pomoc w postaci: bezpłatnego udostępnienia obiektów, rabatu na zakup sprzętu,
nagród, pucharów, statuetek, medali. Bus 19 -osobowy służył młodzieży szkolnej
oraz organizacjom i stowarzyszeniom z całego powiatu do przewozu na różnego rodzaju
zawody sportowe oraz imprezy kulturalne. PCSTiR zorganizowało w roku 2019, 81 imprez
z kalendarza sportowo - turystyczno - rekreacyjnych, w których wzięło około 4116 osób.
Zawody Szkolnego Związku Sportowego rangi -powiatowej(48), rejonowej (8), półfinałowej
(1), wojewódzkiej (3), zawody turystyczno-rekreacyjne (21).
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie
Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne (zlecone) powiatu wynikające z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W celu zapewnienia właściwego standardu
realizacji potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Filii w Spychowie.
W placówce wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 132 osoby w wymiarze
129,75 etatów: dyrektor 1 osoba, główny księgowy 1 osoba, kierownicy działów 5 osób,
pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego 74 osoby, pracownicy działu administracyjnoprawnego 5 osób, pracownicy działu usługowego 25 osób, pracownicy działu księgowości
5 osób. Zatrudnienie wg działów w Filii w Spychowie kierownik 1 osoba, pracownicy działu
opiekuńczo-terapeutycznego 11 osób, kucharze/pomoc kuchenna 4 osoby.
Sytuacja finansowa placówki informacja o wysokości środków na realizację zadań
w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe

6 340 032,00
32 440,00
2 122 792,00

6 340 010,49
32 418,68
2 121 712,57

100,00
99,94
99,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

8 495 264,00

8 494 142,17

99,99

Zaspakajanie potrzeb bytowych
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie przeznaczony jest dla 171 mieszkańców, natomiast Filia
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w Spychowie dla 25 osób. W okresie sprawozdawczym do placówki DPS w Szczytnie przyjęto
21 osób, 4 osoby się usamodzielniły, 14 osób zmarło, a 2 osoby zostały przeniesione do innych
ośrodków. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. w DPS przebywało 171 osób, a liczba wolnych
miejsc wynosiła -0. W Filii DPS Spychowo w okresie sprawozdawczym 5 osób zmarło , a 4 osoby
zostały przyjęte. Na dzień 31 grudnia 2019 r. placówkę zamieszkiwało 24 osoby, a liczba
wolnych miejsc wynosiła – 1.
Świadczenie usług opiekuńczych
Placówka zapewnia Mieszkańcom wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych.
Jadłospis codzienny opracowywany przez dietetyka i zatwierdzany przez lekarza wywieszany
jest do wiadomości Mieszkańców na drzwiach stołówki oraz w każdym z Mieszkań. W ciągu
dnia, na stołówce wydawane są cztery posiłki. Mieszkańcom zapewnia się także dostęp
do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które wydawane są w kuchniach
pomocniczych w każdym Mieszkaniu. Mieszkańcy mają również możliwość spożywania
posiłków w pokojach (w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony).
W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody w wysokości
185.549,00 zł., co stanowiło łączną kwotę 232.107,17 zł. z 20% wkładem własnym. Z w/w
dotacji zakupiono: szafki przyłóżkowe, w celu doposażenia pokoi mieszkańców, łóżka
rehabilitacyjne, wózki toaletowo-prysznicowe, podnośnik kąpielowo-transportowy, materace
nieprzemakalne do łózek. Z dotacji od Wojewody przeprowadzono również w obu placówkach
następujące remonty: Filia DPS Spychowo: gruntowny remont tarasu wraz ze schodami,
który dotyczył rozebrania zniszczonej nawierzchni schodów i tarasu oraz położenia nowych
płyt kamiennych, -czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą rynien na
budynku placówki; DPS Szczytno: -gruntowny remont klatki schodowej w wejściu głównym
administracji poprzez: malowanie sufitów, ścian , drzwi i grzejników oraz położenie nowej
terakoty na podestach, stopniach i podstopniach,-malowanie korytarzy , klatek schodowych,
lamperii, drzwi oraz barierek schodowych na MI, MII, MIII;
Świadczenie usług wspomagających
Mieszkańcy Domu korzystają z zajęć w pracowniach terapeutycznych umożliwiających
zaspokajanie potrzeb poznawczych zmierzających do samorozwoju jednostki. W okresie
sprawozdawczym funkcjonowały pracownie: Rękodzieła artystycznego, Ergoterapii,
Muzykoterapii, kulturalno-oświatowa, Artterapii. Ponadto, mieszkańcy korzystali z Wsparcia
duchowego (spotkania modlitewne w kaplicy, organizowanie uroczystości kościelnych,
opieka nad grobami zmarłych mieszkańców, współdziałanie w tworzeniu grup samopomocy
wśród mieszkańców). W DPS zatrudniony jest także kapelan, który pełni posługę
duszpasterską i odprawia Msze Św. w każdą sobotę. Mieszkańcy mają także możliwość
praktykowania wyznawanej przez siebie religii w kościołach i zgromadzeniach znajdujących się
poza DPS. Psycholog -prowadzi zajęcia indywidualne, podczas których udziela porad
psychologicznych i przeprowadza diagnozę psychologiczną oraz zajęcia grupowe, treningi
interpersonalne, warsztaty. Pod stałą opieką psychologa objętych jest w Szczytnie i Filii
w Spychowie – 54 mieszkańców, a w razie potrzeby z pomocy psychologicznej korzystają
wszyscy pensjonariusze obu placówek. Poradnictwo psychologiczne ukierunkowane jest
głównie na niesienie pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych
i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz edukowaniu na temat
nadużywania i ryzykownego picia alkoholu.
W okresie sprawozdawczym 76 mieszkańców DPS Szczytno i filii Spychowo
kontynuowało udział w projekcie pn.: ”Przyszłość to aktywność”, który miał na celu
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aktywizację społeczną podopiecznych poprzez organizację warsztatów z dogoterapii, savoirvivru , aktywizacji społecznej oraz warsztatów teatralno-muzycznych. W ramach programu
zostały przeprowadzone kursy z zakresu florystyki, rękodzieła o raz ogrodnictwa. Mieszkańcy
uczestniczyli także w warsztatach kompetencji życiowych, które dotyczyły podstawowych
umiejętności życia codziennego, w tym w szczególności z zajęć kulinarnych.
W Filii DPS w Spychowie działalność kulturalno-rekreacyjna prowadzona w okresie
sprawozdawczym miała na celu kształtowanie czynności poznawczych mieszkańców Domu.
W zakresie przeprowadzonych działań mieszkańcy uczestniczyli w imprezach
okolicznościowych, konkursach, turniejach przeprowadzanych na terenie oraz organizowane
przez inne placówki opiekuńcze. Mieszkańcy Filii korzystają także z różnych form aktywizacji
takich jak: arteterapia, ergoterapia, aktywizacja ruchowa, warsztaty komputerowe, trening
kulinarny, trening budżetowy, podczas których zostają wyrównywane deficyty rozwojowe,
a uczestnicy nabywają wiele umiejętności pozwalających im uczestniczyć w życiu społecznym
zarówno w placówce jak i poza nią. W roku 2019 placówka kontynuowała współpracę
z Fundacją Zwierząt „Eulalia” jak i Kołem Łowieckim, która polegała na dokarmianiu zwierząt
przez podopiecznych.. Ponadto Filia zapewnia stały kontakt z Kapelanem Domu. Kapelan
Domu jest do dyspozycji Mieszkańców 2 razy w tygodniu, a Msze św. w placówce celebrowane
są w każdą sobotę.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie oraz filia w Piasutnie realizuje zadania własne
oraz zlecone powiatu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ilość
zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2019 r. Dyrektor 1 osoba, Kierownik filii 1 osoba,
Główna Księgowa 1 osoba, Referent ds. administracyjno-kadrowych 2 osoby, Pracownik
Socjalny 2 osoby, Opiekunowie 3 osób, Terapeuci 15 osób, Technik Fizjoterapii 1 osoba,
Instruktor Terapii 1 osoba, Kierowca 1 osoba, Kierowca /Opiekun 2 osoby,
Opiekun/Sprzątaczka 2 osoby. Dodatkowo 4 osoby były zatrudnione na podstawie umowy
zlecenia z tego trzy w charakterze kierowcy oraz psycholog.
Sytuacja finansowa placówki informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale
na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

2 036 972
5 919
708 444,00

2 036 964,57
5 918,87
706 510,53

99,99
99,99
99,72

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

RAZEM

2 751 335

2 749 393,97

99,92

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie działał przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie. ŚDS dla typu A,B,C zapewniał pomoc uczestnikom z zakresu załatwiania spraw
socjalnych, rehabilitacyjnych, zapewniał treningi terapeutyczne w specjalnie do tego
przeznaczonych salach. W ramach treningów organizowane były różnego rodzaju zawody, gry
i zabawy zarówno w Ośrodku jak i poza Ośrodkiem.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie otrzymał dotację z programu „ Za Życiem” –
środki z rezerwy celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości
130 386 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu opieki
nad osobami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w wysokości 86 727,22
zł natomiast Filia w Piasutnie kwotę 43 637,25 zł i przeznaczyła również na wynagrodzenia
w wysokości 42 573,30 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów.
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia w Piasutnie otrzymał również środki na zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem sieci ośrodków wparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 35 269 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na
remont budynku ŚDS w Piasutnie. Z uzyskanej dotacji wydatkowano kwotę 35 095,84 zł.
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szczytnie jest
jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego, która
działa w
celu
obsługi
ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej Domu Dziecka oraz Domu Dziecka Nr 2
w Szczytnie. Ilość zatrudnionych osób w jednostce na dzień 31.12.2019 roku: 12 osób. Liczba
zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła: 11,0.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

630.000,00
900,00
29.350,00

608.626,22
894,58
27.234,13

96,61
99,40
92,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660.250,00

636.754,93

96,44

Dom Dziecka w Szczytnie
Dom Dziecka w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Szczycieńskiego,
wykonującą zadania z zakresu pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest placówką socjalizacyjną dla dzieci
i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których
nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Podstawą przyjęcia jest postanowienie Sądu
o umieszczeniu w placówce oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6,0. Ilość wychowanków na
dzień 31.12.2019 r. wynosiła 14 osób. Głównym zadaniem domu jest stworzenie warunków
jak najbardziej zbliżonych do wychowania rodzinnego. Placówka zapewnia swoim
wychowankom całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja ich potrzeby bytowe, rozwojowe,
emocjonalne, religijne, społeczne, kulturalno-rekreacyjne oraz umożliwia korzystanie ze
świadczeń zdrowotnych i różnych form kształcenia. Jako instytucjonalna forma pieczy
zastępczej zapewnia pracę z rodziną, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego
życia, nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną
i rówieśnikami oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb. W placówce prowadzone
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są działania na rzecz powrotu dzieci do rodziny biologicznej, umieszczenia w zastępczej formie
wychowania rodzinnego bądź przysposobienia jeśli praca z rodziną jest niemożliwa.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

340.600,00
4.930,00
248.913,60

328.973,53
4.557,92
218.727,69

96,59
92,45
87,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.443,60

552.259,14

92,90

Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie
Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie jest placówką socjalizacyjną dla dzieci i młodzieży pozbawionej
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki
zastępczej. Podstawą przyjęcia jest postanowienie Sądu o umieszczeniu w placówce
oraz skierowanie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ilość zatrudnionych
osób w jednostce na dzień 31.12.2019 roku: 6 osób ( w tym 1 na zastępstwo za osobę na
urlopie macierzyńskim). Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosi: 6. Ilość
wychowanków na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 7 osób. Podobnie jak w przypadku Domu
Dziecka w Szczytnie głównym zadaniem Domu Nr 2 jest stworzenie warunków jak najbardziej
zbliżonych do wychowania rodzinnego.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

293.110,00
3.400,00
114.775,40

271.706,90
2.835,08
102.465,37

92,70
83,38
89,27

0,00

0,00

0,00

0,00
411.285,40

0,00
377.007,35

0,00
91,67

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Jednostka realizuje zadania jednostka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze określone
w ustawie z 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2019 r. ogółem: 32 osoby, (30,63 etatów)
dyrektor, gł. księgowy, psycholog, pedagog, 20 wychowawców (w tym jedna osoba na urlopie
macierzyńskim), 8 osób obsługi (2 kucharki, praczka, sprzątaczka, kierowca - konserwator,
konserwator, intendent, administrator). W dniu 31.12.2019 roku w Domu Nr 1 było 28 dzieci,
w Domu Nr 2 było 10 dzieci, w Domu Nr 3 było 12 dzieci.
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Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

1 569 821,00
27 100,00
712 056,00

1 569 642,64
26 781,89
648 914,20

99,99
98,83
91,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

2 325 447,00

2 261 808,73

97,26

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne
potrzeby. Zapewnia dostęp do kształcenia i wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych
oraz prowadzi zajęcia wychowawcze i specjalistyczne rekompensujące brak wychowania
w środowisku rodzinnym. Prowadzi pracę z rodziną dziecka oraz podejmuje działania na rzecz
powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.
Zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych
oraz zdrowotnych. Wyposaża w odzież, obuwie, zapewnia środki czystości, wyposażamy
w zabawki i sprzęt sportowy zgodnie z wiekiem. Zapewnia wyposażenie w podręczniki i
przybory szkolne, zaspokaja potrzeby zdrowotne poprzez wyjazdy do poradni
specjalistycznych, zakup leków, okularów itp.. Zapewnia możliwość przejazdu środkami
komunikacji publicznej do domów rodzinnych, szkół, internatów, poradni. Organizuje czas
wolny w ferie i wakacje. Wychowankowie mają zapewnioną kwotę do własnego
dysponowania /kieszonkowe/
W celu wydzielenia Domu dla Dzieci Nr 1 podjęto działania te maja na celu umożliwienie
podziału głównego budynku na dwa odrębne lokale stanowiące odrębną nieruchomość.
Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej - liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może
być wyższa niż 30 nie dłużej niż do dnia 01.01.2021 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie
Placówka realizuje zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej
m.in. w formie diagnozy, terapii, profilaktyki. Ilość zatrudnionych osób w jednostce na
31.12.2019 r. nauczyciele osób 22; etatów 19,25. Pozostali osób 4 ; etatów 3, 2
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan

Wykonanie

%

1 426 300
105 400
191 520

1 390 480,48
98 900,93
188 436,99

97,49
93,83
94,45

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

1.723.220

1 677 818,40

97,37
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Od stycznia do końca grudnia 2019 r. przeprowadzono: 736 diagnoz psychologicznych, 722
diagnoz pedagogicznych, 321 diagnozy logopedyczne, 81 diagnozy rehabilitanta, 28 diagnoz
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery
zawodowej. Na potrzeby Zespołów orzekających przeprowadzono 233 konsultacji z lekarzem.
Wydano 228 decyzji administracyjnych Zespołu Orzekającego, jakimi są: orzeczenia
do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności dzieci i młodzieży, łącznie – 180,
orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia, łącznie – 20, opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych od urodzenia
do rozpoczęcia edukacji szkolnej, łącznie – 28 opinii.
W w/w okresie wydano również 441 opinie zawierające informacje na temat
funkcjonowania dzieci i młodzieży w wielu sferach, analizę przyczyn trudności oraz wskazania
do dalszej pracy z ukierunkowaniem na niwelowanie trudności.
Kontynuowano zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Systematycznym wspomaganiem w okresie rozliczeniowym objęto 37 dzieci, które korzystały
z terapii specjalistycznej prowadzonej przez: psychologa, pedagoga, logopedę oraz
rehabilitanta. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice brali także udział w zorganizowanych na
terenie Poradni zajęć grupowych.
W/w okresie poza pracą diagnostyczną realizowano jak wcześniej terapie:
logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz prowadzono zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne, szeroko rozumianą profilaktykę. Rodzice, nauczyciele
wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Poradni zgodnie z ich
oczekiwaniami. Pracownicy realizowali część zadań na terenie placówek z rejonu działania
Poradni. W ramach tych działań przeprowadzono warsztaty z dziećmi, młodzieżą, rodzicami,
nauczycielami. Zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w okresie w/w uruchomiono
kolejną edycję warsztatów dla dzieci TUS (Trening umiejętności społecznych) oraz dla rodziców
„ Szkoła dla Rodziców”.
Dwóch neurologopedów tutejszej Poradni prowadziło diagnozę przetwarzania
wyższych funkcji słuchowych baterią testów Neuroflow.
Kontynuowano spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych,
pedagogów, logopedów, psychologów powiatu szczycieńskiego.
W okresie sprawozdawczym Poradnia w ramach Programu rządowego „Za Życiem”
kontynuowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
Zgodnie z wytycznymi, działania dotyczyły wspierania rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci
lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz prowadzenia kompleksowej, specjalistycznej
stymulacji. W roku 2019 wsparciem w ramach Programu objętych było 56 dzieci. Łącznie
zrealizowano 1672 godziny: 728 h terapii logopedycznej, 646 h wsparcia pedagogicznego, 273
h terapii ruchowej, 25 h terapii psychologicznej.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania zlecone powiatu wynikające
z art.83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Ilość zatrudnionych osób w
jednostce na 31.12.2019 roku – 4 osoby.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan

Wykonanie

%

284.323
106

284.320,24
105,49

100,00
100,00
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Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o
fin. publ.
Wydatki majątkowe

RAZEM

54.398

54.058,20

99,38

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

338.827

338.483,93

99,90

Placówka prowadziła sprawy administracyjne, w tym postępowania egzekucyjne.
Przyjmowano zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz zawiadomień o zakończeniu budowy
lub robót. Ponadto, wydawano decyzje pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
Przeprowadzano kontrole w terenie (budynki w budowie, kontrole obiektów w użytkowaniu,
kontrole obowiązkowe, na polecenie organu II instancji).
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz m.in. zadania wynikające z przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ilość zatrudnionych osób
w jednostce na 31.12.2019 roku -52 osoby, (51,25 etatów).
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

2 765 151,00
5 609,00
1 454 927,00

2 764 887,72
5 608,77
1 452 476,00

99,99
100
99,84

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

RAZEM

4 225 687,00

4 222 972,49

99,94

Na koniec 2019 roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowanych było 1 954 osób
bezrobotnych. W stosunku do końca 2018 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 62 osoby
(tj. o 3,1%). W tym samym okresie poziom bezrobocia w województwie warmińskomazurskim zmalał o 13,9%.
Stopa bezrobocia w powiecie na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 8,7%.
W porównaniu do grudnia 2018 roku nastąpił jej spadek o 0,7 p. p. (z 9,4% w 2018 roku).
W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim zmalała o 1,4
p. p. (z 10,4% do 9%). Zmalała również stopa bezrobocia w kraju o 0,6 p. p. (z 5,8% do 5,2%).
Dynamika spadku stopy bezrobocia w powiecie szczycieńskim (0,7 p. p.) była wyższa,
w porównaniu do dynamiki spadku stopy w kraju (0,6 p. p.). i niższa w porównaniu do dynamiki
spadku stopy w województwie (1,4 p. p.).
Wykres 1 – Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego na koniec XII.2019
roku
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Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie danych GUS

Wykres 2 – Stopa bezrobocia rejestrowanego wg województw na koniec XII.2019 roku

Źródło: Opracowanie własne PUP na podstawie danych GUS

Wykres 3 – Poziom bezrobocia w powiecie szczycieńskim w latach 2009 – 2019 (stan na koniec
grudnia)
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W 2019 roku w urzędzie zarejestrowało się łącznie 4 016 osób bezrobotnych. W porównaniu
do 2018 r. liczba osób rejestrujących się zmniejszyła się o 656 osób. Od stycznia 2019 roku z
ewidencji bezrobotnych zostało wyłączonych 4 178 osób tj. o 982 osoby mniej niż w całym
2018 roku.
Wykres 4 – Przyczyny wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych w powiecie szczycieńskim w całym
2019 roku

* Inne przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych: zmiana miejsca zamieszkania,
nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie nauki w systemie dziennym, niezdolność
do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku lecznictwa odwykowego
przez nieprzerwany okres 90 dni.
Źródło: Opracowanie własne PUP

Tabela 1 – Przyczyny wyłączenia osób bezrobotnych z ewidencji w latach 2017 - 2019
Przyczyna wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych
Podjęcie pracy niesubsydiowanej

2017 rok

2018 rok

1 988

1743

2019 rok
1533
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Podjęcie pracy subsydiowanej
Bak gotowości do podjęcia zatrudnienia (nie zgłoszenie się w
wyznaczonym terminie)
Podjęcie szkolenia (w tym w ramach bonu szkoleniowego)
Podjęcie stażu
(w tym w ramach bonu stażowego)
Prace społecznie użyteczne (w tym w ramach PAI)
Odmowa przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy
Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego
Nabycie praw emerytalnych/rentowych, osiągnięcie wieku
emertalnego
Inne*
RAZEM:

853

620

444

1 282

1083

827

116

82

56

241

177

134

174
461
476

123
328
449

79
196
378

173

70

54

390

485

477

6 154

5 160

4 178

*Inne przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych: zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie nauki w systemie
dziennym, niezdolność do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku lecznictwa
odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego.

Na koniec 2019 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadały 423 osoby, czyli ok. 21,6%
ogółu bezrobotnych. W grudniu 2018 roku prawo do zasiłku miało przyznane 501 osób tj.
23,7% ogółu bezrobotnych. W stosunku do 2018 roku liczba osób bezrobotnych posiadających
prawo do zasiłku zmniejszyła się o 78 osób, tym samym zmniejszył się procentowy udział tych
osób w ogóle zarejestrowanych osób bezrobotnych o 2,1 p.p. (z 23,7% do 21,6%).
W 2019 roku prawo do dodatku aktywizacyjnego, w związku z podjęciem z własnej
inicjatywy zatrudnienia, uzyskało 313 osób (o 43 osoby mniej niż w 2018 roku), w tym 163
kobiety (o 14 osób mniej niż w 2018 roku).
Według stanu na koniec grudnia 2019 r. w rejestrze osób bezrobotnych znajdowało się
1 619 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Było to o 183
osoby mniej w porównaniu do grudnia 2018 r. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku
pracy stanowią aż 82,9% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych .
Tabela 2 – Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczycieńskim według
stanu na 31 grudnia 2019 roku
2018 r.

2019 r.

Udział w ogóle
bezrobotnych
(w 2018 r.)

2 116

1954

100%

Do 30 roku życia

604

615

31,5%

Niepełnosprawni

213

195

10,1%

11

4

0,5%

520

444

24,6%

Długotrwale bezrobotni

910

793

43,0%

Pow. 50 roku życia

610

526

28,8%

Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem,
w tym:

Posiadający co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne
do 18 roku życia
Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia

Źródło: Opracowanie własne PUP
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Tabela 3 – Osoby bezrobotne wg wieku oraz poziomu wykształcenia, według stanu na koniec 2019 r.
Wyszczególnienie

18-29 lat
(osoby do 30 r.ż.)

30-49 lat

pow. 50 lat

Ogółem

Ogółem

615

%

813

%

526

%

1954

wyższe

86

14,0

118

14,5

18

3,4

222

141

22,9

160

19,7

87

16,5

388

107

17,4

106

13,0

23

4,4

236

150

24,4

184

22,6

153

29,1

487

21,3

245

30,1

245

46,6

621

policealne i średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
131
i niższe
Źródło: Opracowanie własne PUP

Osoby powyżej 50 roku życia posiadają niższe kwalifikacje zawodowe niż bezrobotni
z pozostałych grup wiekowych. Trzy czwarte z nich posiada wykształcenie poniżej średniego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie
Jednostka prowadzi działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej 7525Z (wg PKD 2004),
8425Z (wg PKD 2007). Została utworzona z dniem 01.01.1991 r. na podstawie art.17 ust.1
przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną. Ilość zatrudnionych osób w jednostce na 31.12.2019 roku wynosi 53
osoby w tym: 50 funkcjonariuszy, 3 osoby korpusu służby cywilnej.
Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Grupa wydatków

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na realizację statutowych zadań
Wydatki na programy realizowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.
o fin. publ.
Wydatki majątkowe

3 807 725
151 951
451 415

3 807 711,43
151 950,80
451 409,67

85,25
3,40
10,11

0

0

0

55 000

55 000

1,24

RAZEM

4 466 091

4 466 071,90

100

W 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie zarejestrowała 902 interwencje
jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:
➢ miejscowych zagrożeń – 511, co stanowi 56,65% ogólnej liczby zdarzeń;
➢ pożarów – 315, co stanowi 34,92% ogólnej liczby zdarzeń;
➢ alarmów fałszywych – 76, co stanowi 8,43% ogólnej liczby zdarzeń.
W 2018 r. odnotowano na terenie powiatu szczycieńskiego 917 zdarzeń, wobec czego ilość
interwencji zmalała o 15, tj. o 1,64%.
W poszczególnych kategoriach zdarzeń, zmiany w stosunku do 2018 r. przedstawiają się
następująco:
➢ miejscowe zagrożenia – spadek o 29, tj. o 5,38%;
➢ pożary – wzrost o 9, tj. o 3,61%;
➢ alarmy fałszywe – wzrost o 3, tj. o 4,10%.
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Zestawienie zdarzeń w 2019 roku w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
(według wielkości).
Pożar (P)

Lp.

MIASTO/
GMINA

Miejscowe zagrożenie (MZ)

RAZEM Mały Średni Duży

B.
RAZEM Małe Lokalne Średnie Duże
duży

Alarm fałszywy (AF)
RAZEM

Złośliw
y

W
Z instalacji
dobrej
wykrywania
wierze

OGÓŁEM

1. Dźwierzuty

38

37

0

1

0

44

2

42

0

0

1

0

1

0

83

2. Jedwabno

22

22

0

0

0

49

6

42

1

0

8

1

4

3

79

3. Pasym

25

20

5

0

0

66

22

43

1

0

1

0

1

0

92

4. Rozogi

17

16

0

1

0

27

3

24

0

0

2

0

2

0

46

5. Szczytno

52

5

0

0

83

16

66

1

0

8

0

4

4

143

6. m. Szczytno

107

4

0

0

141

27 114

0

0

42

1

23

18

290

7. Świętajno

24

47
10
3
22

2

0

0

41

4

36

1

0

4

0

4

0

69

8. Wielbark

30

27

3

0

0

60

1

0

10

0

3

7

100

Powiat 315 294 19

2

0

24 35
10
511
402
4

5

0

76

2

42

32

902

Liczba zdarzeń w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2009 – 2019.
L.P. MIASTO/GMINA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Dźwierzuty
95
121 105
90
79
80
90
77
86
85
83
2. Jedwabno
75
78
61
58
66
64
104
97
97
69
79
3. Pasym
132 117
96
85
84
108 114 115
89
107
92
4. Rozogi
39
44
50
54
48
26
29
52
65
50
46
5. Szczytno
194 181 194 152 155 128 146 181 172 172 143
6. m. Szczytno
421 438 405 330 329 334 290 325 279 254 290
7. Świętajno
86
98
82
78
69
53
79
65
83
69
69
8. Wielbark
70
58
65
55
87
83
89
101 109 111 100
Powiat 1101 1135 1058 902 917 876 941 1013 980 917
902

Już od wielu lat nie było na terenie powiatu, pożarów bardzo dużych, których powierzchnia
przekracza 1000 m2, kubatura to ponad 5000 m3, lub w przypadku pożarów np. lasów,
nieużytków to ponad 100 ha. Pożary duże to zdarzenia, których powierzchnia wynosi od 301
m2 do 1000 m2, kubatura to od 1501 m3 do 5000 m3, lub w przypadku pożarów np. lasów,
nieużytków to od 10 ha do 100 ha. Odnotowano 2 takie przypadki.
-Gmina Dźwierzuty – 20 sierpnia 2019 r. w miejscowości Dźwierzuty na ulicy Górnej 18
spaleniu uległy: drewniana stodoła, budynek inwentarski z 17 szt. cielaków, ganek
przybudowany do budynku mieszkalnego, częściowo budynek mieszkalny. Straty powstałe w
wyniku pożaru oszacowano na 500 tys. zł.
-Gmina Rozogi – 30 listopada 2019 r. w miejscowości Wilamowo 13 spaleniu uległ kompleks
budynków mieszkalno-gospodarczo-inwentarskich przykrytych jedna połacią dachową:
stodoła, budynek mieszkalny, obora, dwa garaże i warsztat, kuchnia letnia, kurnik,
pomieszczenie magazynowe. Straty powstałe w wyniku pożaru oszacowano na 640 tys. zł.
Pożary średnie to zdarzenia, których powierzchnia wynosi od 71 m2 do 300 m2, kubatura to od
351 m3 do 1500 m3, lub w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków to od 1 ha do 10 ha.
Odnotowano 19 przypadków.
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-Miasto i Gmina Pasym – 5 (19 lutego 2019 r. w Tylkowie 17 spaleniu uległo poddasze i dach
budynku mieszkalnego wielorodzinnego – straty to 220 tys. zł. 23 marca i 6 kwietnia 2019 r.
w okolicach miejscowości Grom spłonęło w dwóch pożarach po około 2 hektarów traw
i nieużytków. 01 lipca 2019 r. w miejscowości Pasym na ulicy Olsztyńskiej 2 spłonął dach
pomieszczenia suszarni drewna znajdującej się w kompleksie budynków. Straty to około 100
tys. zł. 22 grudnia 2019 r. w Pasymiu na ulicy Reja 25 spalił się dach przedwojennej kamienicy
znajdującej się w zabudowie szeregowej. Straty wynikłe ze spalenia dachu i poddasza
oraz zalanych pomieszczeń to 600 tys. zł.).
-Miasto Szczytno – 4 (24 kwietnia 2019 r. na ulicy Niepodległości 16 spaleniu uległ cały dach
budynku mieszkalnego przedwojennego. Z informacji uzyskanych od administratora budynek
jest przeznaczony do wyburzenia. Straty to 200 tys. zł. 11 lipca 2019 r. na ulicy Suwalskiej 9
spłonął budynek warsztatu samochodowego wraz z wyposażeniem. Straty to 100 tys. zł.
12 października 2019 r. na ulicy Ogrodowej 2 spaleniu uległ dach i poddasze przedwojennego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pożar został zauważony przez strażaków
wracających z innych działań. Straty zostały oszacowane na około 300 tys. zł.20 października
2019 r. na ulicy 1 Maja 36,38 spaleniu uległ dach i poddasze przedwojennego budynku
mieszkalnego. Straty to około 200 tys. zł. Dwa ostatnie pożary, jak się okazało później,
to podpalenia, których dokonała jedna osoba.).
-Gmina Szczytno – 5 (14 kwietnia 2019 r. w Starych Kiejkutach 29a spłonął dach wraz
z poddaszem nowego budynku mieszkalnego. Straty to około 400 tys. zł. 06 maja 2019 r.
w miejscowości Niedźwiedzie 14 i 23 odnotowano 2 pożary, w których całkowitemu spaleniu
uległy 2 stodoły. Straty ogółem to około 170 tys. zł. 27 września 2019 r. w Sędańsku 3 spłonął
cały budynek mieszkalny. W trakcie przeszukania budynku odnaleziono zwęglone ciało
właściciela budynku. Straty oszacowano na 100 tys. zł. 28 grudnia 2019 r. w Olszynach 79a
spaleniu uległ warsztat samochodowy znajdujący się w drewnianej stodole. Warsztat wraz
z wyposażeniem i znajdującymi się wewnątrz samochodami uległ całkowitemu spaleniu. Straty
to 130 tys. zł.).
-Gmina Świętajno – 2 (18 kwietnia 2019 r. w okolicach miejscowości Powałczyn paliło się
poszycie w lesie na powierzchni prawie 2 ha. 23 kwietnia 2019 r. w okolicach miejscowości
Spychowo straż pożarna gasiła największy pożar poszycia leśnego w roku. Pożar o powierzchni
3 ha.).
-Miasto Wielbark – 3 (03 stycznia 2019 r. w Lesinach Małych 7 spaleniu uległ dach i poddasze
budynku mieszkalnego. Straty oszacowano na 350 tys. zł. 04 kwietnia 2019 r. w okolicach
miejscowości Zabiele płonęły trawy i nieużytki oraz poszycie w lesie na powierzchni 2
hektarów. 29 sierpnia 2019 r. w Przeździęku Wielkim 47a pożar strawił budynek gospodarczobiurowy (3 boksy garażowe z samochodem i wyposażeniem i biuro z wyposażeniem). Straty
oszacowano na 230 tys. zł.).
Pożary małe to zdarzenia, których powierzchnia wynosi do 70 m2, kubatura do 350 m3, lub
w przypadku pożarów np. lasów, nieużytków do 1 ha. Zdarzeń tego typu odnotowaliśmy 294.
W zdecydowanej większości są to zdarzenia nie przynoszące znacznych strat materialnych.
Analizując pożary według obiektów, można stwierdzić, że największą grupę stanowiły:
1. pożary w obiektach mieszkalnych – 127 (2018-123) pożary, w tym 76 (2018-89)
pożarów sadzy w przewodach kominowych,
2. pożary traw, nieużytkowanych powierzchni rolniczych, ściernisk – 61 (2018-75)
pożarów,
3. pożary śmieci, śmietników, wysypisk – 23 (2018-21) pożary.
Ilość pożarów w lasach latach 2010 – 2019.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ogółem

12

12

11

15

19

42

14

27

16

25

Powierzchnia lasów w powiecie szczycieńskim to niemalże 50%. Wobec czego odpowiednia
profilaktyka przeciwpożarowa organizowana przez Nadleśnictwa jest niezmiernie ważna
i istotna. Na terenie powiatu szczycieńskiego lasami administruje aż 8 Nadleśnictw. Od wielu
lat bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Szczytnie,
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, a poszczególnymi Nadleśnictwami. W ostatnich latach
liczba pożarów w lasach oscyluje w granicy do 20. Z obserwacji pracowników Nadleśnictw
wynika, że wzmożona ilość pożarów spowodowana jest prawdopodobnie celowymi
podpaleniami. Jednak nie udało się ustalić sprawców. Od 2016 r. na terenie Portu Lotniczego
Olsztyn – Mazury w Szymanach swoją bazę posiada Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ze swoimi samolotami gaśniczymi.
W 2019 roku zauważalny jest wzrost o 25, miejscowych zagrożeń związanych silnymi wiatrami
(najczęściej są to przewrócone drzewa na jezdnie lub ciągi piesze). Natomiast zdecydowanie
mniej, bo aż o 39, w stosunku do 2018 roku odnotowaliśmy zdarzeń spowodowanych opadami
deszczu. Miniony rok był stosunkowo „suchy”, wobec czego automatycznie i zdarzeń było
mniej. Silne wiatry i opady deszczu w pewien sposób można przewidzieć na podstawie krótko
i długoterminowych prognoz pogody, ostrzegawczych komunikatów meteorologicznych oraz
informacji napływających z KCKRiOL. Pomimo możliwości ich przewidzenia, nie jesteśmy w
stanie przewidzieć ich skali, wobec czego można jedynie dobrze przygotować się do likwidacji
ich skutków.
Praktycznie nieprzewidywalna jest ilość, miejsce i czas występowania miejscowych
zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym oraz wynikających z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa (chemiczne, ekologiczne, budowlane, infrastruktury komunalnej). Na tego
typu zdarzenia ma wpływ wiele czynników, a niestety najczęstszą przyczyną w tej grupie
zdarzeń jest nieumyślne i/lub nieostrożne działanie człowieka.
Alarmy fałszywe (AF)
Podział alarmów fałszywych według rodzaju w 2019 r. przedstawia się następująco:
-2
tj. 2,63% (2018 r. – 2)
• złośliwe
- 42 tj. 55,26% (2018 r. – 39)
• w dobrej wierze
z instalacji
- 32 tj. 42,11% (2018 r. – 32)
•
wykrywania
RAZEM: 76
73
•
Od kilku lat liczba alarmów fałszywych oscyluje na takim samym poziomie -w 2018 r. –73,
a w 2019 r. - 76. Największą grupę alarmów fałszywych stanowią alarmy w „dobrej wierze”.
Są to zdarzenia, podczas których osoba alarmuje straż pożarną w przeświadczeniu zagrożenia.
Zgłoszenie to jest weryfikowane i sprawdzane przez jednostki przybywające na miejsce
potencjalnego zdarzenia. Ilość tego typy alarmów w stosunku do 2018 r. zmieniła się o 3.
Alarmy z systemów sygnalizacji pożarowej powinny zostać, przed przekazaniem sygnału
do jednostek ochrony przeciwpożarowej, zweryfikowane przez stałą obsługę lub firmy
zajmujące się ochroną i monitorowaniem tych obiektów. W 2019 r. odnotowano 2 alarmy
fałszywe „złośliwe”, czyli takie, gdy okazało się, że po przyjeździe na wskazane miejsce
potencjalnego zdarzenia, tego zdarzenia po prostu nie było.
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Przedmiotem podstawowej działalności placówki jest świadczenie usług medycznych
w lecznictwie zamkniętym na oddziałach: wewnętrznym, dziecięcym, ginekologicznopołożniczym, chirurgicznym, intensywnej terapii (OIT) oraz izba przyjęć. Ponadto, prowadzi się
również poradnie specjalistyczne (urazowo-ortopedyczną, ginekologiczno-położniczą,
kardiologiczną i chirurgiczną), pracownię endoskopii i rehabilitacji oraz realizuje zadania
w zakresie ratownictwa medycznego, Od dnia 1 marca 2017 r. przy placówce znajduje się
również nocna i świąteczna opieka lekarska. Od dnia 1 kwietnia 2019 r. ZOZ przejął dwie
karetki z miejscami stacjonowania w Spychowie i Pasymiu. Szpital dysponuje 122 miejscami
(łóżkami). Zatrudnionych jest 247 pracowników na umowę o pracę oraz 135 osób na umowach
cywilnoprawnych.
Realizacja planu rocznego
Wyszczególnienie
I - Przychody ogółem
Sprzedaż usług medycznych ogółem
Pozostała sprzedaż niemedyczna
(czynsze, dzierżawy)
Przychody operacyjne
Przychody finansowe
II - Koszty ogółem
Koszty rodzajowe, w tym:
Wynagrodzenia pracowników z
pochodnymi
Koszty operacyjne
Koszty finansowe
III - Wynik (I-II) - strata

Plan
30 296 596
29 006 596

Wykonanie
31 878 942,86
30 530 616,61

%
105,22
105,25

180 000
1 100 000
10 000
33 130 000
32 490 000

190 993,91
1 146 814,96
10 517,38
34 397 547,59
33 688 811,28

106,11
106,11
105,17
103,83
103,69

15 070 000
30 000
610 000
-2 833 404

16 042 108,04
40 287,45
668 448,86
-2 518 604,73

106,45
134,29
109,58
88,89

Inwestycje wykonane w roku 2019
-Remont sal porodowych na oddziale położniczo-noworodkowym 6 703,50 zł.
-Sporządzenie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem czujników dymu w budynku
Szpitala pod kątem zabezpieczenia p.poż 11 070 zł.
-Zakup ambulansu sanitarnego Volkswagen Crafter 430 338 zł.
-Zakup używanej karetki wraz z wyposażeniem 80 000 zł.
-Remont budynku pralni 36 500 zł.
-Serwer NAS Synology 7 134 zł.
-Projekt budowlany wydzielania stref pożarowych 36 285 zł.
-Wykonanie analizy zastosowania BMS (termomodernizacja) 9 840 zł.
-Przygotowanie wniosków o dofinansowanie przez NFOŚiGW (termomodernizacja) 12 300 zł.
-Program antywirusowy ESET NOD 32 -7 490, 70 zł.
-Budowa SOR 806 757 zł.
-Aktualizacja audytów energetycznych (termomodernizacja) 3 321 zł.
-Ambulans sanitarny (środki MZ) 399 750 zł.
-Lampa operacyjno-zabiegowa 2 szt. 9 000,01 zł.
-Dermaton elektryczny z wyposażeniem 26 665,20 zł.
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-Garaż blaszany kontener KP7 -50 541 zł.
-Pralnico-wirówka do prania mopów i suszarka 29 601,18 zł.
Nakłady własne 1 563 546,59 zł. Środki MZ 399 750 zł.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania

2

Jednostka
odpowiedz
ialna lub
koordynuj
ąca
program
3

Okres realizacji
programu
(w wierszu
Łączne
program/umo
nakłady
wa)
finansowe
Od

Do

4

5

PROGRAMY WIELOLETNIE OGÓŁEM

9
29 800
076,03
3 537
679,25
26 262
396,78

2 755
617,63

6 397
783,54

9 153
401,17

74,40%

4 244 892

2 347 478

1 190
201,52

3 537
679,25

83,34%

6

40 276 607
- wydatki majątkowe
Programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12 302 707
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, z tego:

RPWM "Młodzież
na plus!"
RPWM "Mój cel lepsza przyszłość
w Powiecie
Szczycieńskim"
Rozwój turystyki
transgranicznej w
Powiecie
Szczycieńskim i
Rejonie
Swietłogorskim

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Szczytnie
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Szczytnie

Starostwo
Powiatowe
w Szczytnie

Zaawansowani
e wydatków w
% 9:6

w 2019
roku
8
19 459
109,40
1 190
201,52
18 268
907,88

4 244 892

- wydatki bieżące
ERASMUS+
"Kwalifikacje
Zespół Szkół
Nr 1 w
nauczyciela
Szczytnie
warunkiem
sukcesu ucznia"
ERASMUS+ "Smak
Andaluzji włączenie
uczniów do
SOSZW w
Szczytnie
współdziałania w
ramach
kształcenia
zawodowego"
RPWM "Przez
Zespół Szkół
Nr 3 w
eksperyment do
Szczytnie
przyszłości"
RPWM
Zespół Szkół
Nr 1 w
"Kształcimy dla
Szczytnie
rynku pracy"

ogółem
7+8

do roku
2019
7
10 340
966,63
2 347
477,73
7 993
488,90

44 521 499

- wydatki bieżące

WYDATKI WYKONANE

10
66,93%
83,34%
65,21%

2018

2019

29 185

23 176,64

4 787,52

27 964,16

95,82%

2018

2019

75 421

15 266,00

60
155,00

75 421,00

100,00%

2017

2019

658 025

629 113,67

28
906,54

658 020,21

100,00%

2017

2019

1 944 816

1 629
281,42

304
944,97

1 934
226,39

99,46%

2018

2019

96 837

27 120,00

69
717,00

96 837,00

100,00%

2018

2019

80 340

23 520,00

56
820,00

80 340,00

100,00%

2018

2021

186 586

0,00

20
371,59

20 371,59

10,92%
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(Budowa ścieżki
rowerowej na
obszarze
nieczynnej linii
kolejowej
Szczytno –
Biskupiec - na
terenie Gminy
Dźwierzuty)
ERASMUS+ Chcę
żyć i pracować tak
jak inni zagraniczna
praktyka
zawodowa
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
POWER
Podwyższenie
kompetencji
zawodowych
nauczycieli
sposobem na
sukces uczniów
niepełnosprawny
ch
RPO
Laboratorium
kompetencjiinformatycznych,
matematycznych,
językowych

SOSZW w
Szczytnie

2019

2020

126 113

0,00

17
985,00

17 985,00

14,26%

SOSZW w
Szczytnie

2019

2020

150 274

0,00

24
983,00

24 983,00

16,62%

Zespół Szkół
Nr 3 w
Szczytnie

2019

2021

897 295

0,00

601
530,90

601 530,90

67,04%

8 057 815

408 140

5 207
582

5 615 722

69,69%

- wydatki majątkowe
RPO
Zintegrowana
Informacja
Starostwo
Powiatowe
Geodezyjna i
w Szczytnie
Kartograficzna
Powiatu
Szczycieńskiego
RPO Budowa
ścieżki rowerowej
na obszarze
nieczynnej linii
kolejowej
Starostwo
Szczytno –
Powiatowe
Biskupiec - na
w Szczytnie
terenie Gminy
Miejskiej
Szczytno i Gminy
Szczytno wraz z
dokumentacją
Rozwój turystyki
transgranicznej w
Powiecie
Szczycieńskim i
Starostwo
Powiatowe
Rejonie
w Szczytnie
Swietłogorskim
(Budowa ścieżki
rowerowej na
obszarze

2017

2019

2 075 271

138 020,00

1 937
250,00

2 075
270,00

100,00%

2016

2019

3 449 970

76 850,00

3 270
332,02

3 347
182,02

97,02%

2018

2021

2 532 574

193 269,90

0,00

193 269,90

7,63%
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nieczynnej linii
kolejowej
Szczytno –
Biskupiec - na
terenie Gminy
Dźwierzuty)
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z
tego:
- wydatki majątkowe
Rozbudowa
Szpitala
Powiatowego w
Starostwo
Szczytnie przy
Powiatowe
ulicy
w Szczytnie
Skłodowskiej 12
wraz z
dokumentacją
Modernizacja
skwerku przed
Starostwo
Powiatowe
Zespołem Szkół
w Szczytnie
Nr 2 w Szczytnie,
ul. Polska 18
Opracowanie
dokumentacji
Zarząd Dróg
projektowej na
Powiatowyc
rozbudowę drogi
hw
powiatowej nr
Szczytnie
1639N WitowoWarchały
Przebudowa drogi
powiatowej nr
Zarząd Dróg
1512N Wielbark - Powiatowyc
hw
Rozogi od km
Szczytnie
29+200 do km
29+720
Przebudowa drogi
powiatowej nr
Zarząd Dróg
1572N odc.
Powiatowyc
hw
Baranowo - gr.
Szczytnie
Woj.. (Opaleniec)
etap II
Remont drogi
powiatowej nr
Zarząd Dróg
1496N Dźwierzuty Powiatowyc
hw
- Świętajno od km
Szczytnie
16+376 do km
22+350
Remont drogi
powiatowej nr
Zarząd Dróg
1510N
Powiatowyc
Kołodziejowy
hw
Grąd - Lipowiec
Szczytnie
od km 1+900 do
km 6+100
Remont drogi
powiatowej nr
Zarząd Dróg
1657N dr.kraj.53 - Powiatowyc
hw
Szczytno od km
Szczytnie
0+000 do km
2+150
Remont drogi
Zarząd Dróg
Powiatowyc
powiatowej

32 218 792
32 218 792

7 585
349,00
7 585
349,00

13 061
325,86
13 061
325,86

20 646
674,86
20 646
674,86

64,08%
64,08%

2015

2020

21 184 270

7 345
130,00

12 930
375,19

20 275
505,19

95,71%

2018

2019

135 793,00

12 669,00

122
894,17

135 563,17

99,83%

2015

2019

235 607

227 550,00

8 056,50

235 606,50

100,00%

2019

2020

1 174 776

0,00

0,00

0,00

0,00%

2019

2020

1 721 976

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2019 ROKU:
- w ramach programów, projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:
-wydatki bieżące
Projekt RPO „Przez eksperyment do przyszłości"
Od lutego 2017 roku w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie realizowany jest projekt
„Przez eksperyment do przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014 – 2020.
Zakończenie projektu – 31.01.2019 rok.
Wydatkowano łącznie 658.020,21 zł, z czego w latach:
- w 2017 - 334.400,85 zł,
- w 2018 – 294.712,82 zł,
- w 2019 – 28.906,54 zł.
Projekt RPO „Kształcimy dla rynku pracy”
Od lutego 2017 roku Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie rozpoczął realizację projektu
dofinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego. Cała wartość projektu wynosi 1.944.815,60 zł, w tym dofinansowanie
ze środków EFS wynosi 1 840 073,60 zł, wkład finansowy własny 104 742 zł. Przewidziany był
także wkład własny rzeczowy w wysokości 112 608 zł. Projekt zrealizowany został
do 31.03.2019 roku. Wydatkowano łącznie 1.934.226,39 zł, z czego w latach: - w 2017 997.110,89 zł,- w 2018 – 632.170,53 zł,- w 2019 – 304.944,97 zł.
Niewykorzystane z dofinansowania środki w kwocie 10 589,21 zł zostały zwrócone do W-M
Urzędu Marszałkowskiego.
Projekt ERASMUS+ „Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia”
W 2018 roku Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie rozpoczął realizację projektu pod nazwą
„Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia” w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1
: Mobilność Edukacyjna. Cała wartość projektu wynosi 29.184,19 zł, projekt był realizowany w
okresie od 02.10.2017 roku do 01.10.2019 roku (faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się
w 2018 roku). Wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane. Wydatkowano łącznie
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27.964,16 zł, z czego w latach: - w 2018 – 23.176,64 zł, plus 14,29 zł różnice kursowe - w 2019
– 4.787,52 zł.
Projekt „Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia
zawodowego”
Od września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie rozpoczął
realizację projektu pn.: „Smak Andaluzji - włączenie uczniów do współdziałania w ramach
kształcenia zawodowego”. Projekt otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas trwania projektu – 14 miesięcy,
od września 208 roku do listopada 2019 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 75.421 zł.
W 2018 roku wydatkowano 15.266 zł, w 2019 roku – 60.155 zł.
Projekt „Młodzież na plus!” (15- 17 lat)
W sierpniu 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako Partner wraz z
Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie przystąpił do realizacji projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był do 31.07.2019 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 96.837 zł. Do 31.12.2018 roku wydatkowano 27.120 zł,
w 2019 roku – 69.717 zł.
Projekt „Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim” (18-64 lat)
W sierpniu 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako Partner wraz
z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie przystąpił do realizacji projektu
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był do 31.07.2019 roku.
Całkowita wartość projektu wyniosła 80.340 zł. Do 31.12.2018 roku wydatkowano 23.520 zł,
w 2019 roku – 56.820 zł.
-Wydatki majątkowe:
Projekt RPO „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu
Szczycieńskiego”
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie od 2017 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji
sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. W roku 2017 została podpisana
umowa o dofinansowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna
Powiatu Szczycieńskiego” między Powiatem Szczycieńskim a Województwem WarmińskoMazurskim. Projekt realizowany do 2019 roku. Wartość projektu stanowi kwotę 2.814.100 zł,
w tym dofinansowanie ze środków RPO wynosi do 2.391.900 zł, wkład finansowy własny
422.200 zł. Cały projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu
Szczycieńskiego” został zakończony 31.07.2019 roku
Projekt RPO „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno –
Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”
Zadanie otrzymało wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 969 761,13 zł. Dnia 13.05.2019 r.
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została podpisana umowa na roboty budowlane z Konsorcjum: Zakład Usług Transportowych
Mirosław Edmund Głażewski i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA
Sp. z o.o., Lider: Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund Głażewski. Wartość umowy
3 005 256,02 zł brutto- termin wykonania do 31.10.2019 r. Dnia 13.05.2019 r. została
podpisana umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą: T.S.Consulting Tomasz
Soin, z siedzibą: Klebark Mały 20 A, 10-687 Olsztyn za kwotę 14 760,00 zł brutto.
Dnia 11.06.2019 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy na roboty budowlane z Konsorcjum:
Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund Głażewski i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
– Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., Lider: Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund
Głażewski .Wartość robot dodatkowych umowy 209 100,00 zł brutto.
Dnia 29.08.2019 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy na roboty budowlane z Konsorcjum:
Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund Głażewski i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
– Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., Lider: Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund
Głażewski .Wartość robot dodatkowych umowy 115 657,49 zł brutto.
Do dnia 31.12.2019 r. Powiat Szczycieński, na realizację przedsięwzięcia wydatkował kwotę
3 347 182,02 zł, w tym: - 69 400 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano –
wykonawczej i kosztorysowej; - 7 000 zł – opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz
z załącznikami o dofinansowanie zadania; - 15 zł – zakup dziennika budowy; - 10 538,64 –
nadzór autorski; - 14 760 zł – nadzór inwestorski; - 3 234 370,88 zł – roboty budowlane
w ramach aneksu; - 2 180 – promocja projektu; - 8 917,50 zł – licznik rowerowy. Zadanie
dofinansowane ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 969 761,13 zł. Powiat otrzymał
również dotacje celową od Gminy Miejskiej Szczytno w wysokości 215 844, 89 zł.
„Modernizacja skwerku przed Zespołem Szkół nr 2 w Szczytnie, ul. Polska 18”
Na skwerku przed Zespołem Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie, znajdował się
Pomnik Pamięci Potomnym w 40 rocznicę PRL. W związku z koniecznością jego demontażu
do dnia 31.12.2019 r. Powiat Szczycieński, na realizację przedsięwzięcia wydatkował kwotę
135.563,17 zł, w tym: - 12 669 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanowykonawczej i kosztorysowej; - 122 894,17 zł – na roboty budowlane.
PROJEKTY W REALIZACJI:
- w ramach programów, projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:
Projekt RPO „Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych"
Od 26 marca 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie realizowany jest projekt
„Laboratorium kompetencji - informatycznych, matematycznych, językowych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 r., a łączna wysokość wydatków
kwalifikowalnych projektu wynosi 941 219,37 zł. Celem projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów liceum Zespołu Szkół
nr 3 w Szczytnie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia
do nauczania eksperymentalnego, narzędzia TIK oraz podwyższenie umiejętności nauczycieli
w zakresie nauczania aktywizującego, eksperymentalnego, wykorzystania TIK w edukacji.
Plan budżetu projektu na rok 2019 wyniósł 700 739 zł. a wydatkowano 601 530,90 zł.
Projekt „Chcę żyć i pracować tak jak inni- zagraniczna praktyka zawodowa uczniów
ze specjalnymi potrzebami”
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Od września 2019 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie rozpoczął
realizację projektu pn.: „Chcę żyć i pracować tak jak inni- zagraniczna praktyka zawodowa
uczniów ze specjalnymi potrzebami”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+
kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Czas trwania projektu – 17
miesięcy, od września 2019 roku do lutego 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 126.113 zł.

Projekt skierowany został dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnikami
projektu jest 10 osobowa grupa uczniów, docelowe miejsca praktyk zapewniają możliwość
twórczego szkolenia i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ich
predyspozycjami i zainteresowaniami. W 2019 roku wydatkowano 17.985 zł.
Projekt „Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem na sukces uczniów
niepełnosprawnych”
Od października 2019 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie rozpoczął
realizację projektu pn.: „Podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli sposobem
na sukces uczniów niepełnosprawnych”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej. Czas trwania projektu – 18 miesięcy, od października 2019 roku do kwietnia 2021 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 150.274 zł. Zaplanowany projekt ma na celu poznanie
i wdrożenie innowacyjnych metod zaobserwowanych w szkołach europejskich,
w szczególności technik relaksacyjnych, służących eliminowaniu stresu spowodowanego
trudnościami w uczeniu, brakiem społecznej akceptacji, wykluczeniem, negatywnym
wpływem środowiska rodzinnego. Wybrane kursy koncentrują się również na umiejętnościach
w zakresie TIK podczas pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- z dysleksją
i dyskalkulią, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
głuchymi. Ponadto poznanie fińskiego systemu edukacji, obserwacja zajęć, dyskusje
z nauczycielami i dyrektorami placówek w Finlandii pozwolą na przyjrzenie się wzorcowemu
systemowi pracy w Europie. W 2019 roku wydatkowano 24.983 zł.
"Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Rejonie Swietłogorskim”
(Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na
terenie Gminy Dźwierzuty)"
Zadanie otrzymało wsparcie z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Rosja.
Do dnia 31.12.2019 r. Powiat Szczycieński, na realizację przedsięwzięcia wydatkował:
- w ramach wydatków bieżących kwotę 20.371,59 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 193.269,90 zł, w tym 183 270 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej i kosztorysowej oraz 9 999,90 zł.
na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do Programu
Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Rosja;
- w ramach programów, projektów luz zadań pozostałych:
„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12"
Do 31.12.2019 r. Powiat Szczycieński, na powyższe zadanie inwestycyjne, wydatkował kwotę
13 497 422,63 zł, w tym :
- 59 040,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją programowoprzestrzenną rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie;
- 7 380,00,00 zł – I transza za opracowanie studium wykonalności projektu o dofinansowanie
zadania;
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- 147 600,00 zł za opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy Szpitala Powiatowego ZOZ
w Szczytnie, pomniejszone o kary umowne w wysokości 25 830 zł. 36,00 zł – zakup dziennika
budowy; 2 592,00 zł – nadzór saperski; 9500,00 zł – opracowanie instrukcji pożarowej;
7 066,33 zł – przyłącze elektroenergetyczne; 2091,00 zł – projekt nasadzeń zastępczych;
220,00 zł – nadzór sanitarny; 13 182 274,73 zł - roboty budowlane; 57 482,57 zł – nadzór
inwestorski; 22 140,00 zł – zastępczy nadzór autorski.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N
Witowo-Warchały”
Inwestycja realizowana od roku 2015 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.
Wydatki roku 2018 na realizacje tego zadania wyniosły: 44 280,00 zł, w tym wydatki
które niewygasły z upływem roku 2018 -1 845,00 zł. Pozostały do zrealizowania opracowania
na wartość 8 056,50 zł jako wydatek niewygasający roku 2019. Termin realizacji zadania
zgodnie z umową 27.03.2020 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% kosztów
Gminy Jedwabno.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km29+200 do km 29+720
Inwestycja realizowana jako zadanie 2 – letnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.
W dniu 23.12.2019 r podpisana została umowa 25/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę
brutto 1.174 775,25 zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania.
Termin zakończenia umowy 15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty -Świętajno od km 16+376 do km 22+350
Zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 17.12.2019
r podpisana została umowa 23/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto 3.567 869,06 zł.
W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin zakończenia umowy
15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno- Zabiele od km 2+100 do 12+350
Zadanie 2 – letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu
22.11.2019 r podpisana została umowa 15/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto
1.390 333,57 zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin
zakończenia umowy 15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd- Lipowiec od km 1+900 do km 6+100
Zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 21.11.2019
r podpisana została umowa 14/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto 1.009 638,12 zł.
W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin zakończenia umowy
15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1657N dr. kraj. 53 -Szczytno od km 0+000 do km 2+150
Zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 21.11.2019
r podpisana została umowa 13/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto 624 603,84 zł.
W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin zakończenia umowy
15.08.2020 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo - gr. woj.(Opaleniec). Etap II
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Inwestycja realizowana jako zadanie 2-letnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.
Dnia 21.11.2019 r podpisana została umowa 12/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto
1.721 975,29 zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin
zakończenia umowy 15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Łuka od km 0+000 do 7+800
Zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. W dniu 21.11.2019
r podpisana została umowa 10/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto 501 646,69 zł.
W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin zakończenia umowy
15.08.2020 r.
Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno-Łuka od km 8+200 do 17+350
Zadanie 2-letnie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. Dnia 21.11.2019 r
podpisana została umowa 11/Z/2019 na realizacje zadania na kwotę brutto 672 275,50 zł.
W roku 2019 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Termin realizacji zgodnie
z umową 15.08.2020 r.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot
Nr IV/28/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2032
Nr IV/29/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr IV/30/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
ws. planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok
Nr IV/31/2019 z dnia. 21 stycznia 2019 r.
ws. powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
ws. delegowania radnych do pracy w Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie
Nr IV/33/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. ws. przyjęcia
sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za
2018 rok
Nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2032
Nr V/35/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr V/36/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. pokrycia straty
finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za rok
2017

Informacja o wykonaniu
Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano
Wydelegowano dwóch radnych do
pracy w Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Pokrycie drugiej części ujemnego
wyniku finansowego szpitala za rok
2017
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w kwocie 949.999,85 zł.
ze środków budżetu powiatu.
Pierwsza część w wysokości
1.107.640 zł. została pokryta
w grudniu 2018 r.
Zrealizowano

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Nr V/37/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. udzielenia
pomocy
finansowej
Samorządowi
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
w 2019 roku
Nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. zatwierdzenia
planów
pracy
komisji
na
2019
rok

Nr V/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr V/40/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywania statków
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w 2019 r.
Nr V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. wysokości
środków na zadania realizowane ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Nr V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 r. ws. przyjęcia
Raportu za lata 2016-2017 w wykonania "Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata
2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20182021".
Nr VI/43/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2032
Nr VI/44/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr VI/45/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ws. emisji
obligacji komunalnych
Nr VII/46/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2032
Nr VII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr VII/48/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno na
dofinansowanie zadania bieżącego w ramach cyklu imprez
promocyjno - kulturalnych "Letnie Granie - Szczytno 2019"

Udzielono pomocy finansowej na
zadanie prowadzenia Biura
Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli
Zrealizowano
Komisje
przeprowadzono zgodnie z planem
Zrealizowano,
kontrole przeprowadzono zgodnie z
planem

Zrealizowano

Przyjęto plan finansowy z podziałem
na zadania do wykonania ze środków
PFRON

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Nr VII/49/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na
zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nr VII/50/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na
zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nr VII/51/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Jedwabno z przeznaczeniem
na zakup sprzętu dla jednostki OSP
Nr VII/52/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Świętajno z przeznaczeniem na
zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nr VII/53/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty z przeznaczeniem
na zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nr VII/54/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na
zakup sprzętu dla jednostek OSP
Nr VII/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
pomocy finansowej Gminie Wielbark z przeznaczeniem na
zakup sprzętu dla jednostki OSP
Nr VII/56/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. przyjęcia
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2018 rok oraz wykazu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr VII/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Szczycieńskiego
za rok 2018
Nr VII/58/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr VII/59/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Szczycieńskiego za rok 2018 oraz sprawozdania z
wykonania budżetu powiatu za rok 2018
Nr VII/60/2019 z dnia 29 maja 2019 r. ws. udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2018
Nr VIII/61/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr VIII/62/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr IX/63/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr IX/64/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr IX/65/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. ws. ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i

Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą
Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą
Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą

Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą

Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą
Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą
Udzielono dofinansowania zgodnie z
uchwałą

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano
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39.

40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Szczycieńskiego od dnia 1 września 2019 roku
Nr IX/66/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. ws. rozpatrzenia
skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w
Szczytnie
Nr X/67/2019 z dnia 08 października 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr X/68/2019 z dnia 08 października 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr X/69/2019 z dnia 08 października 2019 r. ws. zmiany
przebiegu drogi powiatowej nr 1681N
Nr X/70/2019 z dnia 08 października 2019 r. ws. wysokości
środków na zadania realizowane ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku
Nr XI/71/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr XI/72/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019
Nr XI/73/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. określenia
powiatowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność kreśloną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w
uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów
i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia
Nr XI/74/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Szczytnie w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w
Szczytnie, ul. Adama Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Szczytnie w
Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul.
Adama Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno
Nr XI/75/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Szczytnie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Szczytnie w Zespole Szkół
Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18,
12-100 Szczytno
Nr XI/76/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Szczytnie w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w
Szczytnie, ul. Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Szczytnie w

Zrealizowano
Skarga częściowo zasadna

Zrealizowano

Zrealizowano
Zrealizowano
Dokonano przesunięć w planie
finansowym z podziałem na zadania
do wykonania ze środków PFRON

Zrealizowano

Zrealizowano

Od 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1
dochody będą gromadzone na
wydzielonym rachunku bankowym

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie,
Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno
Nr XI/77/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w Szczytnie w
Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul.
Adama Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno, w pięcioletnie
Technikum Nr 1 w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 1 im.
Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicza 10,
12-100 Szczytno
Nr XI/78/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w Szczytnie w
Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie,
ul. Polska 18, 12-100 Szczytno, w pięcioletnie Technikum
Nr 2 w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno
Nr XI/79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 1 im.
Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicza 10,
12-100 Szczytno, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych Nr 1 w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 1 im.
Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicza,
12-100 Szczytno
Nr XI/80/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno,
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr
2 w Szczytnie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno
Nr XI/81/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. stwierdzenia
przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im.
Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. Adama Mickiewicza 10,
12-100 Szczytno
Nr XI/82/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Szczycieńskim w roku 2020
Nr XI/83/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ws. wysokości
środków na zadania realizowane ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku
Nr XII/84/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr XII/85/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Ustalono harmonogram pracy aptek
w Powiecie Szczycieńskim na rok
2020
Zrealizowano
Dokonano przesunięć w planie
finansowym z podziałem na zadania
do wykonania ze środków PFRON

Zrealizowano

Zrealizowano
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59.
60.

Nr XIII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2019-2034
Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zmian w
budżecie powiatu na rok 2019

61.

Nr XIII/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. wydatków
budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2019

62.

Nr XIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. planu pracy
Rady Powiatu w Szczytnie na 2020 rok

63.

Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zatwierdzenia
planów pracy Komisji na 2020 rok

64.

Nr XIII/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

65.
66.

67.

68.

Nr XIII/92/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr XIII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2020
Nr XIII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na obszarze powiatu szczycieńskiego
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku
Nr XIII/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. ustalenia dla
dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na terenie powiatu szczycieńskiego

69.

Nr XIII/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zmiany
Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie

70.

Nr XIII/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. uchwalenia
"Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2020"

Zrealizowano

Zrealizowano
Dysponenci środków przekazują
informacje o wykonaniu planów
finansowych w trybie i terminach
określonych w odrębnych przepisach
ws. sporządzania sprawozdawczości
budżetowej dla sprawozdań o
wydatkach, które nie wygasły z
upływem roku budżetowego
Zrealizowano
Ustalono plan pracy Rady Powiatu na
rok 2020
W trakcie realizacji
Zatwierdzono plany pracy Komisji na
rok 2020
W trakcie realizacji
Zatwierdzono plan kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2020
W trakcie realizacji
Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano
Dodano zapis dot. budowy i
utrzymania ścieżek rowerowych i
niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej na zarządzanej sieci
dróg publicznych
Zrealizowano
Budowanie dialogu społecznego
oraz realizacja zadań ustawowych
w ścisłym współdziałaniu z
organizacjami pozarządowymi
W trakcie realizacji
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71.

Nr XIII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zawarcia
porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania
polegającego na opracowaniu Strategii obszaru
funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe
Mazury 2030/

Celem inicjatywy jest wyznaczenie i
ujęcie obszaru funkcjonalnego, pn.
Południowe Mazury (powiat
działdowski, nidzicki, szczycieński i
piski) w Regionalnym Programie
Operacyjnym Warmia i Mazury na
lata 2021-27. To szansa na
uzyskanie dodatkowych środków
europejskich w nowej perspektywie
UE
W trakcie realizacji

72.

Nr XIII/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. ustalenia diet
i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu

Zrealizowano

Podsumowanie
Raport o stanie Powiatu Szczycieńskiego za rok 2019 szczegółowo prezentuje
działalność jednostek organizacyjnych Samorządu Powiatowego oraz Zarządu Powiatu
w Szczytnie. Jest dokumentem który po zmianie przepisów prawa ma stanowić podstawę
oceny działalności organu wykonawczego. Zawiera szczegółowe dane ilustrujące działalność
bieżącą w rocznej, ale i wieloletniej perspektywie. Prezentuje dane finansowe, realizację
projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz działalność wynikającą ze specyfiki
jednostek organizacyjnych.
W roku 2019 Zarząd Powiatu w Szczytnie stanowili: Jarosław Matłach,
Jerzy Szczepanek, Barbara Pac, Czesław Wierzuk, Aleksander Godlewski.
Samorząd Powiatowy podejmuje wiele działań, których celem jest zapewnienie
możliwie najlepszych warunków życia mieszkańcom Ziemi Szczycieńskiej. Podnoszenie jakości
kształcenia poprzez sukcesywne doposażanie i remontowanie placówek oświatowych,
współfinansowanie realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych zarówno
tych, których celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności, ale i wzmacnianie zaplecza
to działania które były podejmowane w roku 2019. Realizacja wielu przedsięwzięć była
możliwa dzięki współpracy z Samorządami Miejskim i Gminnymi które doceniają inwestycje
Powiatu w infrastrukturę drogową, społeczną, czy turystyczną.
Samorząd Powiatu Szczycieńskiego kontynuuje realizację kluczowego projektu,
jakim jest rozbudowa szpitala. Stanowi to znaczące obciążenie budżetu niemniej jednak
w perspektywie przyczyni się do poprawy jakości leczenia pacjentów z terenu Powiatu.
Ponadto, umożliwi realizację innych procedur i może wpłynąć na zwiększenie kontraktu z NFZ.
Ograniczenia finansowe determinują działania jednak określając priorytety
i podejmując inicjatywy -przy współpracy z Samorządami Miejskimi i Gminnymi- w dalszym
ciągu będziemy kierować się poprawą jakości życia społeczności Powiatu Szczycieńskiego
troszcząc się o nasze wspólne dziedzictwo.
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