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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 920 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do
dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2020 r. Rada Powiatu
Nowodworskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport
został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

I.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

Siedziba władz: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego
Paderewskiego 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki
Okres, którego dotyczy raport: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 rok
Krótki opis sytuacji demograficznej:
Powiat nowodworski w roku 2020 liczył 79 427 mieszkańców, z czego 51 % stanowiły
kobiety, 49 % mężczyźni. 39 834 ludności to mieszkańcy terenów wiejskich, 39 593 to
mieszkańcy miast. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do
średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do
średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gęstość zaludnienia w powiecie to 114 osób/km2,
stopa urbanizacji 50,5%.
Powierzchnia: 691,6 km2.
Granice powiatu nowodworskiego pozostały niezmienione.
Podział administracyjny:
W skład powiatu nowodworskiego wchodzi 6 gmin: gmina miejska Nowy Dwór Mazowiecki,
dwie gminy miejsko-wiejskie Zakroczym i Nasielsk oraz trzy gminy wiejskie: Czosnów,
Leoncin i Pomiechówek. Sieć osiedleńczą tworzą 3 miasta: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk
oraz Zakroczym i 179 miejscowości wiejskich.
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Stan mienia Powiatu Nowodworskiego
Nieruchomości będące własnością Powiatu Nowodworskiego tworzą powiatowy zasób
nieruchomości, którym gospodaruje Zarząd Powiatu.
Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu
nieruchomości polega w szczególności na ewidencjonowaniu nieruchomości oraz ich
wycenie, zabezpieczaniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniu i windykacji
należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu
nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu nieruchomości,
a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi - użytkowanie, służebność
gruntowa, przesyłu, hipoteka.
Lp.

Rodzaj zasobu

Ilość
Powierzchnia (ha) Powierzchnia w %
nieruchomości

1. Nieruchomości oddane
w trwały zarząd

10

5,16

1,85

2. Nieruchomości oddane
w użyczenie

2

0,10

0,04

3. Nieruchomości, na
których zostało
ustanowione prawo
użytkowania

5

4,59

1,65

4. Pozostały zasób
nieruchomości

3

1,12

0,40

5. Drogi

Ilość działek

powierzchnia



gm. Nasielsk

393

67,81

24,32



m. Nasielsk

33

11,14

4,00



Nowy Dwór
Mazowiecki

45

4,78

1,72



Czosnów

390

45,94

16,48

145

33,94

12,17
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Lp.

Rodzaj zasobu



Leoncin



Ilość
Powierzchnia (ha) Powierzchnia w %
nieruchomości
185

45,00

16,14

Pomiechówek

42

16,45

5,90



m. Zakroczym

75

42,74

15,33



gm. Zakroczym

Razem: 278,77 ha

100

Na dzień 31.12.2020 r. w skład zasobu wchodzą grunty o łącznej powierzchni 278,77 ha
w tym:


5,16 ha gruntów znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych
powiatu,



273,61 ha gruntów stanowi pozostały zasób nieruchomości Powiatu.

Podział nieruchomości powiatowych według sposobu ich użytkowania.
L.p.

Sposób użytkowania
gruntów

Ilość nieruchomości

Powierzchnia

Powierzchnia
w%

1. Cele oświaty i edukacji

10

3,74

1,34

2. Cele ochrony zdrowia
i pomocy publicznej

6

6,06

2,17

3. Administracja
publiczna

4

1,17

0,42

267,80

96,07

4. Drogi powiatowe
Razem: 278,77 ha

Ilość działek: 1 308

100
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Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia nieruchomości drogowych z uregulowanym
stanem prawnym wynosiła łącznie: 267,80 ha, w tym:


gm. Nasielsk, ilość działek 39, powierzchnia 367,81 ha



m. Nasielsk, ilość działek 33, powierzchnia 11,14 ha



Nowy Dwór Mazowiecki, ilość działek 45, powierzchnia 4,78 ha



Czosnów, ilość działek 390, powierzchnia 45,94 ha



Leoncin, ilość działek 145, powierzchnia 33,94 ha



Pomiechówek, ilość działek 185, powierzchnia 45 ha



m. Zakroczym, ilość działek 42, powierzchnia 16,45 ha



gm. Zakroczym, ilość działek 75, powierzchnia 42,74 ha.

Powiat Nowodworski nabywa do zasobu działki drogowe na podstawie:


ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
w zakresie dróg publicznych;



ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;



ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy regulujące
administrację publiczną.

Powierzchnia nieruchomości powiatu na dzień 31.12.2020 r. 10,97 ha (bez nieruchomości
zajętych pod drogi powiatowe).
W ramach wykonywania uprawnień właścicielskich przekazano nieruchomości w trwały
zarząd następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum
Ogólnokształcącemu w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespołowi Placówek Edukacyjnych
w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcącemu w Nasielsku, Domowi Pomocy
Społecznej w Nasielsku, Zespołowi Szkół Zawodowych w Nasielsku. Zabudowana
nieruchomość położona przy ul. Sempołowskiej w Nowym Dworze Mazowieckim jest
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przedmiotem użyczenia dla Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Warszawie. W budynku przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze
Mazowieckim dwa lokale mieszkalne są przedmiotem najmu, dwa lokale użytkowe są
przedmiotem najmu oraz pięć lokali użytkowych jest przedmiotem użyczenia. Powiat
Nowodworski przekazał w użytkowanie na czas nieoznaczony cztery nieruchomości
zabudowane Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim
o powierzchni 3,4178 ha, z czego trzy w Nowym Dworze Mazowieckim, jedna
w miejscowości Zakroczym.
Siedziba Starostwa Powiatowego stanowi nieruchomość położoną w Nowym Dworze
Mazowieckim o powierzchni 0,7013 ha i lokalu o powierzchni 1859,59 m2.
Podstawowe dane finansowe na koniec 2020 r.
Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIII/88/2019 Rady
Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej
wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco:
planowane dochody na kwotę 73 580 018,69 zł zostały zrealizowane w kwocie
74 010 576,48 zł tj. 100,59% w stosunku do zakładanego planu, w tym:


dochody bieżące w kwocie 70 311 779,47 zł, tj. 100,97%,



dochody majątkowe w kwocie 3 698 797,01 zł, tj. 93,80%.

Dochody wykonano według następujących źródeł ich pochodzenia:


udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa – 27 039 121,60 zł,



subwencja ogólna – 18 329 464 zł,



opłaty – 4 258 170,98 zł,



dochody z majątku powiatu – 119 624,03 zł,



dotacje i środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych –
18 509 208,38 zł,



pozostałe dochody – 5 755 087,49 zł.
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Nadwyżka dochodów wykonanych nad planowanymi wynosi 430 557,79 zł.
Planowane wydatki na kwotę 72 250 471,32 zł zostały zrealizowane w kwocie
68 546 888,33 zł, tj. 94,87% w stosunku do zakładanego planu, w tym:


wydatki bieżące w kwocie 61 176 728,26 zł, 95,48%



wydatki majątkowe w kwocie 7 370 160,07 zł, tj. 90,13%.

Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych powiatu,
udzielone dotacje na zadania bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem
środków europejskich oraz obsługę długu.
Wydatki majątkowe zostały poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz udzielone
dotacje na zadania majątkowe.
Wynik z działalności powiatu za 2020 rok stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie
5 463 688,15 zł. W stosunku do planowanej nadwyżki 1 329 547,37 zł jest wyższy
o 4 134 140,78 zł. Podwyższenie planowanej kwoty nadwyżki budżetu spowodowane jest
realizacją wyższych dochodów oraz niższych wydatków.
Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 1 770 452,63 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą
5 204 798,76 zł. Przychody to wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody zaplanowano
w wysokości spłat rat kredytowych, tj. w kwocie 3 100 000 zł. Dokonano spłat kredytów
w zaplanowanej wysokości.
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu powiatu nowodworskiego za 2020 rok
znajdują w uchwale Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 295/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum
Medycznego za 2020 rok.
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II.

Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 r.

Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

1.

30.01.2020

XIV/104/2020

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2020 rok

XIV/103/2020

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz
podróży służbowych radnych powiatu nowodworskiego
w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej
w sprawie przekazania skargi
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia
i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki
przekazanej z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych w roku 2020
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,
terapeuty pedagogicznego i nauczycieli praktycznej nauki
zawodu w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Nowodworski

XIV/102/2020

XIV/101/2020
XIV/100/2020
2.

27.02.2020

XV/109/2020
XV/108/2020
XV/107/2020
XV/106/2020
XV/105/2020

3.

23.04.2020

XVI/114/2020
XVI/113/2020

XVI/112/2020

XVI/111/2020
XVI/110/2020
4.

28.05.2020

XVII/120/2020
XVII/119/2020

XVII/118/2020
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Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

XVII/117/2020

w sprawie powierzenia przez Powiat zadania
inwestycyjnego Gminie Nasielsk
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym
zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W Stara
Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi nr 62
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór
Mazowiecki
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2019 rok

XVII/116/2020
XVII/115/2020
5.

19.06.2020

XVIII/124/2020

XVIII/123/2020

XVIII/122/2020
XVIII/121/2020
6.

02.07.2020

XIX/126/2020
XIX/125/2020

7.

27.08.2020

XX/137/2020
XX/136/2020

XX/135/2020

XX/134/2020
XX/133/2020

XX/132/2020
XX/131/2020
XX/130/2020
XX/129/2020
XX/128/2020

Strona 10 z 73

Lp.

8.

Data
podjęcia
uchwały

24.09.2020

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

XX/127/2020

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
Nowodworskiego
w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu
Nowy Dwór Mazowiecki
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu
tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Nowodworskiego
Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
nowodworskiego
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu
nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

XXI/143/2020
XXI/142/2020

XXI/141/2020

XXI/140/2020

XXI/139/2020
XXI/138/2020
9.

29.10.2020

XXII/152/2020
XXII/151/2020
XXII/150/2020
XXII/149/2020

XXII/148/2020

XXII/147/2020

XXII/146/2020
XXII/145/2020
XXII/144/2020
10. 19.11.2020

XXIII/158/2020
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Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

XXIII/157/2020

w sprawie przekazania skargi

XXIII/156/2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na 2021 r. na terenie Powiatu
Nowodworskiego
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego

XXIII/155/2020

11. 17.12.2020

XXIII/154/2020

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

XXIII/153/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego

XXIV/164/2020

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki
przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia
w zakresie mobilności w powiecie nowodworskim
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.:
„Budowa trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku
Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastruktura
towarzyszącą”
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz
określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku
budżetowym
zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego

XXIV/163/2020
XXIV/162/2020
XXIV/161/2020

XXIV/160/2020

XXIV/159/2020
12. 29.12.2020

XXV/170/2020

XXV/169/2020

XXV/168/2020
XXV/167/2020
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Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

XXV/166/2020
XXV/165/2020

uchwała budżetowa na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego
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III.

Wykaz uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia
2020 r., ale obejmujące swym zakresem 2020 r.

Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

1.

19.12.2019

XIII/99/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze powiatu nowodworskiego
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Nowodworskiego na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 r
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie
w najem części nieruchomości na czas nieoznaczony
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki
przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz
określenia ostatecznego terminu dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku
budżetowym
uchwała budżetowa na rok 2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego
Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim
w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu
nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

XIII/98/2019
XIII/97/2019
XIII/96/2019
XIII/94/2019
XIII/93/2019

XIII/92/2019

XIII/91/2019

XIII/88/2019
XIII/87/2019

2.

21.11.2019

XI/84/2019
XI/83/2019

XI/81/2019

XI/80/2019
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Lp.

Data
podjęcia
uchwały

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

XI/79/2019

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest
Zarząd Powiatu Nowodworskiego
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania
stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla
których powiat nowodworski jest organem
prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia edukacyjne
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2020 r. z obszarów wodnych położonych
na terenie Powiatu Nowodworskie
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji
rządowej związanego z przygotowaniem i
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

XI/78/2019

XI/77/2019

XI/76/2019

XI/75/2019

IV.

Wykonanie strategii Powiatu

Strategia Powiatu nowodworskiego przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego
nr XIV/89/2015 z dnia 31.12.2015 r.
Cele strategiczne:
1. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji społecznej.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu.
3. Wspieranie procesów przedsiębiorczości.
4. Rozwój usług publicznych.
5. Rozwój infrastruktury technicznej.
6. Bezpieczeństwo.
7. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego.
Realizacja założeń przyjętych w dokumencie/ najważniejsze działania podejmowane w
2020 r.:


Wspieranie działań NGO na terenie powiatu,



Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy,
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Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w tym, wyposażenie/doposażenie
pracowni,



Tworzenie w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami ofert kursów
przekwalifikowujących i doszkalających,



Wdrażanie e-usług, w tym e-usług zdrowotnych, jako uzupełniających dla usług
tradycyjnych,



Zwiększenie dostępności komunikacji wewnątrz powiatu poprzez budowę
i modernizację dróg,



Remont i budowa infrastruktury okołodrogowej, w tym chodników, ścieżek pieszorowerowych, przystanków,



Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,



Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycje zwiększające
bezpieczeństwo pieszych,



Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego,



Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w kierunku pełnego dostosowania
dla osób niepełnosprawnych,



Promowania transportu rowerowego w ruchu lokalnym, w tym tworzenie i rozwój
infrastruktury rowerowej

Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji.

V.

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

1. Edukacja publiczna
W 2020 roku funkcjonowało pięć szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Nowodworski, dwa zespoły szkół w tym 2 technika, 1 liceum i 2 branżowe szkoły I stopnia,
dwa samodzielne licea ogólnokształcące, szkoła specjalna oraz poradnia psychologicznopedagogiczna.
Na terenie powiatu znajdują się także szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki oraz Gminę Pomiechówek.
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W ramach opracowanej strategii, przyjętej uchwałą rady powiatu z dnia 30 grudnia 2015 r.
realizowane są zadania z zakresu:
1. przeprowadzania corocznej analizy demograficznej dzieci i młodzieży;
2. analizy i potrzeb lokalnego rynku pracy pod względem nowych kierunków kształcenia
zawodowego;
3. współpracy z lokalnymi zakładami pracy;
4. współpracy z wyższymi uczelniami w kraju;
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie:


Wydział Obsługi Szkół i Edukacji



Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku;



Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim;



Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku;



Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.



Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim;



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z filią
w Nasielsku

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
Szkoły Ponadpodstawowe
1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:
Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2020 r. – 444
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 przyjęto 101 uczniów do klas o profilach:
 humanistycznym
 biologiczno – chemicznym
 matematyczno – fizyczno – informatycznym,
 matematyczno – geograficznym.
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicz w Nasielsku:
Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2020 r. – 78
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W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 przyjęto 17 uczniów do klasy o profilu
humanistycznym.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku:
Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2020 r. – 384
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 przyjęto do Zespołu Szkół Zawodowych 88
uczniów. W skład zespołu wchodzi:
Liceum Ogólnokształcące:


klasa humanistyczna

Technikum:


technik ekonomista,



technik logistyk,



technik informatyk.

Szkoła Branżowa I stopnia
 klasa wielozawodowa
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:
Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2020 r. – 662
W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Zespołu Szkół Zawodowych przyjęto 186
uczniów. W skład zespołu wchodzi:
Technikum:


technik budownictwa,



technik organizacji reklamy,



technik informatyk,



technik pojazdów samochodowych



technik robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła Branżowa I stopnia:


klasa wielozawodowa,
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mechanik pojazdów samochodowych,



kierowca mechanik,



monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie,



sprzedawca.

Szkoły specjalne
W Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje Zespół Placówek Edukacyjnych. Placówka jest
przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem
i Zespołem Aspergera. W skład zespołu wchodzą:


Szkoła Podstawowa Specjalna



Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2020 r. - 76
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży, rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej. Do głównych zadań poradni należą:


diagnozowanie dzieci i młodzieży,



prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,



udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologicznopedagogicznych lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,



udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży oraz rozwijaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,



realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki,



organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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W celu ułatwienia dostępu do fachowej pomocy psychologów, pedagogów oraz logopedów
w Nasielsku funkcjonuje filia placówki.
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W roku 2020 wydano:


51 opinii o potrzebie kształcenia specjalnego



220 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego



44 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego



6 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Na terenie powiatu funkcjonowały również:


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych



Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Na dzień 30.09.2020 r. wg Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski zatrudnionych było 229 nauczycieli
na 249,86 etatach.
W zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego liczba nauczycieli przedstawia się
następująco:


nauczyciele bez stopnia – 3 osób



nauczyciele stażyści – 4 osoby



nauczyciele kontraktowi – 37 osób



nauczyciele mianowani – 44 osób



nauczyciele dyplomowani – 141 osób

Kolejny stopień awansu zawodowego w roku 2020 uzyskało 14 nauczycieli:


na stopień nauczyciela kontraktowego – 6 osób



na stopień nauczyciela mianowanego – 5 osób



na stopień nauczyciela dyplomowanego – 3 osoby
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Uczniowie
Do szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski według stanu na dzień 30.09.2020 r.
uczęszczało 1644 uczniów. W zależności od typu szkoły, liczba uczniów przedstawia się
następująco:


w liceach – 603 uczniów



w technikach – 658 uczniów



w szkołach branżowych I stopnia – 307 uczniów



w szkole podstawowej specjalnej – 63 uczniów



w szkole przysposabiającej do pracy – 13 uczniów

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu maturalnego przystąpiło 206 uczniów, z czego:


164 osoby zdały egzamin dojrzałości



30 osób miało egzamin poprawkowy



12 osób nie zdało egzaminu.
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Wyniki matur uczniów w roku szkolnym 2019/2020 szkół, dla organem prowadzącym jest powiat
nowodworski - czerwiec 2020

Lp

1.
2.
3.

4.

Nazwa szkoły

LO Nowy Dwór
Maz.
LO Nasielsk
ZSZ Nr 1 Nowy
Dwór Maz.
Technikum

Liczba
kończących
szkołę/liczbę
przystęp. Do
matury

Nie
zdało

Zdało %

118/118

110 93,2

%

Poprawki %

Uwagi

0

0.0

8

6,8 mat.7, j.pol.1

40

1

20

2

40 mat.2

42/31

26 83,9

0

0

5

16,1

ZSZ Nasielsk

54/52

26

50

11 21,2

15

28,8

LO

20/20

9

45

Technikum

34/32

8/5

2

17 53,1

4

20

7

7 21,9

8

j.ang.2,
mat.3

j.ang.2,mat.1
1, j.pol.2
0,35 j.ang.1 mat.6
j.ang.1 mat.5
25
j.pol. 2

Wg typów szkół

1.

LO

146/143

121

84,6 5

3,5

17

11,9

2.

TECHNIKUM

76/63

43

68,3 7

11,1 13

20,6

222/206

164

79,6 12

5,8

14,6

RAZEM

30

mat.15,
j.pol.1,
j.ang.1
mat.8,j.ang.3
j.pol.2
mat.23,j.pol.
3, j.ang.4

Subwencja
W 2020 roku część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego wyniosła
17 551 808 zł
Ponadto w związku ze wzrostem subwencji ogólnej otrzymano:


86 000 zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu
przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

Pozyskano dodatkowe środki finansowe w łącznej kwocie 77 900 zł w ramach podziału 0,4%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Kwotę przeznaczono na:


15 000 zł na dofinansowanie w zakresie prowadzenia kształcenia w nowym zawodziewyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,



62 900 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkoły.

Strona 23 z 73

W szkołach realizowano następujące projekty oraz programy:


„Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego
nauczania”,



„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” – ZSZ Nasielsk,



Erasmus+ - szkoły L.O. Nowy Dwór Mazowiecki „30 is too late” oraz ZSZ Nasielsk
„Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku” – ze względu na sytuację
epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19 wyjazd młodzieży przesunięto na
kolejny rok,



„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”(PO WER) – ZSZ Nasielsk.

Kierowanie nieletnich do MOW, MOS oraz SOSW
Starosta Nowodworski wydał 21 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
oraz 1 do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Wystąpiono do innych powiatów oraz
urzędów o wydanie 10 skierowań do placówek znajdujących się poza granicami powiatu
nowodworskiego.
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym:
remont pokrycia dachowego na budynku szkoły oraz łącznika między budynkiem głównym
a salą gimnastyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Promocja i ochrona zdrowia
Głównym dokumentem, z którego wynika realizacja zadania jest Strategia Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 – 2030 przyjęta Uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku. Główne założenia w zakresie promocji
i ochrony zdrowia dotyczą:
1. rozwoju usług publicznych w zakresie: wdrażanie e-usług, w tym e-usług
zdrowotnych, jako uzupełniających dla usług tradycyjnych;
2. rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie budowy „ciepłej sieni” dla karetek przy
Nowodworskim Centrum Medycznym, budowy, rozbudowy i termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej;
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3. poprawy bezpieczeństwa: zwiększenie dostępności do usług medycznych, wspieranie
rozwoju szpitala powiatowego.
Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii w 2020 roku Nowodworskie Centrum Medyczne
realizowało termomodernizację budynku szpitala przy ul. Miodowej 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Nowodworskie Centrum Medyczne
W 2020 roku prowadzone były działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców
powiatu nowodworskiego.
 Kontynuowane były zajęcia przeprowadzane w ramach szkoły rodzenia. Z zajęć
teoretycznych i praktycznych skorzystały 165 osoby. W związku z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 część zajęć odbyła się w formie zdalnej.
 Jak w poprzednich latach, Starosta Nowodworski objął patronatem akcje krwiodawstwa
organizowane w soboty. Były one przeprowadzone w Oddziale Terenowym RCKiK
w Nowym Dworze Mazowieckim.
 Patronatem Starosty Nowodworskiego obejmowano wydarzenia z zakresu promocji
zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
 Ze względu na pandemię koronawirusa badania USG w ramach akcji „NIE nowotworom
u dzieci” zostały odwołane.
Ponadto w 2020 roku dofinansowano wiele inwestycji Nowodworskiego Centrum
Medycznego, dla którego Powiat Nowodworski jest organem założycielskim.
Starostwo angażowało się w zakup sprzętu oraz środków ochrony osobistej na potrzeby
Nowodworskiego Centrum Medycznego poprzez przekazywanie środków oraz prowadzenie
postępowań w sprawie zakupów ww. materiałów. Obsługiwano również dotacje dla Centrum
zarówno ze środków własnych jak i przekazywanych przez inne samorządy m.in. na walkę
z COVID-19. Liczba przekazanych dotacji w ubiegłym roku -12, na łączną kwotę
2 150 000,00 zł.
Od wybuchu epidemii na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej
i na profilu Facebook zamieszczano m.in. aktualne informacje o COVID-19, zalecenia
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i wytyczne, sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem, informacje nt.
udzielanych świadczeń przez podmioty lecznicze z terenu powiatu w czasie trwania epidemii
oraz informacje nt. możliwości realizacji spraw w urzędzie w sposób minimalizujący ryzyko
zakażenia. Promowano dobre praktyki postępowania w celu uniknięcia zakażenia,
informowano o numerach kontaktowych do odpowiednich służb, przekazywano informacje
o liczbie zakażeń na terenie powiatu.
Materiały informacyjne w wersji papierowej i wywieszano na tablicy ogłoszeń i na drzwiach
wejściowych urzędu. Zamieszczano też informacje w wydawanej Gazecie Powiatowej.
Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020 roku:
1. remont i doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,
2. remont i doposażenie Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego,
3. modernizacja, przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru
Kardiologiczno – Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym,
4. termomodernizacja budynków Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim w ramach projektu „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach
szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim”,
5. remont, instalacja gazów medycznych oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt
medyczny Oddziału Chirurgii Ogólnej w Nowodworskim Centrum Medycznym.
Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego.

3. Pomoc społeczna
W ramach realizacji zadań opracowane zostały:
1. Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030 – Uchwała Nr
XIV/89/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 –
Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r.
3. Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – Uchwała
Nr XVIII/119/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r.
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4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy na lata 2014-2020 (Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 14 marca 2014 r.).
5. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2020 (Uchwała Nr XX/131/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.).
Programy są realizowane zgodnie z zamierzeniami i harmonogramami określonymi
w programach.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim –
koordynator działań, Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.


Wypłacono świadczenia z „Programu 500+” w kwocie 718.627,47 zł,



Wypłacono świadczenia z programu „Dobry Start” w kwocie 45.260,00 zł,



W roku 2020 w sprawach rodzin zastępczych prowadzono łącznie 278 postępowania
administracyjne zakończone wydaniem decyzji na łączną kwotę 1 774 699,35zł,



Zrealizowano łącznie około 520 konsultacji psychologicznych, prawnych,
pedagogicznych,



W 2020 r. pracownicy Działu Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzili 27 spraw.
Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie problemu przemocy wewnątrzrodzinnej,
konfliktów wewnątrzrodzinnych, nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego
członka rodziny, trudnej sytuacji mieszkaniowej i problemów opiekuńczowychowawczych. W 2018 roku zostały wszczęte 3 procedury „Niebieskich Kart”,
1 procedura kontynuowana, w związku, z którymi pracownicy działu OIK uczestniczyli
w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych).

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
W 2020 roku placówkę zamieszkiwało 100 osób w tym 48 mężczyzn i 52 kobiet 67
Mieszkańców zostało umieszczonych na mocy Postanowienia Sądu (tj. bez własnej
zgody), z czego: ubezwłasnowolnieni całkowicie - 28 osoby, ubezwłasnowolnieni
częściowo – 5 osób, ustanowiono kuratora dla 3 osób. Średnia wieku Mieszkańców
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wynosiła 60 lat, z tego najmłodszy Mieszkaniec w wieku 25 lat, najstarszy 84 lata. W roku
2020 zmarło 6 osób. Na przyjęcie - stan na dzień 31.12.2020 - oczekiwało 18 osób.
W pierwszym kwartale 2020 roku jeden Mieszkaniec placówki podjął aktywizację
zawodową w Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”.
W placówce było zatrudnionych w ramach umowy o pracę 69 osób tj. 68,5 etatu oraz
3 osoby na umowę zlecenie. W ramach indywidualnej praktyki lekarskiej - lekarz
psychiatra, w ramach podpisanej umowy z firmą zewnętrzną na usługi pielęgniarskie
pracowało 6 pielęgniarek. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego średni
miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w miesiącu styczniu 2020 roku wynosił
4 721,00 zł natomiast od lutego była to kwota 4 979,00 zł.

4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Dla zadania został opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 2021. Stan realizacji jest zgodny z harmonogramem oraz założeniami programu.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.
W 2020 r. w powiecie nowodworskim funkcjonowały 111 rodziny zastępcze (stan na
31 grudzień 2020 r.), w tym 80 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 rodzin zastępczych
niezawodowych, przy czym 22 rodzin stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem
w dalszym stopniu oraz 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym jedna rodzina zastępcza
zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego i jedne rodzinny dom dziecka. W 2020 r.
rodzinną pieczą zastępczą na terenie powiatu nowodworskiego objętych było 161 osób,
w tym 41 wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności pozostali w dotychczasowych
rodzinach zastępczych (stan na 31 grudzień 2020 r.). W 2020 r. umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej zostało 38 dzieci, w tym 30 osób z rodziny naturalnej, 7 osób z rodziny
zastępczej, 1 osoba z pieczy instytucjonalnej.
Realizowano Program „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
pandemii Covid-19” na łączną kwotę 276 285,00 zł.
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym:
utworzono Rodzinny Dom Dziecka w Wągrodnie.
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5. Wspieranie osób niepełnosprawnych
Dla zadania został opracowany Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2016-2020 Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja
2016 r. Stan realizacji jest zgodny z harmonogramem i założeniami przyjętymi w programie.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim


Na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji społecznej
i zawodowej w 2020 r. Powiat Nowodworski wydatkował kwotę o równowartości
1 690 831,00 zł. Kwota została przeznaczona na dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych
i ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.



W ramach realizacji zewnętrznego programu „Aktywny samorząd” dedykowanego
potrzebom osób niepełnosprawnych powiat nowodworski wydał łączną kwotę
w wysokości 253 603,00 zł.



Zrealizowano Program „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi na łączną kwotę
474 575,00 zł.



W 2020 r. na zlecenie powiatu nowodworskiego prowadzone były dwa ośrodki
wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz jeden dom pomocy społecznej dla osób
chorych psychicznie.



Od 01.01.20220 r. rozpoczął swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej
w Górkach.



Od 01.01.2020 r. rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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6. Drogi publiczne
W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030
przyjętej uchwałą NR XIV/89/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia
2015 roku realizowane są zadania zgodne z celami operacyjnymi przyjętymi w Strategii:
Budowa i modernizacja dróg powiatowych – wykonano w roku 2020:


długość zmodernizowanych dróg (km): 6,579;



długość ścieżki rowerowej/ciągu pieszo - rowerowego (km): 0,875;



długość wybudowanych chodników (km): 1,040.

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych.
Powiat nowodworski zarządza 36 drogami powiatowymi o łącznej długości: 217,063 km.
W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 188,408 km oraz drogi o nawierzchni gruntowej –
28,655 km.
Na terenie gm. Nasielsk położonych jest 72,793 km dróg, w tym o nawierzchni gruntowej
10,455 km. Na terenie gm. Pomiechówek – 37,165 km. Na terenie gm. Zakroczym – 48,965
km, w tym 16,250 km dróg gruntowych. Na terenie gm. Czosnów – 27,980 km. Na terenie
gm. Leoncin – 27,260 km w tym 2,200 km dróg gruntowych. Na terenie gm. Nowy Dwór
Mazowiecki - 2,900 km. Stan techniczny dróg gruntowych wymaga częstych interwencji
Zarządcy drogi i znacznych nakładów związanych z bieżącym utrzymaniem i zapewnieniem
przejezdności. Drogi bitumiczne są w stanie dobrym lub dostatecznym. Stan techniczny
lokalnie niektórych odcinków dróg jest niezadowalający, wymagający częstych interwencji
w postaci remontów cząstkowych. Na rok 2020 przeznaczono na zadania inwestycyjne
i remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych środki w wysokości
odpowiednio: 6 094 255,00 zł oraz środki w wysokości 1 743 858,00 zł na zadania dotyczące
bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zabezpieczono również środki na zadania
inwestycyjne, przekazane do realizacji innym jst, dotacje w wysokości: 100 000,00 zł (Gm.
Nasielsk – dot. dr. pow. nr 2424W Nasielsk - Nuna) oraz dotacje na zadania bieżące
realizowane na mocy porozumień przez inne jst w wysokości: 50 000,00 zł.( Gm. Czosnów –
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dot. dr. pow. nr 2433W oraz 2420W; Gm. Nowy Dwór Mazowiecki – dot. dr. pow. nr 2431W
oraz 2432W; Gm. Zakroczym – dot. dr. pow. nr 3001W). W roku 2020 dokonano przebudowy
dróg powiatowych o łącznej długości 6,579 km, w tym wybudowano chodniki o łącznej
długości 1,040 km oraz ciągi pieszo – rowerowe (ścieżki rowerowe) 0,875 km.
W ramach zadań związanych z obowiązkami Zarządcy dróg i realizowanymi czynnościami
w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonano:


remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 139 392,54 zł



profilowanie dróg gruntowych, naprawa infrastruktury drogowej: 331 308,77 zł



oznakowanie pionowe i poziome: 359 653,10 zł



usługi pozostałe – zimowe utrzymanie 128 755,59 zł (I kw. 2020 oraz IV kw. 2020r.);
w zakresie dotyczącym zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych pracownicy
wydz. Inwestycji i Dróg Powiatowych w ramach koordynacji i nadzoru na zadaniem
zimowego utrzymania dróg pełnią dyżury po godzinach pracy i w dni wolne)



usługi pozostałe – pielęgnacja zieleni drogowej oraz koszenie, sprzątanie): 255 934,80 zł



usługi pozostałe (naprawy interwencyjne): 78 635,30 zł.

Wykonując zadania Zarządcy drogi przewidziane w art. 20, 22, 29, 39, 40 ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.) przeprowadzone zostały postępowania
administracyjne dot. zarządzania pasem drogowym. Zostały wydane decyzje lokalizacyjne,
decyzje związane z opłatami za umieszczenie urządzeń niewiązanych z potrzebami ruchu
drogowego i in. Na podstawie powyższych postępowań, wystawionych decyzji dochody za
IV-y kwartały 2020 r. za zajęcie pasa drogowego: wyniosły: 667 799,26 zł.
W roku 2020 wydano: 304 decyzje oraz 26 postanowienia, w tym także związane z realizacją
zadań przewidzianych w art. 17 i art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 t.j.). Przeprowadzono 5 spraw związanych
z postępowaniami w sprawie odszkodowań za zdarzenia, mające miejsce na drogach
powiatowych. W oparciu o realizację zadań w zakresie zarządzania drogami przewidzianych
w art. 10 Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. 2020 poz. 110 t.j.) zostało zatwierdzonych 52
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projektów stałej organizacji ruchu, jak i 94 czasowych. Ponadto, wydano 8 opinii do
projektów organizacji ruchu.
Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:
1.

Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 oraz

35000568 zlokalizowanych w ciągu dróg pow. nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa – do
drogi woj. nr 579 oraz 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej
Zadanie zakładało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy trzech obiektów
mostowych (2 w ciągu dr. pow. nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa – do drogi woj. nr
579, gm. Leoncin oraz 1 w ciągu dr. pow. nr 2427W Nasielsk – Malczyn - Ruszkowo w gm.
Nasielsk) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wystąpienia z wnioskiem
o dofinansowania zadania w roku 2021 w ramach środków z subwencji ogólnej rezerwy Min.
Infrastruktury. W ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto 3 umowy z Wykonawcą usługi na kwotę łącznie: 81 500,00 zł.
2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku o dł. 1226 m w zakresie: podbudowa,
nawierzchnia bitumiczna szer. jezdni 5,5 m, pobocza szer. 0,5 m. Inwestycja dofinansowana ze
środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Środki zabezpieczone w
planie na realizację zadania wynosiły: 350 tys. zł. W ramach przeprowadzonego
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą robót
budowlanych. Poniesiono wydatki w wysokości: 349 970,79 zł.
3.

Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie

powiatu nowodworskiego
W ramach realizacji ww. zadania został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie
zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej rezerwy celowej Min. Infrastruktury.
Wykonano przebudowę obiektu mostowego w m. Nowe Trębki w ciągu dr. pow. nr 3002W
Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo, położonym na terenie gm. Zakroczym,
w zakresie wymiany płyty mostowej, nawierzchni na obiekcie, poręczy ochronnych i innych
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robót towarzyszących oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym – Nowe
Trębki na odc. o dł. 1000 m, położonym na terenie gm. Zakroczym, stanowiącą dojazd do
obiektu w zakresie położenia trzech warstw nowej nawierzchni bitumicznej o szer. jezdni 5,5
m, wykonania poboczy z kruszywa o szer. 1,0 m, odtworzenie rowów drogowych,
oznakowania pionowego i poziomego drogi. Środki zabezpieczone na realizację zadania
wynosiły 2 949 770,00 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie
przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców robót budowlanych w zakresie obiektu
mostowego oraz infrastruktury drogowej. Zawarto dwie umowy wykonawcze. Ponadto,
w ramach realizacji ww. zadania przeprowadzono również postępowanie mające na celu
wyłonienie wykonawcy pełniącego usługę nadzoru inwestorskiego nad obiektem mostowym.
W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia ww. postępowań, w związku z wygenerowaną
oszczędnością, wystąpiono do instytucji współfinansującej zadanie o wyrażenie zgody na
wykorzystanie oszczędności po przetargowej na zadania związane z przebudową dróg
powiatowych i złożono wniosek dot. przebudowy dróg powiatowych: nr 2414W Swobodnia –
Falbogi Borowe – Błędowo oraz 2427W Nasielsk – Malczyn - Ruszkowo. W ramach ww.
środków przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego
i zawarto dwie umowy z wykonawcami robót budowlanych. Na podstawie ww. umów
dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 2414W Swobodnia – Falbogi Borowe - Błędowo
na odc. 2000 m w m. Pomocnia, położonym na terenie gm. Pomiechówek, w zakresie
frezowania istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenia dwóch warstw masy bitumicznej o szer.
5,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy o szer. 0,8 m z kruszywa, odtworzeniem
rowów i oczyszczeniem istniejących przepustów oraz regulacją zjazdów. W ramach ww.
zadania wykonano również przebudowę drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn –
Ruszkowo na odc. o dł. 1270 m w m. Kosewo, położonym na terenie gm. Nasielsk, w zakresie
korekcyjnego frezowania istniejącej nawierzchni jezdni i ułożenia dwóch warstw nowej
nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m wraz ze zmianą spadku ze względu na budowę
chodnika, zlokalizowanego jednostronnie na odc. o dł. 1040 m i o szer. zm. 1,5 m,
wykonaniem poboczy o szer. 0,5 m, regulacją i wykonaniem zjazdów, odtworzeniem rowów,
oczyszczeniem istniejących przepustów i wykonaniem nowych. Łączna kwota wydatków
poniesionych na realizację ww. zadania wynosi: 2 949 767,77 zł.
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4.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce –
Zakroczym na odc. o dł. 1083 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym zlokalizowanym przy
jezdni o dł. 875,19 m wraz z wykonaniem poboczy, odtworzeniem rowów drogowych oraz
oznakowaniem poziomym i pionowym na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
Zadanie dofinansowane z Funduszu Roboty drogowe prowadzone na podstawie zawartej
w roku 2019 umowy wykonawczej z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu
nieograniczonego z terminem realizacji umowy do dn. 29.05.2020 r. Wydatki poniesione na
realizację ww. zadania: 1 054 928,08 zł.
5.

Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 2405W Sowia Wola –

Augustówek - Czosnów
Zadanie w zakresie dokonania poprawy odwodnienie na drodze powiatowej nr 2405W Sowia
Wola – Augustówek – Czosnów, na wyznaczonych odcinkach zlokalizowanych na terenie gm.
Czosnów wskazanych w opracowanej na zlecenie Gm. Czosnów dokumentacji projektowo –
wykonawczej. W ramach realizacji zadanie przeprowadzono postępowanie przetargowe
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa z wykonawcą robót z terminem
realizacji do 30.04.2021r. Środki zabezpieczone na realizację zadania: 400 000,00 zł. Wartość
zadania wynikająca z zawartej umowy wynosi 304 609,27 zł.
6.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul.

Paderewskiego, ul. Morawicza)
Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykonania sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (odc. ul. Morawicza)
z drogami gminnymi (ul. Miła i ul. Jarzębinowa) wraz z planowaną wyminą nawierzchni
bitumicznej jezdni na odcinku drogi od dr. woj. nr 631 do wiaduktu kolejowego oraz
nawierzchni chodnika. Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji projektowej – brak ofert. Zabezpieczone w budżecie środki na ten
cel: 660 000,00 zł.
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Kultura fizyczna, sport, turystyka

7.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu uwzględnione zostały w programie współpracy
powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020 przyjętym Uchwałą nr XI/80/2019 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
Jako priorytetowe zadanie publiczne wskazano m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w zakresie:


pobudzania aktywności sportowej wśród mieszkańców powiatu,



uaktywniania osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie dostosowanych do ich
predyspozycji rywalizacji sportowych,



organizacji imprez sportowych.

W 2020 roku dofinansowywano realizację zadań o charakterze sportowym w ramach
patronatu.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, Starostwo
Powiatowe
W 2020 roku patronatem Starosty Nowodworskiego objęto wydarzenia sportowe
organizowane m.in. przez organizacje pozarządowe. Wsparciem tych inicjatyw była zarówno
pomoc merytoryczna, promocyjna jak i zakup pucharów oraz nagród. Ponadto Starostwo
włączyło się w akcję #GaszynChallenge, mającą na celu pomoc dzieciom chorującym na SMA.
Pracownicy Starostwa wykonywali ćwiczenia fizyczne, co zostało nagrane, a następnie
rozpowszechnione w Internecie. Akcja obejmowała nominację innych urzędów i jednostek.
8. Geodezja, kartografia i kataster
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Zespół ds. Ewidencji Gruntów, Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół ds. Ewidencji Gruntów Filia
w Nasielsku.
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W 2020 roku w plebiscycie organizowanym przez Głównego Geodetę Kraju na „Najlepszy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze
Mazowieckim zajął 3 miejsce w skali kraju.
W 2020 zgłoszono 2832 prac geodezyjnych, w tym za pośrednictwem internetu 96% całości
zgłoszeń (w 2019 zgłoszono 2974 Prac geodezyjnych a internetowo 2874 co stanowi 97%
całości zgłoszeń), (w 2018 zgłoszono 2633 prac geodezyjnych a w 2017 zgłoszono 2810 prac
geodezyjnych a w roku 2016 zgłoszono 2874 prac geodezyjnych a w roku 2015 zgłoszono
2708, w tym internetowo 2452 (2223 w 2016r. a 1952 w 2015r.) co stanowi 87% zgłoszeń
całości (77% w 2016r. a 72% w 2015r.). Widoczne zwiększenie korzystania z usługi
intenetowej Geoportal – szybkość, dostęp do państwowej osnowy geodezyjnej, mapy
zasadniczej, mapy ewidencyjnej co pozwala wykonawcy prac geodezyjnych na wykonanie
pracy, możliwość przesłania potwierdzenia opłaty, dane cyfrowe wysyłane na maila.
Procentowy udział zgłoszonych prac geodezyjnych wg podziału na gminy w stosunku do
ogólnej liczby zgłoszeń 3026 w 2020 (2974 w 2019 roku, 2633 w roku 2018 a 2810 w roku
2017 a 2874 w roku 2016 a 2708 w roku 2015):
m. Nowy Dwór Mazowiecki – 16% (17%) (16%) (18%) (19%)
gm. Czosnów – 26% (19%) (24%) (26%)( 25%)
gm. Leoncin – 9% (10%) (8%) (9%)(8%)
m. Nasielsk – 7% (6%) (7%) (8%) (8%)
gm. Nasielsk – 16% (21%) (17%) (17%)(18%)
gm. Pomiechówek -18% (19%) (18%) (16%)(16%)
m. Zakroczym – 4% (4%) (5%) (3%)(3%)
gm. Zakroczym – 4% (4%) (4%) (3%)(3%).
Do PODGiK w roku 2020 przyjęto 2832 (2019 przyjęto 3119, a 2377 w 2018 r., a 2723
w 2017 r., a 2483 w 2016r., 2540 w 2015r.) operatów technicznych.
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W roku 2020 nie odnotowano wydania decyzji o odmowie przyjęcia dokumentacji do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w 2019 odnotowano dwie decyzje
odmowne przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nie odnotowano żadnej decyzji odmownej przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w roku 2018, a w roku2017, roku 2016 i roku 2015
odnotowano jedną decyzję odmowną przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Wykonawca pracy odwołał się od decyzji nr 50/2019
i nr 44/2019 i nr 195/2017 (PODGiK.6640.36.2017) i nr 1/2015 (PODGiK.6640.1414.39.2015)
Starosty Nowodworskiego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego. Decyzją nr 142/2019 i nr 168/2019 i nr 195/2017 (WGIV.7220.1.3.2017) i nr 152 (WG-I.7220.1.10.2015) WINGiK utrzymał w mocy zaskarżoną
decyzję. Dalsze postępowanie w trybie administracyjnym nie było prowadzone.
Odnotowano jedno odmowę przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w roku 2017, dwie odmowy przyjęcia dokumentacji do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w roku 2016, decyzja nr 195/2017 z dnia
27.09.2017 r., decyzja nr 425/2016 z dnia 18.04.2016r. i decyzja nr 99/2016 z dnia
12.09.2016r. Wykonawca prac geodezyjnych nie odwołał się od decyzji nr 425/2016 a od
decyzji nr 99/2016 odwołał się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego, który przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ, sprawę
rozpatrzono pozytywnie.
W roku 2020 w PODGiK zgłosiło swoje prace 3026 (w 2019 r. – 2974, a w 2018r. – 2633,
a w 2017 r. – 122, a w 2016 r. – 170, w 2015 r.- 163) jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
122 firm zarejestrowało działalność na terenie powiatu nowodworskiego. Świadczy to
o tym, że rynek geodezyjny jest niezależny od miejsca zarejestrowania działalności firmy.
Udostępnianie informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w ramach realizacji wniosków o udostępnienie materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonano obsługę w 2020 roku 2633 (w 2019 r. – 2798 a w 2018r.-2434 a w 2017 r. – 2018,
w 2016 r.-2252, w 2015r.-1869) wniosków na udostępnienie kopii materiałów geodezyjno -
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kartograficznych (mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz innej
dokumentacji) na indywidualne zamówienia osób prywatnych oraz osób prawnych.
Również udostępniono dane i informacje z rejestru publicznego na wniosek gmin z powiatu
do realizacji zadań własnych.
Działające w ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
narady koordynacyjne, obsługują technicznie koordynację usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. W roku 2020 wpłynęło 211 wniosków o koordynację (w 2019r. – 214
a w 2018r. – 222, a w 2017 r. – 242, w 2016 r.- 181, w 2015 r.- 260). Projekty podlegające
uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej opatrzono stosowną klauzulą oraz sporządzono
Protokół uwzględniający obecność uczestników narady i ich stanowiska. Zgodnie z nowym
rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT możliwe będzie uporządkowanie
prowadzenia również mapy zasadniczej poprzez aktualizację danymi będącymi przedmiotem
narady koordynacyjnej.
PODGiK udziela również wyjaśnień i informacji zgodnie ze złożonymi wnioskami dla
zainteresowanych podmiotów, związanych z wykonanymi i zgłoszonymi pracami
geodezyjnymi w oparciu o posiadaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz
z obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W roku 2020 zarejestrowano 296 wnioski (w 2019r. – 149, a w 2018 r.-34, a w 2017 r.- 49,
a w 2016 r.-74, a w 2015 r.- 67).
Stan powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rok 2020.
Dla terenu całego powiatu, począwszy od września 2013 roku, funkcjonuje numeryczna
mapa zasadnicza w systemie EWMAPA.
9. Gospodarka nieruchomościami
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu i wykonywanie praw
właścicielskich.
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prowadzono 7 spraw dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (wnioski do
Wojewody, przetarg na zbycie nieruchomości, darowizna);



prowadzono 2 sprawy w przedmiocie przekazania nieruchomości Skarbu Państwa do
korzystania na zasadach dzierżawy, najmu lub użyczenia – 1 zakończona umową
dzierżawy;



prowadzono 4 sprawy dotyczące zbycia nieruchomości Powiatu ( sprzedaż, darowizna);



prowadzono 2 sprawy dotyczące obciążenia nieruchomości Powiatu;



prowadzono 6 spraw w przedmiocie przekazania nieruchomości Powiatu do korzystania
na zasadach dzierżawy, najmu lub użyczenia;



prowadzono 31 spraw dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego;



prowadzono 34 spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
wydano 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;



prowadzono 46 spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd;



prowadzono 49 spraw dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na
nieruchomościach urządzeń technicznych;



prowadzono 6 spraw związanych z przejmowaniem i zakupem nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa;



analiza i ewidencjonowanie postanowień, decyzji, w których stroną jest Powiat
Nowodworski,



prowadzono sprawy o wydanie zgody na dysponowanie gruntem stanowiącym własność
Powiatu Nowodworskiego;



prowadzono 2 sprawy związane z odszkodowaniem za grunty przejęte na rzecz Skarbu
Państwa;



prowadzono 14 spraw dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
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wydano 43 wyjaśnienia, interpretacje, opinie, dotyczące gospodarowania
nieruchomościami;



sporządzono 4 sprawozdania z realizacji wydatków i dochodów Skarbu Państwa dla
Wojewody, Wydziału Budżetu i Finansów;



przygotowano 82 zlecenia w sprawie wydatków ze środków budżetowych Skarbu
Państwa oraz Powiatu;



wydano 8 Zarządzeń Starosty Nowodworskiego w sprawach gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa;



wykorzystana dotacja na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
w 2020 roku wyniosła 186 609,13 zł;



prowadzono sprawy sądowe, przygotowywano stanowiska Starosty, przekazywano pisma
i dokumentację do kancelarii radców prawnych w 12 sprawach;



prowadzone czynności w trybie udzielenia zamówień publicznych m.in. wybór geodetów,
rzeczoznawców i publikacji ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej – 7 spraw, zlecono
sporządzenie 18 operatów szacunkowych, zlecono geodetom sporządzenie 13 map
prawnych;

Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
339 sprawy w tym:


prowadzenie ewidencji Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa;



prowadzenie wykazu nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;



prowadzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego cyklicznie
Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;



przekazanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa Prokuratorii Generalnej RP;
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ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa;



analiza dokumentacji sporządzonej przez geodetów w sprawach przebiegu granic
działek;



przekazywanie do wydziału Budżetu i Finansów informacji o przyjęciu nieruchomości na
stan majątkowy,



prowadzenie ewidencji Powiatowego Zasobu Nieruchomości, w tym prowadzenie
ewidencji dróg powiatowych.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu


prowadzono sprawy w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących
w skład dróg powiatowych - prowadzono 92 sprawy dotyczące nabycia nieruchomości
z mocy prawa;



złożono 3 wnioski o uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. nabycia
nieruchomości drogowych przez Gminy (w części stanowiących drogi powiatowe);



przygotowano wnioski do sądu o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości nabytych
przez Powiat Nowodworski – złożono 53 wnioski o ujawnienie prawa własności
w księgach wieczystych (60 działek);



złożono 17 wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa,

Realizowanie zadań przypisanych Staroście przepisami prawa.


na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami:
-

prowadzono 41 spraw związanych z wykonywaniem, ograniczaniem, pozbawieniem
praw do nieruchomości oraz zwrotem nieruchomości;

-

prowadzono 19 spraw z zakresu odszkodowań za ograniczania praw do nieruchomości
w celu realizacji celu publicznego;
-

przeprowadzono 2 negocjacje odszkodowawcze w trybie art. 98 ustawy;
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prowadzono 437 postępowań odszkodowawczych za grunty przejęte pod drogi publiczne
na podstawie różnych przepisów, w tym:
-

122 sprawy dotyczące odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi gminne z
terenu powiatu nowodworskiego,

-

315 spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne położone
poza powiatem nowodworskim, do prowadzenia, których Wojewoda Mazowiecki
wyznaczył Starostę Nowodworskiego.



udostępniano dokumenty z zakresu reformy rolnej i uregulowania własności
gospodarstw rolnych - wydano 36 odpisów dokumentów;



prowadzono sprawy z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych i mienia
gromadzkiego - 16 postępowań, w tym wydano 8 decyzji dotyczących wspólnot
gruntowych;



prowadzono sprawy z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych – 78 sprawy w tym: wydano 45 decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych,
2 decyzje dotyczące rekultywacji gruntów, przygotowano zawiadomienia o opłacie
z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, przygotowano zapytania do
wójtów/burmistrzów, dotyczące obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby w związku
z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, przeprowadzono wizje w terenie w zakresie
realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych dot. kontroli zdjęcia próchniczej
warstwy gleby, wyłączenia gruntu bez decyzji, niezrealizowania inwestycji;

 prowadzono sprawy z zakresu ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – 242 sprawy w tym: rozpatrzono wnioski w zakresie uzgodnienia pod
kątem ochrony gruntów rolnych projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dokonano analizy projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz wniosków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych;
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prowadzono sprawy z zakresu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;



na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody:
-

oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego
3 nieruchomości.

Łącznie w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami wydano 188 decyzji administracyjnych.
10. Administracja architektoniczno-budowlana
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Architektury i Budownictwa.
Do podstawowych zadań należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego, a w szczególności:


kontrola zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymogami ochrony środowiska,



kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych,



zgodności projektów zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno budowlanymi,



kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych
przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń,



kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie projektowania,



wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych oraz
nakładanie na inwestorów obowiązków, jakie są związane z prowadzeniem
i zakończeniem budowy,



wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,



wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot,
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rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót
budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,



rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,



wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpatrywanie zgłoszeń na podstawie
przepisów szczególnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,



wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki,



prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz rejestrów
decyzji o pozwoleniu na budowę,



wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu
pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa,



przygotowywanie projektu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg publicznych
powiatowych i gminnych, dla których wydano decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.

Do zakresu działania powiatu należą sprawy z zakresu ustawy Prawo budowlane.
Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano starostom.
Wydział oprócz wydawania pozwoleń na budowę, prowadzi też sprawy związane
z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród inwestycji, na
które udzielono pozwolenia w analizowanym okresie były m.in. budowy: dróg, sieci
(oświetlenia terenu, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), obiektów gospodarczych,
usługowych, handlowych, domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
W 2020 r. wydano 1299 decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę, a także zatwierdzono
zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Do wydziału AB płynęło 1121 wniosków
dotyczących pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Przyjęto także 742 zgłoszeń robót
budowlanych.
W sumie ilość załatwionych spraw w wydziale AB w roku 2020 wyniosła 6284.
Sprawozdanie podsumowujące pracę wydziału AB w 2020 r. udowadnia, że spraw
wpływających do starostwa jest znacznie więcej.
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W 2020 r. rozpatrzono o 785 spraw więcej niż w 2019 r.
11.

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej
zasobów. Zadania z zakresu gospodarki wodnej określone zostały w „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do
2023 r.” przyjętą przez Radę Powiatu Nowodworskiego Uchwałą Nr XX/130/2016 z dnia
23 czerwca 2016 roku.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Wydział Ochrony Środowiska
W zakresie ochrony wód powierzchniowych starosta zleca usługę polegającą na
monitorowanie stanu środowiska na rzekach w granicach powiatu nowodworskiego.
Okręg Mazowieckiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42
– Koło Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim wykonywał usługę „Patrole ekologiczne –
monitorowanie stanu środowiska na rzekach Narew i Wkra w granicach powiatu
nowodworskiego” oraz Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sukienna 14.
W ramach zadania Wykonawca obowiązany był do monitorowania czystości rzek, dokonywać
zgłoszeń o zagrożeniach skażenia środowiska wodnego właściwym organom, kontroli miejsc
odprowadzania ścieków oraz do składania cząstkowych informacji o realizacji zadania. tj.
m.in. o stanie środowiska wodnego (zapachu, mętności, barwy wody i obecności śniętych
ryb), notatek służbowych, dokumentacji zdjęciowej z częstotliwością). Koszt – 6 500 zł.,
w tym 4 000 zł – WOPR, 2 500 zł OMPZW.
12. Ochrona środowiska i przyrody
Powiat posiada „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego
na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” przyjętą przez Radę Powiatu Nowodworskiego
Uchwałą z dnia 23 czerwca 2016r. Nr XX/130/2016 „Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”.
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W „Aktualizacji programu….” zawarte są zadania do realizacji, jak również koordynowane.
Wśród zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wymienione zadania mające na celu
ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 modernizacje dróg powiatowych,
termomodernizacja.
W zakresie realizacji zadań z ochrony przyrody – starosta realizuje zadania z zakresu ustawy
o ochronie przyrody m.in. na wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew z terenu mienia
gminnego oraz prowadzi rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A
i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków
lub ssaków.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Wydział Ochrony Środowiska.
W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska:


wydano 2 decyzje z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym: 3 decyzje na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 1 decyzję na emisję hałasu do
środowiska, 1 decyzję na wytwarzanie odpadów;



wydano 51 decyzji z zakresu ochrony przyrody;



przyjęto 36 zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
a niewymagających pozwoleń oraz 2 instalacje niewymagające pozwolenia na
emisję gazów i pyłów do powietrza;



wydano 3 decyzje dotyczące gospodarki odpadami;



wydano jedną decyzję z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych;



udzielono 4 informacje na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;



przeprowadzono 112 wizji terenowych.
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W zakresie jakości powietrza w 2020 r. wystąpiły przekroczenia pyłów zawieszonych pM10
i pM 2,5 na terenie województwa mazowieckiego – 28 marca, 7 maja, 12 sierpnia, 28
sierpnia, 1 października, 20 października.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

13.

W zakresie realizowanych zadań została udzielona dotacja spółce wodnym, zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek
wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4273).
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Wydział Ochrony Środowiska
Spółka Wodna Nasielsk otrzymała dotację w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie zadania
pn. Renowacja rowu RW 10 w miejscowości Morgi gmina Nasielsk.
Ponadto:


wydano 4 decyzje z zakresu ustawy o lasach zmiana lasu na użytek rolny;



wydano 3 decyzje z zakresu ustawy prawo łowieckie;



wydano 138 kart wędkarskich;



wydano 39 zaświadczenia potwierdzające rejestrację sprzętu służącego do
amatorskiego połowu ryb;



wydano 1103 zaświadczeń w zakresie uproszczonych planów urządzenia lasów;



przeprowadzono 112 wizji terenowych;



wpisano 9 zwierząt do Rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych
w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
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14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Podstawą działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest art.38 a
ust. 1 ust. 5 pkt 3 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz na
podstawie art.17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa realizowane są poprzez
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 7/2020 Starosty
Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2020 r. i Komisję Bezpieczeństwa i Porządku – powołaną
Zarządzeniem Nr 33/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.
W 2020 roku posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie odbywały
się stacjonarnie.
Zadania związane min. z programami: „Bezpieczne ferie 2020”; „Bezpieczne wakacje 2020”
oraz inne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa realizowano poprzez przekazywanie
wytycznych do działalności w tym zakresie dla poszczególnych gmin jak i służb powiatowych.
W 2020 roku na terenie powiatu nowodworskiego przestępczość kształtowała
się w następujący sposób:


w katalogu ogólnym – 1901, przy wykrywalności sięgającej 77,5%,



w katalogu przestępstw o charakterze kryminalnym - 1242, przy wykrywalności
sięgającej 70,1%,



w katalogu 7 kategorii przestępstw uciążliwych społecznie – 416, przy wykrywalności
sięgającej 50,8%.

Przestępczość w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie:
Kategoria przestępstwa

2019

2020

Różnica

przestępstwa rozbójnicze

4

6

2

bójka i pobicie

7

4

-3

uszczerbek na zdrowiu

16

11

-5
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Kategoria przestępstwa

2019

2020

Różnica

uszkodzenie rzeczy

65

79

14

kradzież cudzej rzeczy

212

220

8

kradzież z włamaniem

86

96

10

kradzież pojazdu

30

34

4

Kierujący pod wpływem alkoholu:
•

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości – 105,

•

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu – 28,

•

kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości – 164,

•

kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu – 136.

W 2020 roku na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano następujące zdarzenia
drogowe:
Zdarzenia

2019

2020

Różnica

wypadki

63

39

-24

kolizje

1142

1076

-66

zabici

14

12

-2

15.

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
ludzi oraz środowiska

Dla zadania zostały opracowane:
1.

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nowodworskiego.

2.

Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Nowodworskiego.
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Najważniejsze informacje nt. realizacji zadań w 2020 r.:
1. Zaktualizowano plan operacyjny ochrony przed powodzią.
2. Odbyły się przeglądy wałów przeciwpowodziowych organizowane przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Warszawa i Włocławek z udziałem
pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Zarząd Zlewni Włocławek:


26.06.2020 r. przegląd wałów w gminie Leoncin i Zakroczym;

Zarząd Zlewni Warszawa:


2.07.2020 r. - przegląd wałów w gminie Czosnów;



14.07. 2020 r. - przegląd wałów w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

1. W 2020 roku realizowano porozumienia w sprawie współfinansowania dokumentacji
projektowej „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła
na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.
2. Wykonawca projektu składał okresowe raporty o stanie zawansowania prac, z których
wynika, że opracowany został projekt budowlany rozbudowy wału jak również operat
wodnoprawny, opracowano i złożono do Starostwa projekt podziału nieruchomości
celem zatwierdzenia, wykonano instrukcję użytkowania wałów, zbiorcze zestawianie
kosztów oraz harmonogram robót.
3. Ogółem w 2020 roku było 1760 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na
terenie powiatu nowodworskiego.
Liczba zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy:
Teren działań
Powiat

Ilość
Pożary Miejscowe Alarmy
zdarzeń
zagrożenia fałszywe
1760
419
1204
137

Czosnów

271

74

172

25

Leoncin

118

58

57

3
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Teren działań
Nasielsk

Ilość
Pożary Miejscowe Alarmy
zdarzeń
zagrożenia fałszywe
241
88
146
7

Nowy Dwór
Mazowiecki
Pomiechówek

813

111

631

71

174

48

109

17

Zakroczym

143

40

89

14

4. Poszkodowani wskutek pożarów i miejscowych zagrożeń w 2020 roku:


1 ofiara śmiertelna,



10 osób poszkodowanych.

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

16.

Strategia Powiatu Nowodworskiego przyjęta uchwałą Rady Powiatu nowodworskiego
nr XIV/89/2015 z dnia 31.12.2015 r. W ramach opracowanej Strategii oraz dokumentów
ustawowych Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem
bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Filia w Nasielsku


Liczba bezrobotnych w powiecie nowodworskim na koniec grudnia 2020 roku
wyniosła



2 236 osób i była wyższa w porównaniu do roku 2019 r. o 22,4 %.



Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 6,7%.



W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. pozyskano 4 115 miejsca pracy, w tym 3 388
związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Wydano 486 osobom skierowania do
pracy, 265 osób spośród skierowanych przez urząd podjęło pracę.



W 2020 r. za pośrednictwem urzędu pracy, pracodawcy najczęściej poszukiwali
pracowników do prac związanych z przetwórstwem przemysłowym – magazynierów,
operatorów wózków widłowych, pracowników produkcji, pakowaczy, pomocników
i operatorów linii produkcyjnych, operatorów maszyn i pracowników fizycznych.
Podkreślić należy, że w grupie tych zawodów występuje największe zapotrzebowanie
na zatrudnianie cudzoziemców: złożono oferty pracy na łączną liczbę miejsc pracy
3 836, w celu uzyskania informacji starosty przy ubieganiu się o zezwolenia na prace
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u wojewody, przedsiębiorcy złożyli 2 289 oświadczeń o powierzeniu wykonywaniu
pracy cudzoziemcowi oraz 3 407 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemca.


Na koniec grudnia 2020 r. na terenie powiatu nowodworskiego do rejestru REGON
wpisanych było 8 991 podmiotów gospodarczych.



W rejestrze pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy figurowało 7 435 podmiotów,
z którymi podejmowana była bieżąca współpraca w ramach otwartego rynku pracy,
jak również w zakresie programów aktywizacji.



Realizując program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
z Funduszu Pracy objęto wsparciem 171 osób bezrobotnych na łączną kwotę
985 330.56 zł w tym rezerwa Ministra w wysokości 361 000 zł.



W ramach kontynuacji realizacji projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, którego celem było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30
roku życia pozostających bez pracy, wsparciem objęto 122 osoby na łączną kwotę
1 339 553.93 zł.



W ramach realizacji projektu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku
życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 wsparciem objęto 104 osoby na łączną kwotę
1 535 517,04 zł.



W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki na aktywizację osób
bezrobotnych w ramach rezerwy MRPiPS na organizację staży Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach, której objął wsparciem 11 osób
bezrobotne. Dodatkowo w ramach środków z rezerwy Ministra zostało utworzone
stanowisko pracy dla 2 osób niepełnosprawnej w ramach refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy przez spółdzielnie socjalne.



W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Nowym
Dworze Mazowieckim realizował działania służące podniesieniu kwalifikacji
zawodowych pracodawców jak i pracowników. W roku 2020 wpłynęło 71 wniosków
na realizację ww. zadania 447 osób zostało objętych wsparciem ze środków KFS na
łączną kwotę 776 256,80 zł.
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W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim realizował
zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.



W ramach poniższych form wsparcia niwelujących negatywne skutki COVID-19
udzielono podmiotom powiatu nowodworskiego pożyczek, dotacji oraz
dofinansowania na łączną kwotę 26 908 483,14 zł.

Łącznie złożono w PUP w NDM 5586 wniosków, w tym na:


pożyczki – 4381



dofinansowanie działalności gospodarczej – 793



dofinansowanie do wynagrodzeń – 328



dofinansowanie do wynagrodzeń organizacji pozarządowych – 6



dotacje - 78

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach
Tarczy Antykryzysowej:


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.



Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.



Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych.



Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych.



Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.



Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.



Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na
ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
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stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.


Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

17. Ochrona praw konsumenta
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
W 2020 r. Rzecznik Konsumentów udzielił porad/interwencji – 953 z zakresu prawa
konsumenckiego.
Rodzaj porad:
•

osobiste i telefoniczne - 827

•

pisemne ( mailowe) - 4

•

wystąpienia do przedsiębiorców - 31

•

projekty pism procesowych /pozwy - 11

Najwięcej spraw dotyczyło:
•

RTV i AGD –razem - 155

•

odzieży i obuwia razem - 114

•

art. wyposażenia wnętrz (meble, armatura, drzwi itd.) - razem - 125

•

remonty, prace budowlane - razem - 54

•

finansowe (banki, firmy pożyczkowe, skok-i) – 37

•

telekomunikacja - razem – 65

•

samochody i części –razem – 28

•

sektor energetyczny i wodny - razem - 38

•

pocztowe i kurierskie – razem – 32
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•

turystyka i rekreacja - razem - 23

Inne formy działalności Rzecznika:
1. Pisemne wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców - 31 wystąpień
2. Wystąpienia z zakresu usług:
•

usługi telekomunikacyjne – 3

•

usługi dostawy energii elektrycznej i gazu – 1

•

usługi turystyczne - 2

•

usługi pocztowe i kurierskie - 2

•

transportowe – 2

•

inne - 3

3. Wystąpienia Rzecznika z zakresu umów kupna – sprzedaży:
•

wyposażenie wnętrz – 2

•

odzież i obuwie - 4

•

sprzęt AGD i RTV – 5

•

art. żywnościowe – 1

•

samochody i środki transportu, części samochodowe - 2

•

produkty związane z opieką zdrowotną – 1

•

art. rekreacyjne i art. dla dzieci – 1

•

inne - 2

4. Przygotowane dla konsumentów pisma procesowe (11)
(pozwy, apelacje od wyroków sądowych, sprzeciwy od nakazów zapłaty):
•

1 - bieżąca konserwacja, remonty
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•

1 – art. rekreacyjne i art. dla dzieci

•

1 - pocztowe i kurierskie

•

1 – produkty związane z opieką zdrowotną

•

2 –obuwie i odzież

•

2 - meble i wyposażenie wnętrz

•

2 - inne ( sprzedaż)

•

1- inne ( usługi)

18. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.
Komórka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Od marca 2020r.
mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID
19, mogli korzystać z nieodpłatnych porad prawnych za pomocą środków porozumiewania
na odległość tj. telefon, e-mail. Porady prawne były prowadzone przez pięciu prawników,
w tym czasie oświadczenia nie obowiązują.
W 2020 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 903 porad, w tym;
464 udzielonych przez prawników organizacji pozarządowej.
System Obsługa NPP-NPO v 1.01.020 pozwala na: zakładanie kont organom prowadzącym,
organizacjom pozarządowym oraz wykonawcom dokumentującym w systemie wykonywanie
zadań udzielania porad prawnych (ilości porad, czasu trwania porady, zakresu dziedziny
prawa i kwalifikacji udzielanej porady), pomoc w organizacji i kontroli usług oraz
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prowadzenia sprawozdawczości kwartalnej i rocznej, przekazywanej drogą automatycznego
generowania dla MUW.
W ramach działań z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dostarczyła materiały
poligraficzne w postaci ulotek, plakatów i poradników.
Odbyły się cztery spotkania, z przedstawicielami zawodów prawniczych, skierowane do
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego, mające na celu zwiększenie
świadomości obywatelskiej oraz prawnej poprzez edukację prawną.
Na finansowanie zadania w 2020r. Powiat Nowodworski otrzymał dotację z budżetu państwa
w wysokości 198 000,00 zł.
19.

Obronność

Zadania w zakresie obronności realizowane były na podstawie:
1. Planu szkolenia obronnego powiatu nowodworskiego na 2020 r.
2. Wytycznych Starosty Nowodworskiego z dnia 26.02.2020 r. do działalności w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowodworskim w 2020 roku.
3. Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
w powiecie nowodworskim w 2020 r.
4. Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej powiatu
nowodworskiego na 2020 r.
5. Wieloletniego planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej powiatu
nowodworskiego na lata 2020-2024.
6. Zarządzenia Nr 41/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 lipca 2020 w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we
współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i gminami Powiatu
Nowodworskiego.
7. Zarządzenia Nr 50/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
procesu opracowania planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie
komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez
Starostę Nowodworskiego.
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Dokumenty zostały sporządzone na podstawie planów i wytycznych szczebla wojewódzkiego
i uzgodnione z Wojewodą Mazowieckim.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
W dniach od 17 marca do 3 kwietnia 2020 r. planowana była na terenie powiatu
nowodworskiego kwalifikacja wojskowa. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 429 osób.
Kwalifikacja wojskowa nie odbyła się ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego
związanego z koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz.
423) kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca 2020 r. Zakończenie
kwalifikacji wojskowej związane było z ryzykiem zakażenia koronawirusem.
W dniu 22 września 2020 r. przeprowadzono szkolenia obronne i obrony cywilnej dla kadry
kierowniczej, obsady Stałego Dyżuru, Stanowisk Kierowania i Akcji Kurierskiej, w sumie
przeszkolono 21 osób ze Starostwa, 5 pracowników z gmin powiatu i 1 osobę ze służb
powiatowych.
W dniach 1 i 2 października 2020 r. przeprowadzono powiatowo-gminne ćwiczenie obronne
pk. „NAREW 2020” z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Temat ćwiczenia: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja
przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”
W ćwiczeniu wzięło udział 16 pracowników Starostwa, 88 pracowników gmin i 10 osób ze
służb powiatowych - łącznie 114 osób.
20.

Promocja powiatu

Odniesienie do zadania znajduje się w dokumencie: Strategia Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015-2030.
• Tryb przyjęcia: UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30
grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata
2015 – 2030.
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Podstawowe założenia w zakresie promocji powiatu:


WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - organizowanie,
koordynowanie wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo (konkursy, wstawy,
foldery, imprezy cykliczne); wdrażanie aktywnej komunikacji dwustronnej pomiędzy
zarządzającymi a społecznością lokalną; wspieranie działań NGO na terenie powiatu,



ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH - zwiększenie dostępności usług publicznych na
terenie powiatu poprzez likwidację obszarów wykluczenia komunikacyjnego;
inicjowanie i współpraca w tworzeniu oferty korzystania z usług publicznych
skierowanej do osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin wielodzietnych,



BEZPIECZEŃSTWO - inicjowanie i wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych;
działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa na drogach; kształtowanie i promocja postaw właściwych
w odniesieniu do sytuacji kryzysowych.

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Zespół Promocji i Spraw Społecznych
Stan realizacji na koniec 2020 roku:


opracowanie grafiki i organizacja powieszenia na elewacji budynku Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim pamiątkowego banera z okazji 123
Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.



dla upamiętnienia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej z inicjatywy Komitetu
Społecznego na Rzecz Obchodów w Gminie Czosnów 100-lecia Bitwy Warszawskiej
włączono się w promocję wystawy pn. DO BRONI! ROK 1920 NA PLAKATACH,
AFISZACH I DRUKACH ULOTNYCH, przygotowaną przez Centralną Bibliotekę
Wojskową. Wystawę można było obejrzeć na terenie Gmin Czosnów i Leoncin oraz
miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty
Nowodworskiego;



współpraca poprzez dofinansowanie produkcji kalendarza na 2021 rok wydawanego
przez MKS Świt w Nowym Dworze Mazowieckim;
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wspieranie lokalnych producentów chryzantem - zakup chryzantem od lokalnych
producentów, celem uczczenia Święta Niepodległości na terenie powiatu
nowodworskiego. Kwiaty złożone zostały pod pomnikami i w miejscach pamięci;



zakup trofeum dla Kacpra Żuka mieszkańca powiatu nowodworskiego za zdobycie
tytułu Mistrza Polski w tenisie ziemnym;



udział w projekcie Dostępność + Samorząd bez barier mającym na celu poprawę
standardów dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami
(opracowanie deklaracji dostępności);



kontynuacja dostosowywania strony internetowej www.nowodworski.pl i BIP do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Kontynuacja prowadzenia profilu powiatu nowodworskiego na portalu
społecznościowym Facebook i Youtube (wprowadzenie online Sesji Rady Powiatu).
Kontynuacja wydawania bezpłatnej Gazety Powiatowej w formie papierowej oraz
publikacja informacji na łamach Faktów Nowodworskich.

Niniejsze działania mają na celu szybki i rzetelny przekaz informacji z powiatu a podmiotom
gospodarczym, organizacjom pozarządowym a przede wszystkim mieszkańcom powiatu,
budowanie pozytywnego wizerunku powiatu;
Działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – wsparcie promocyjne projektu
„Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa”. Do udziału w projekcie zostały zaproszone
wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe naszego powiatu, a patronat honorowy nad
projektem objął Starosta Nowodworski, Krzysztof Adam Kapusta oraz Burmistrzowie
i Wójtowie ze wszystkich gmin w powiecie.
Ponadto powiat nowodworski aktywnie promuje krwiodawstwo poprzez włączanie się
w organizowane przez OSP NDM i HDK Legion akcje krwiodawstwa poprzez
rozpowszechniania i nagłaśniania apeli w intrenecie, w zakresie kolportażu plakatów. Powiat
wspiera również kampanie społeczne tj. Szlachetna Paczka, WOŚP w Pomiechówku i Nowym
Dworze Mazowieckim.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

Strona 60 z 73

Współpraca samorządu powiatu nowodworskiego z różnymi podmiotami przyjmowała dwie
formy: finansową oraz pozafinansową. Współpraca finansowa w ramach patronatu Starosty
Nowodworskiego nad wydarzeniami, uroczystościami, przedsięwzięciami społeczno –
kulturalnymi, działaniami z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla seniorów i osób
niepełnosprawnych. Forma wsparcia podmiotów to najczęściej zakup nagród, pucharów,
medali, książek, dyplomów okolicznościowych, statuetek, przekazanie materiałów
promocyjnych. Wsparte wydarzenia m.in.:


zakup medali na III Bieg Rodziny Zakroczymskiej – Bohaterom Bitwy Warszawskiej
1920, 100% sportu, 0% alkoholu. Poza sportową rywalizacją ideą wydarzenia było
upamiętnienie Bohaterów wydarzeń z 1920 roku;



przekazania materiałów promocyjnych powiatu nowodworskiego, jako nagród na
potrzeby konkursów organizowanych dla podopiecznych Centrum Pomocy
Pedagogiczno ‑ Psychologicznej w Legionowie;



pokrycie koszów obsługi technicznej wydarzenia - kino samochodowe;



zakup książek będących nagrodami dla: członków Koła Związku Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa RP w NDM w podziękowaniu za pracę na rzecz Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP;



zakup książek na potrzeby V powiatowego międzyszkolnego turnieju literackiego
„Nastoletnia miłość”;



zakup pucharów i nagród dla zwycięskich drużyn w IV turnieju halowej piłki nożnej
o puchar Komendanta Powiatowego PSP i zawodów sportowo – pożarniczych
jednostek OSP z terenu powiatu nowodworskiego;



zakup pucharów i koszulek dla zwycięskich drużyn podczas I Charytatywnego Turnieju
Piłki Nożnej Halowej „Gramy dla Harcerzy” o puchar Starosty Nowodworskiego;



zakup medali dla uczestników "Weekendu Biegowego", objętego patronatem
Starosty Nowodworskiego;



zakup medali na Najszybszy Bieg w Polsce;



zakup ozdób świątecznych do przygotowania upominków oraz pokrycie kosztów
obsługi technicznej na potrzeby Mikołajkowego Kina samochodowego;
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współpraca pozafinansowa polegała na wsparciu różnych podmiotów poprzez pomoc
w rozpowszechnianiu informacji przez media społecznościowe, stronę www, BIP
takich akcji jak:



wsparcie promocyjne, objęcie przez Starostę Nowodworskiego patronatem akcji
organizowanej przez Fundację Nasz Szpital #Biegnachacie - Wspieram Nowodworskie
Centrum Medyczne;



rozpowszechnienie informacji o projekcie Poprawa bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej nr 630;



rozpowszechnienie akcji Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim o akcji: Książka do domu” dostawa przez wolontariuszy książek
do domu;



rozpowszechnienie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim o tarczach kryzysowych dla przedsiębiorców;



rozpowszechnianie informacji poprzez zamieszczanie na stronie
www.nowodworski.pl, profilu Facebook i BIP/komunikaty i ogłoszenia takich jak:



informacje o konkursach np.: konkurs historyczny Patria Nostra, konkurs Wymodeluj
swoje marzenia, konkurs fotograficzny Mazowsze Bliskie Sercu, najaktywniejsza
Liderka Wiejska – konkurs dla sołectw organizowany przez samorząd województwa
mazowieckiego, itp.;



informacje o projektach ogólnopolskich tj.: Narodowe Czytanie, Aktywny absolwent,
komunikaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bez chemii na drodze,
Ogólnopolski policyjny dzień odblasków, Święto Chrztu Polski, itp.



informacje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców powiatu
nowodworskiego, działającej w czasie pandemii.

Poza powyższymi zadaniami na bieżąco publikowano na FB aktualne dane epidemiologiczne
w powiecie nowodworskim. Na stronie www i FB zamieszczano informacje odnośnie pracy
szpitala powiatowego podczas pandemii (informacja o łóżkach „covidowych” możliwości
wykonania testów na koronawirusa, dane o izolatoriach, o punktach szczepień itp.).
Opracowano treść apelu do mieszkańców i firm dot. wsparcia szpitala w czasie pandemii.
Informowano mieszkańców powiatu nowodworskiego o sytuacji DPS-u w Nasielsku.
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Powiat nowodworski włączał się także w akcje sportowe. Te, które odbyły się w 2020 r. to:
Turniej piłki halowej jednostek straży pożarnych, Turniej charytatywny „Gramy dla harcerzy”.
Niestety w sytuacji pandemii SARS-COV 2 w całym kraju nie odbyło się szereg wydarzeń,
które zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego. Były to m.in.:


Festiwal Fantastyki „Cytadela”



PROMIEŃ 2020



XX Jubileuszowy rajd pojazdów zabytkowych

i wiele innych.
W 2020 roku chcąc wesprzeć leczenie małej Zosi zorganizowano #Gaszynchallenge. Relacja
z akcji została opublikowana na stronie www oraz Facebooku.
Chcąc upamiętnić 30 lecie samorządności w Polsce wyprodukowano też film z życzeniami dla
wszystkich samorządowców.
21.

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dla zadania opracowano Program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Przyjęty on został
Uchwałą nr XI/80/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2019 r.
Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w lokalnym środowisku poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem
a organizacjami.
Cele szczegółowe:
1. wzmocnienie pozycji sektora społecznego w powiecie poprzez zwiększenie udziału
organizacji w realizowaniu zadań publicznych oraz włączenie ich do konsultacji i realizacji
założeń programów służących rozwojowi powiatu;
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2. wypracowanie właściwego modelu współpracy oraz form dialogu społecznego pomiędzy
powiatem a podmiotami trzeciego sektora;
3. poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb
społecznych realizowane we współpracy z organizacjami;
4. integracja organizacji w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
Drugim dokumentem zawierającym odniesienie do zadania jest Strategia Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 – 2030 przyjęta Uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Wzmocnienie tożsamości lokalnej i integracji społecznej realizowane jest przez wspieranie
działań NGO na terenie powiatu. W zakresie bezpieczeństwa działania oparte są na
współdziałaniu i rozwijaniu współpracy partnerskiej przy realizacji działań pomocowych.
Zgodnie z zapisami programu współpraca samorządu z podmiotami pozarządowymi
przyjmowała formę finansową oraz pozafinansową. Współpraca finansowa objęła między
innymi takie zadania jak zlecanie realizacji zadań publicznych, wsparcie finansowe
uroczystości i wydarzeń społeczno – kulturalnych, działania z zakresu sportu, kultury,
ochrony i promocji zdrowia, dofinansowywanie wydarzeń na wniosek organizacji.
Współpraca pozafinansowa obejmowała prowadzenie mapy aktywności podmiotów
pozarządowych, wsparcie akcji 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu
powiatu nowodworskiego, prowadzenie zakładki NGO dla organizacji pozarządowych na
stronie internetowej powiatu, gdzie były publikowane informacje dotyczące działalności
organizacji, obejmowanie wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego oraz wsparcie
merytoryczne, działanie zespołów o charakterze opiniodawczo – doradczym, działanie
wolontariatu, współpracę jednostek organizacyjnych powiatu z podmiotami pozarządowymi.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie: Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, Wydział
Administracyjno – Organizacyjny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W 2020 roku Powiat Nowodworski współpracował finansowo oraz pozafinansowo
z organizacjami pozarządowymi.
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Przykładowe zadania zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci z
terenu powiatu nowodworskiego,
 dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz w Górkach,
 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu,
 promocja honorowego krwiodawstwa w ramach publikacji na stronie powiatu oraz
w mediach społecznościowych i uczestnictwa w organizowanych akcjach krwiodawstwa,
 odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie niebieskiego szlaku turystycznego
Pomiechówek PKP – Cieksyn PKP,
 patrole ekologiczne i monitorowanie stanu rzek na terenie powiatu nowodworskiego.
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie zaangażowano się w pomoc
merytoryczną organizacjom pozarządowym. Systematycznie wyszukiwano informacje nt.
możliwości pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie oraz nowe projekty.
Informacje zamieszczano na stronie internetowej powiatu oraz wysyłano organizacjom
pozarządowym drogą elektroniczną. Informowano również o prawnych i organizacyjnych
zmianach dotyczących funkcjonowania organizacji np. poprzez publikację informacji
o Tarczach Antykryzysowych.
Szczegółowe zestawienie współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawione
zawarte zostało w Sprawozdaniu za rok 2020 z realizacji programu współpracy powiatu
nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI.

Pozostałe usługi dla obywateli – dane statystyczne za 2020 rok

Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16
rok życia

Liczba postępowań
wszczętych w 2020 roku na
wniosek:
1022
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Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim

Liczba postępowań
wszczętych w 2020 roku na
wniosek:

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, przed 16 rokiem życia

224

o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

276

o wydanie karty parkingowej

337

Razem:

2104

Liczba wydanych w 2020
roku:
Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydane dla osób, które ukończyły 16 rok
życia

1000

Orzeczeń o niepełnosprawności wydane dla osób przed 16 rokiem życia

218

Razem:

1218

Liczba wydanych w 2020
roku:
Legitymacji osoby niepełnosprawnej

278

Kart parkingowych

337

Liczba posiedzeń składów orzekających, które odbyły się w 2020 roku

83

Lp.

Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu

Liczba w szt.

1.

Rejestracje pojazdów:
Samochody osobowe/autobusy/ciągniki samochodowe

8723

Pojazdy zabytkowe

25

Motorowery

167

Motocykle/ciągniki

667
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Lp.

Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu

Liczba w szt.

Przyczepy/naczepy

2.

978

Tablice indywidualne

65

Tablice zmniejszone

49

Wydane zaświadczenia z ewidencji pojazdów

154

Udostępnione dane z ewidencji pojazdów

512

Wydane decyzję o odmowie rejestracji pojazdów/umorzenia/uchylenia

16

Wydane decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem
terminu zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdów

77

Wydane decyzje nabicie numerów identyfikacyjnych/ tabliczki znamionowej
zastępczej

29

Wydane uprawnienia:
Prawo jazdy

1842

Prawo jazdy międzynarodowe

30

Uprawnienia do kierowania tramwajem

4

Zezwolenia na pojazdu uprzywilejowane

33

Zatrzymane uprawnienia do kierowania

446

Cofnięcie uprawnień do kierowania

129

Zwrot zatrzymanych uprawnień

248

Przywrócenie uprawnień do kierowania

34

Zakaz prowadzenia pojazdów

203

Decyzja /skierowanie na badanie lekarski

114

Decyzja /skierowanie na badanie psychologiczne

132

Decyzja /skierowanie na kurs reedukacyjny

111

Żądania akt kierowców

178
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Lp.

Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu

Liczba w szt.

Przekazane akta kierowców
3.

132

Realizowane zadania z zakresu transportu drogowego
Wydane licencje na krajowy transport drogowy powyżej 7 osób

2

Wypisy do w/w licencji

3

Wydane licencje na krajowy transport drogowy rzeczy/osób

2

Wypisy do w/w licencji

14

Wydane zezwolenia na przewozy regularne osób

5

Wypisy do w/w zezwolenia

20

Wydane zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

7

Wypisy do w/w zezwolenia

66

Wydane zezwolenia na pojazdy nienormatywne

6

Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne

12

Wypisy do w/w zaświadczenia

47

Kontrola przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego

19

Udostępnione dane w zakresie transportu

82

Wydane uprawnienia dla instruktora nauki jazdy

3

Wydane legitymacje dla instruktora nauki jazdy

3

Kontrola ośrodków szkolenia kierowców

7

Wydane uprawnienia dla diagnosty

2

Zaświadczenia dot. wpisu do rejestrów przedsiębiorców prowadzących
stację kontroli pojazdów w tym zmiana zaświadczenia

2

Kontrola stacji diagnostycznych

11

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – wydane decyzje

8

Strona 68 z 73

Lp.

Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu

Liczba w szt.

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – wydane postanowienia
4.

7

Realizowane zadania z zakresu art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.)
PRZEPADEK POJAZDÓW NA RZECZ POWIATU
Wnioski złożone do Sądu odnośnie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu
Nowodworskiego

9

Pojazdy przejęte na rzecz Powiatu Nowodworskiego – postanowienia sądu

6

Demontaż pojazdów

6

Wydane decyzje z tytułu obciążenia kosztami usunięcia i przechowywania
pojazdów

6

Wydane decyzje z tytułu umorzenia płatności związanych z kosztami
usunięcia i przechowywania pojazdów

0

Podpisane porozumienia o rozłożeniu na raty płatności związanych z
kosztami usunięcia i przechowywania pojazdów

0

Wycena pojazdów

8

Wydane pojazdy z parkingu strzeżonego
(w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono przedsiębiorcę do
prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie z art 130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym jak również usług holowania oraz wyceny pojazdów dla powiatu
Nowodworskiego)

33

Lp.

Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego

Ilość

1.

Wysłane przesyłki (w tym listy i paczki)

27 564

2.

Zarejestrowane sprawy

36 785

3.

Skargi

2

4.

Wnioski

3

5.

Petycje

3

6.

Porady za pośrednictwem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

903

7.

Sprawy dot. rzeczy znalezionych

19

8.

Potwierdzenie profilu zaufanego

343
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VII. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach
zewnętrznych w 2020 r.
Lp.

Podmiot, do
którego został
złożony
wniosek
Marszałek
9
Województwa
Mazowieckiego

Nazwa zadania

Nazwa Programu

Koszt zadania

Dotacja z zakresu
równomiernego
rozwoju
Województwa
Mazowieckiego

13 000 000,00
zł

2.

Mazowiecki
1
Urząd
Wojewódzki

3.

Mazowiecki
1
Urząd
Wojewódzki

4.

Mazowiecka
1
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych
Fundacją
1
Rozwoju
Systemu
Edukacji

Remont drogi
powiatowej nr
3002W na
odcinku 2285 m
Wygoda
Smoszewska,
Smoszewo
Remont drogi
powiatowej nr
2417W na
odcinku o
długości 2395 m
Henrysin, Trębki
Nowe
Wdrożenie
nowoczesnych eusług dla Powiatu
Nowodworskiego

Rozbudowa
Nowodworskiego
Centrum
Medycznego wraz
z budową bloku
operacyjnego
Fundusz Dróg
Samorządowych

1.

5.

6.

Ministerstwo
1
Infrastruktury

Staż zagraniczny,
jako ścieżka
rozwoju uczniów
Zespołu Szkól
Zawodowych nr 1
w Nowym
Dworze
Mazowieckim
Przebudowa
mostów
w ramach
programu

Wnioskowana
kwota
dofinansowan
ia
4 000 000,00
zł

Przyznana
kwota
dofinansowan
ia
4 000 000,00
zł

1 667 359,39
zł

Kwota
dofinansowani
a przyznawana
jest przez
Urząd
Wojewódzki

Wniosek
znajduje się na
liście
rankingowej

Fundusz Dróg
Samorządowych

1 691 705,32
zł

Kwota
dofinansowani
a przyznawana
jest przez
Urząd
Wojewódzki

Wniosek nie
otrzymał
dofinansowani
a

Informatyzacja
administracji
publicznej

1 665 666,00
zł

1 323 265,16
zł

1 323 265,16
zł

Erasmus +

500 830,62 zł

500 830,62 zł

500 830,62 zł

Rezerwa
subwencji ogólnej

2 724 700,64
zł

1 362 350,64
zł

1 247 731,00
zł
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usprawnienia
komunikacji na
terenie powiatu
nowodworskiego
7.

Marszałek
1
Województwa
Mazowieckiego

Wyposażenie
szkół w sprzęt
komputerowy

8.

Ministerstwo
1
Cyfryzacji

Zdalna szkoła

9.

Marszałek
1
Województwa
Mazowieckiego

Przebudowa drogi
powiatowej nr
2424W Nasielsk –
Nuna

10. Prezes
1
Rady
Ministrów

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19 dla
gmin i powiatów

11. Ministerstwo
2
Edukacji
Narodowej

LO im. Wojska
Polskiego
usuwanie
skutków zdarzeń
losowych)

12. Narodowy
2
Fundusz
Zdrowia

Wniosek o
przyznanie grantu
dla DPS im. Jana
Pawła II w
Nasielsku

Mazowiecki
Program
Przygotowania
szkół, nauczycieli
i uczniów do
nauczania
zdalnego
Program
Operacyjny
Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Zakup sprzętu
przez UMWM

Zakup sprzętu
przez UMWM

Zakup sprzętu
przez UMWM
123 695,56 zł

79 672,46 zł

79 672,46 zł

79 672,46 zł

Dotacja ze
środków
związanych z
wyłączeniem z
produkcji
gruntów rolnych
-

349 970,79 zł

150 000 zł

150 000 zł

1 227 574,00
zł

1 227 574,00
zł

1 227 574,00
zł

Zwiększenie
części ogólnej
z rezerwy
subwencji w roku
2020 z tytułu
pomocy JST
w usuwaniu
skutków zdarzeń
losowych
Zapewnienie
bezpieczeństwa
i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi
zakładów
opiekuńczoleczniczych,
domów pomocy

125 899 zł

62 900 zł

62 900 zł

38 255,12 zł

38 255,12 zł

38 255,12 zł
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13. Mazowieckie
2
Centrum
Polityki
Społecznej

Wniosek o
udzielenie grantu,
współfinansowan
y w ramach EFS

14. Prezes
2
Rady
Ministrów

Wniosek o
uzyskanie
środków
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 dla jst
Wniosek o
uzyskanie
środków
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 dla jst
Wniosek o
uzyskanie
środków
Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19 dla jst
Wnioski złożone
w 2020 r

Wsparcie dzieci
umieszczonych w
pieczy zastępczej
w okresie
epidemii COVID19
Zakup
podręczników

15. Prezes
2
Rady
Ministrów

16. Prezes
2
Rady
Ministrów

17. Krajowy
2
Fundusz
Szkoleniowy
18. Mazowiecki
2
Urząd
Wojewódzki

19. Kuratorium
2
Oświaty

społecznej,
zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych
i hospicjów na
czas COVID-19
Wsparcie dla
Mazowsza

242 785,51 zł

242 785,51 zł

242 785,51 zł

Rozbudowa
budynku
starostwa

3 000 000 zł

2 464 969 zł

Wniosek nie
otrzymał
dofinansowani
a

Rozbudowa
szpitala
powiatowego

18 422 297,30
zł

14 422 297,30
zł

Wniosek nie
otrzymał
dofinansowani
a

Przebudowa drogi 2 000 000 zł
powiatowej nr
2424 W

2 000 000 zł

Wniosek nie
otrzymał
dofinansowani
a

Szkolenia dla
pracowników

23 432 zł

18 745,60 zł

18 745,60 zł

POWER 20142020

276 285 zł

276 285 zł

276 285 zł

Zakup
podręczników dla
Zespołu Placówek
Edukacyjnych

13 722,00 zł

13 722,00 zł

13 722,00 zł
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20. Mazowiecki
2
Urząd
Wojewódzki

Doradca
metodyczny

21. Ministerstwo
3
Edukacji
Narodowej

Wyposażenie w
sprzęt szkolny
i pomoce
dydaktyczne
(nowy zawód –
sprzedawca)
500 + dla
nauczycieli

22. Ministerstwo
3
Edukacji
Narodowej

Doradca
metodyczny
w Liceum
Ogólnokształcący
m im. Wojska
Polskiego
Rezerwa
oświatowa

39 682,00 zł

39 682,00 zł

39 682,00 zł

15 000 zł

15 000 zł

15 000 zł

500 + dla
nauczycieli

86 000 zł

86 000 zł

86 000 zł

Podsumowanie: 9 446 144,03 zł
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