
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu w Olsztynie 

RAPORT O STANIE 
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO 

ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 
  



RAPORT O STANIE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA 2020 ROK 

1 
 

SPIS TREŚCI 
 

Wprowadzenie 2 

I Podstawowe informacje dotyczące powiatu  5 

II Działalność samorządu  6 

II.1 Informacje ogólne 6 

II.2. Zadania Powiatu  6 

II.3. Struktura Powiatu 8 

II.4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Olsztynie 9 

II.5. Realizowane strategie i programy 13 

III Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego  

na lata 2016-2025  15 

CEL STRATEGICZNY 1. Wysoka jakość życia i stworzenie warunków  

do inwestowania dzięki działaniom poprawiającym infrastrukturę 

techniczną oraz stan środowiska naturalnego 16 

1.1 Modernizacja i dostosowywanie do potrzeb infrastruktury drogowej  

i okołodrogowej 16 

1.2. Rozwój i poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej 22 

1.3 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 26 

1.4 Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej 34 

1.5 Troska o środowisko naturalne i ograniczenie emisji 35 

CEL STRATEGICZNY 2. Tworzenie i promowanie warunków dla rozwoju 

gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju i ładu 

przestrzennego 38 

2.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 38 

2.2 Stworzenie oferty inwestycyjnej i systemu wspierającego rozwój 

przedsiębiorczości 39 

2.3 Rozwój ekonomii społecznej 39 

CEL STRATEGICZNY 3. Wzmocnienie systemu świadczenia usług 

publicznych oraz form spędzania czasu wolnego 40 

3.1 Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców 40 

3.2 Rozwój oraz zwiększanie atrakcyjności i jakości infrastruktury 

edukacyjnej 68 

3.3 Rozwój oraz zwiększanie atrakcyjności i jakości infrastruktury 

turystycznej, sportowej i rekreacyjnej 84 

3.4 Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania powiatem 85 

CEL STRATEGICZNY 4. Inteligentny rozwój społeczny, wykorzystujący 

aktywność społeczną i ekonomiczną, dziedzictwo kulturowe oraz 

współpracę środowisk lokalnych 96 

4.1 Zaangażowane społeczeństwo na rzecz rozwoju gminy 96 

4.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 98 

4.3 Wspieranie aktywności lokalnych organizacji społecznych 102 

5. Budżet Obywatelski 107 

ZAŁĄCZNIK Budżet Powiatu Olsztyńskiego za 2020 r. 108 

  



RAPORT O STANIE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA 2020 ROK 

2 
 

WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 30 a ust. 1-2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

Dz. U. z 2019 poz. 511 (dalej u. s. p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu Raport o jego stanie. Obejmuje on podsumowanie działalności zarządu w roku 

poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu 

i budżetu obywatelskiego.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, raport dotyczący roku 2020 został przygotowany w 

oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie, według sugestii Związku Powiatów Polskich 

dotyczących kształtu tego dokumentu. Zachowano też układ formalny tego dokumentu przyjęty 

za podstawę w poprzednim roku.  

Wówczas to zawarte w tym dokumencie raporty cząstkowe wydziałów i jednostek 

organizacyjnych Powiatu zostały przedstawione w układzie zadaniowym, zgodnie ze 

schematem planów operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 

2016-2025, przyjętej Uchwałą Nr XXI/193/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 stycznia 

2017 roku1. Rozwiązanie to miało na celu uzyskanie informacji dotyczących intensywności 

działań Starostwa w poszczególnych obszarach – realizacji celów strategicznych i powiązanych 

z nimi planów operacyjnych2. 

Aby zapewnić przejrzystość i porównywalność danych w raporcie tegorocznym przyjęto 

ten sam układ rzeczowy, zakładając jednak, że nie mają one już wartości dla monitorowaniu 

realizacji tej strategii, gdyż w roku 2020 Starostwo Powiatowe, jak i cały kraj, funkcjonowało w 

diametralnie różnych, wyjątkowych warunkach. Pandemia COVID-19 spowodowała, że strategia 

funkcjonowania całej służby publicznej przekierowana została na dwa główne cele: ochrona 

ludności przed skutkami wirusa oraz zachowanie ciągłości pracy administracji. 

Niemniej zarówno ten, jak i raport ubiegłoroczny niewątpliwie będą przydatne do prac nad 

opracowaniem aktualizacji strategii rozwoju powiatu, które powinny zostać zainicjowane na 

przełomie 2023/2024 roku. 

 

Ochrona ludności  

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w sytuacji kryzysowej koordynatorem działań 

związanych z walką z epidemią w regionie jest wojewoda warmińsko-mazurski jako 

przedstawiciel administracji państwowej w terenie, które swoje zadania wykonuje za pomocą 

podległych mu służb oraz we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich 

 
1 Strategia rozwoju powiatu…, s. 105-109. 
2 Zob. Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego za rok 2019. 
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służbami zarządzania kryzysowego. Dlatego też działania wojewody na bieżąco  

są koordynowane z przedstawicielami JST, w tym i starostami. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, ze zm.) do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego 

należy m.in. kierowanie monitoringiem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie powiatu (art. 17 ust. 2). Zadania te starosta wykonuje przy pomocy 

powiatowej administracji zespolonej, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego 

zespołu zarządzania kryzysowego (art. 17 ust. 3 i 4). 

Koordynatorem działań w tym zakresie jest w powiecie olsztyńskim (i m. Olsztyn) 

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, współpracujące z wojewódzkim zespołem zarządzania 

kryzysowego oraz analogicznymi komórkami służb gminnych na terenie powiatu. 

W tym zakresie, po etapie początkowych perturbacji związanych z pozyskiwaniem na 

bieżące potrzeby środków dezynfekcyjnych, rękawic, maseczek, przyłbic i kombinezonów, 

sytuacja w powiecie została szybko opanowana. Wszystkie służby, jednostki organizacyjne 

powiatu, jak i placówki służby zdrowia oraz opieki społecznej były w nie zaopatrywane na 

bieżąco, w wystarczających dla ich potrzeb ilościach, a ich zapasy były stale uzupełniane. 

W pełni wyposażone zostały także powiatowe domy pomocy społecznej, w pierwszej 

fazie pandemii traktowane jako miejsca podwyższonego ryzyka, ze względu na podeszły wiek 

większości ich podopiecznych i ich stały kontakt z pracownikami medycznymi, pracującymi 

często również w innych placówkach.  

Cały czas kupowane lub też pozyskiwane były w formie darowizn przez Powiat lub RCB 

środki ochronne pozostawały w dyspozycji Centrum, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby 

powiatowych placówek i instytucji, jak i stanowiły rezerwę na wypadek pojawiania się nowych 

ognisk epidemii. 

W miarę pojawiania się nowych wyzwań oraz zadań nakładanych na powiaty przez 

wojewodę, uruchamiane były też środki z rezerwy celowej budżetu starostwa. Na bieżące 

potrzeby wykorzystywane były również środki UE będące w gestii marszałka województwa, 

które ten przeznaczył na pomoc szpitalom powiatowym. 

 

Ciągłość funkcjonowania administracji 

Praktycznie w całym 2020 roku priorytetem w zakresie funkcjonowania starostwa i 

podległych mu jednostek było utrzymanie ciągłości pracy administracji, mimo konieczności 

zamknięcia urzędów dla interesantów oraz czasowych ograniczeń liczby przebywających w 

nim urzędników, którzy pracowali w systemie rotacyjnym – wykonując swoje zadania zdalnie 
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(jako „rezerwa” na wypadek pojawienia się wirusa w urzędzie i konieczności odesłania części 

pracowników na przymusową kwarantannę).  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obecni w pracy zaopatrzeni zostali w środki ochrony 

osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp. Codziennie poddawani byli 

też kontroli temperatury ciała. Miejsca bezpośredniej obsługi interesantów zostały oddzielone 

płytami plexiglasowymi. Z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa na terenie 

starostwa cały czas działa też punkt przyjęć i odbioru pilnych dokumentów, które z różnych 

względów nie mogą zostać przesłane inną drogą. Podstawą obsługi była jednak tradycyjna poczta 

oraz internet. 

Trzeba zaznaczyć, że w tych nietypowych warunkach, urząd i podległe mu jednostki 

funkcjonowały bez większych perturbacji realizując swoje zadania statutowe często nawet  

w większym zakresie niż w roku poprzednim. 

Najlepszym przykładem tej sytuacji jest działalność Urzędu Pracy Powiatu 

Olsztyńskiego, który mimo ograniczeń związanych z epidemią z powodzeniem obsługiwał 

systematycznie zwiększającą się liczbę osób poszukujących pracy, jak i realizował dodatkowe 

zadania związane z uruchomieniem rządowych programów pomocy przedsiębiorcom w ramach 

tzw. tarczy antykryzysowej oraz rozdysponowywaniem dodatkowych środków pomocowych  

z różnych źródeł. 

Wpływ na to miało kilka czynników, z których najważniejszy to fakt, że w olsztyńskim 

starostwiem dzięki zastosowaniu środków reżimu sanitarnego nie doszło do tzw. „zarażeń 

poziomych” wśród pracowników poszczególnych wydziałów i komórek, co mogłoby 

skutkować zawieszeniem ich działalności na czas kwarantanny. 

Drugim istnym czynnikiem było przyśpieszenie procesu informatyzacji obsługi 

interesantów – wdrożenie kolejnych elementów systemu e-urzędu. Wprawdzie katalizatorem 

była tu pandemia, ale trzeba pamiętać, że przygotowania do wprowadzenia nowych procedur 

prowadzone były w starostwie już dużo wcześniej. Wiodące w tym zakresie są tu wydziały 

nieruchomości, geodezji i budownictwa. Pozwoliło to między innymi na bieżącą obsługę ruchu 

inwestycyjnego widocznie zwiększonego w powiecie w ubiegłym roku. 

Symptomatyczne dla skuteczności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych w pracy 

urzędu w warunkach ograniczeń pandemicznych są efekty pracy Wydziału Komunikacji. Mimo 

wynikającego z reżimu sanitarnego największych ograniczeń dotyczących bezpośredniej 

obsługi petentów, liczba załatwianych spraw nie spadła znacząco w stosunku do roku 2019.  

W zdecydowanej większości ich sprawy załatwiane były też w ustawowych terminach.  
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Sprawny i funkcjonalny system informatyczny działający w urzędzie pozwolił również 

na zachowanie ciągłości pracy Rady Powiatu. Od kwietnia 2020 roku sesje były prowadzone  

w trybie on-line. 
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I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATU  
 

Powiat olsztyński jest największym – zarówno pod względem liczby ludności, jak też 

powierzchni – powiatem województwa warmińsko-mazurskiego. Jego powierzchnia   

to 2 838 km2, co stanowi 12% obszaru całego województwa. Liczba mieszkańców  

na 30 czerwca 2020 r. wynosiła 127 205.  

Administracyjnie powiat olsztyński składa się z dwunastu gmin, w tym siedmiu wiejskich 

(Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki) oraz pięciu miejsko-

wiejskich (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek). Charakterystyczną 

cechą powiatu jest jego położenie dookoła Olsztyna, z którym jest pod wieloma względami 

funkcjonalnie powiązany. Przeciętna gęstość zaludnienia w powiecie olsztyńskim wynosi  

43,4 osoby/ km2 i jest niższa od średniej województwa, która kształtuje się na poziomie   

60 osób/km2, przy czym jednocześnie obserwuje się znaczący wzrost gęstości zaludnienia  

w gminach bezpośrednio graniczących z Olsztynem, co w szczególności dotyczy gmin 

usytuowanych na północ i północny-wschód od tego miasta.   

Ponad 90% powierzchni powiatu leży na terenie historycznej Warmii, przez co powiat 

utożsamia się przede wszystkim z warmińską spuścizną historyczną, architektoniczną  

i kulturową, odwołując się do warmińskiej gwary, czy dziedzictwa materialnego, takiego jak: 

zamki krzyżackie, fragmenty murów obronnych, kościoły, czy przydrożne kapliczki.  

Jednym z walorów powiatu jest jego bogactwo w zasoby naturalne. Blisko połowę terenu 

powiatu olsztyńskiego stanowią użytki rolne (47,98%), niemal 40% tereny leśne, a zaledwie 

3,55% tereny zurbanizowane. Na tle województwa i kraju powiat olsztyński jawi się zatem jako 

obszar o niskiej koncentracji zabudowy, mniejszym od przeciętnej odsetku terenów rolnych 

oraz większej lesistości. Do zasobów naturalnych powiatu olsztyńskiego zalicza się między 

innymi rezerwaty obejmujące tereny jezior i rzek, z których dwie główne, Łyna  i Wadąg,  

są interesującymi szlakami kajakowymi. Teren powiatu przecina kilkaset kilometrów 

znakowanych szlaków rowerowych i pieszych.   

Powiat olsztyński posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych i wojewódzkich. Przez 

teren powiatu przebiegają także trzy ważne dla regionu i kraju drogi: DK51 relacji Olsztynek – 

Olsztyn – Bezledy, DK 16 Grudziądz – Olsztyn – Augustów, DK53 Olsztyn – Ostrołęka. Drogi 

te krzyżują się w Olsztynie, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego obszaru.  

Olsztyn pełni także rolę ważnego węzła kolejowego. 
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II DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU  
 

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Olsztyńskiego jest Rada Powiatu 

w Olsztynie, funkcję wykonawczą zaś pełni Zarząd Powiatu w Olsztynie, którego 

przewodniczącym jest starosta olsztyński.  
 

II.1 Informacje ogólne 
 

W 2020 r. odbyło się 10 sesji Rady Powiatu w Olsztynie (w tym 5 w trybie stacjonarnym  

i 5 w trybie zdalnym), podczas których zostało podjętych 89 uchwał. Zarząd Powiatu  

w Olsztynie odbył 47 posiedzeń (w tym 38 w trybie stacjonarnym i 9 w trybie zdalnym), w 

trakcie których podjęto 163 uchwał. 

Radni spotykali się także w ramach pracy w komisjach: 

- Komisja Budżetowa – odbyła 10 posiedzeń (w tym 4 w trybie stacjonarnym 

i 6 w trybie korespondencyjnym), 

- Komisja Gospodarki – odbyła 14 posiedzeń (w tym 6 w trybie stacjonarnym 

i 8 w trybie korespondencyjnym), 

- Komisja Spraw Społecznych – odbyła 13 posiedzeń (w tym 3 w trybie stacjonarnym 

i 10 w trybie korespondencyjnym), 

- Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji – odbyła 7 posiedzeń 

(w tym 1 w trybie stacjonarnym i 6 w trybie korespondencyjnym), 

- Komisja Rewizyjna – odbyła 5 posiedzeń (w tym 4 w trybie stacjonarnym i 1 w trybie 

korespondencyjnym), 

-  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – odbyła 5 posiedzeń (w tym 4 w trybie 

stacjonarnym i 1 w trybie korespondencyjnym). 
 

II.2. Zadania Powiatu 
 

Zgodnie z art. 4. 1. u.s.p. powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

- edukacji publicznej,  

- promocji i ochrony zdrowia,  

 - pomocy społecznej,  

- polityki prorodzinnej,  

- wspierania osób niepełnosprawnych,  

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,  

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  

- kultury fizycznej i turystyki,  

- geodezji, kartografii i katastru,  

- gospodarki nieruchomościami,  

- administracji architektoniczno-budowlanej,  

- gospodarki wodnej,  

- ochrony środowiska i przyrody,  

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  

- ochrony praw konsumenta,  

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,  

- obronności,  
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- promocji powiatu,  

- współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

II.3. Struktura Powiatu 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Realizuje je poprzez 

powiatowe osoby prawne i powiatowe jednostki organizacyjne.  
  

POWIATOWE OSOBY PRAWNE 

- Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu 

- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście 

- Powiatowe Centrum Edukacyjne „Łęgucki Młyn” Sp. z o.o. w likwidacji 

- Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. w Gryźlinach  
  

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 

- Wydział Budownictwa i Inwestycji 

- Wydział Budżetu i Finansów 

- Wydział Geodezji 

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

- Wydział Gospodarowania Środowiskiem 

- Wydział Organizacyjny 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego 

- Wydział Komunikacji i Transportu 

- Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

- Audytor Wewnętrzny 

- Inspektor Ochrony Danych 

- Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego 
 

▪ Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie  
 

▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie 

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy  

▪ Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie  
 

▪ Domy Pomocy Społecznej 

- Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach 

- Dom Pomocy Społecznej w Grazymach 

- Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie 

- Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście 

- Dom Pomocy Społecznej w Barczewie 

- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku  
 

▪ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 

- Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku 

- Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku 

- Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu 

- Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach  
 

▪ Placówki Oświatowe 

- Zespół Szkół w Biskupcu 

- Zespół Szkół w Dobrym Mieście 

- Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku 

- Zespół Szkół Rolniczych im. Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach 
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- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim 

Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach 

- Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach z filiami w Barczewie, 

Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku  
 

▪ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie 
 

II.4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Olsztynie 

1. Uchwala Nr IX/133/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Olsztyńskiego na lata 2020 – 2035 – WYKONANO 

2. Uchwala Nr IX/134/2019 w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok  

– WYKONANO 

3. Uchwala Nr X/144/2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

Nr IX/134/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 

2020 rok - WYKONANO 

4. Uchwala Nr X/145/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2020 rok – WYKONANO 

5. Uchwala Nr X/146/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

6. Uchwala Nr X/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne 

użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w budynku przy  

ul. Armii Krajowej 3A w Biskupcu stanowiących własność Powiatu Olsztyńskiego – NIE 

WYKONANO (nieruchomości miały być przekazane Szpitalowi w Biskupcu, który 

ostatecznie zrezygnował z przejęcia lokali w użytkowanie). 

7. Uchwala Nr XI/148/2020 w sprawie przyjęcia przez Powiat Olsztyński niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

– WYKONANO 

8. Uchwala Nr XII/149/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2020 rok – WYKONANO 

9. Uchwala Nr XII/150/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lala 2020-2035 – WYKONANO 

10. Uchwala Nr XIII/151/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Olsztyńskiego na 2020 rok – WYKONANO 

11. Uchwala Nr XIII/152/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

12. Uchwala Nr XIII/153/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań  

i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2020 – WYKONANO 

13. Uchwala Nr XIII/154/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn 

zadania publicznego polegającego na realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – WYKONANO 

14. Uchwala Nr XIV/155/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu 

Olsztyńskiego na 2020 rok – WYKONANO 

15. Uchwala Nr XIV/156/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

16. Uchwala Nr XIV/157/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – WYKONANO 

17. Uchwala Nr XIV/158/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat na 

rok 2020 za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  
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z obszaru wodnego w granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego  

– WYKONANO 

18. Uchwala Nr XIV/159/2020 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu 

olsztyńskiego – WYKONANO 

19. Uchwala Nr XIV/160/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 

Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu – WYKONANO 

20. Uchwala Nr XV/161/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 

Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu – WYKONANO 

21. Uchwala Nr XV/162/2020 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olsztynie  

za 2019 rok – WYKONANO 

22. Uchwala Nr XV/163/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2019 

rok - WYKONANO 

23. Uchwala Nr XV/164/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

za 2019 rok – WYKONANO 

24. Uchwala Nr XV/165/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego 

na 2020 rok – WYKONANO 

25. Uchwala Nr XV/166/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2035 – WYKONANO 

26. Uchwala Nr XV/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu – WYKONANO 

27. Nr XV/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Olsztyński, jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – WYKONANO 

28. Nr XV/169/2020 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonane powiatowym 

transportem zbiorowym – WYKONANO 

29. Nr XV/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olsztyn, 

dotyczącego wykonania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – NIE 

WYKONANO (uchwała uchylona przez uchwałę nr XVI/190/2020) 

30. Nr XV/171/2020 w sprawie zmiany nazwy Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Dywitach – WYKONANO 

31. Nr XV/172/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2020 – WYKONANO 

32. Nr XV/173/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Radę Powiatu w Olsztynie 

przedstawicieli do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  

w Biskupcu – WYKONANO 

33. Nr XV/174/2020 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego  

im. Jana Mikulicza w Biskupcu – WYKONANO 

34. Nr XV/175/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2020  

– WYKONANO 

35. Nr XV/176/2020 w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Gospodarki na rok 2020  

– WYKONANO 

36. Nr XV/177/2020 w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Edukacji, Kultury, Kultury 

Fizycznej i Promocji na rok 2020 – WYKONANO 

37. Nr XV/178/2020 w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Spraw Społecznych na rok 

2020 – WYKONANO 

38. Nr XV/179/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – WYKONANO 
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39. Nr XV/180/2020 w sprawie przekazania według właściwości skargi na działania 

Komendanta Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Olsztynie – WYKONANO 

40. Nr XVI/181/2020 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

wyborów tajnych na Sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2020 r. – WYKONANO 

41. Nr XVI/182/2020 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Olsztynie  

– WYKONANO 

42. Nr XVI/183/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 

rok – WYKONANO 

43. Nr XVI/184/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

44. Nr XVI/185/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – WYKONANO 

45. Nr XVI/186/2020 w sprawie podniesienia wynagrodzenia rodzin zastępczych 

zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w Powiecie Olsztyńskim – WYKONANO 

46. Nr XVI/187/2020 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Olsztyńskiego 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania  

i wykorzystywania – WYKONANO 

47. Nr XVI/188/2020 w sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania polegającego 

na zarządzaniu drogą powiatową – W TRAKCIE REALIZACJI 

48. Nr XVI/189/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity  

–WYKONANO 

49. Nr XVI/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzypowiatowego w sprawie powierzenia Powiatowi Olsztyńskiemu przez Gminę 

Olsztyn – miasto na prawach powiatu, zadania organizatora publicznego transportu 

zbiorowego na liniach powiatowej komunikacji zbiorowej o charakterze publicznym 

łączących oba powiaty – WYKONANO 

50. Nr XVI/191/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowej 

Służby Drogowej w Olsztynie – WYKONANO 

51. Nr XVI/192/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowej 

Służby Drogowej w Olsztynie – WYKONANO 

52. Nr XVII/193/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu Olsztyńskiego na 

2020 rok – WYKONANO 

53. Nr XVII/194/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

54. Nr XVII/195/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi 

powiatowej nr 1434N oraz dróg powiatowych nr 1535N i 1551N znajdujących się na 

terenie gminy Jeziorany – WYKONANO 

55. Nr XVII/196/2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenia  

z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 1429N, położonego na terenie gminy 

Olsztynek – WYKONANO 

56. Nr XVII/197/2020 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Gryźliny, 

gmina Stawiguda – WYKONANO 

57. Nr XVII/198/2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych w obrębie Bartąg, gmina 

Stawiguda – WYKONANO 

58. Nr XVII/199/2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych w obrębie Platyny, gmina 

Olsztynek – WYKONANO 
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59. Nr XVII/200/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego na rzecz Gminy Biskupiec  

– W TRAKCIE REALIZACJI 

60. Nr XVII/201/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olsztynek  

– WYKONANO 

61. Nr XVII/202/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świątki  

– WYKONANO 

62. Nr XVII/203/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobre Miasto  

– WYKONANO 

63. Nr XVII/204/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barczewo  

– WYKONANO 

64. Nr XVII/205/2020 sprawie powierzenia Gminie Purda realizacji zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą powiatową – W TRAKCIE REALIZACJI 

65. Nr XVII/206/2020 sprawie powierzenia Gminie Stawiguda prowadzenia zadań 

publicznych – W TRAKCIE REALIZACJI 

66. Nr XVII/207/2020 sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów  

z dróg na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i ich przechowywanie na parkingu, 

obowiązujących w roku 2021 – W TRAKCIE REALIZACJI 

67. Nr XVIII/208/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 

2020 rok – WYKONANO 

68. Nr XVIII/209/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

69. Nr XVIII/210/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Radę Powiatu  

w Olsztynie przedstawicieli do składu Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Dobrym Mieście – WYKONANO 

70. Nr XVIII/211/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – WYKONANO 

71. Nr XVIII/212/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Szpitala 

Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu – WYKONANO 

72. Nr XVIII/213/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olsztynek  

– WYKONANO 

73. Nr XVIII/214/2020 sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 

przy Stowarzyszeniu „Gamerki znad Pasłęki” – WYKONANO 

74. Nr XVIII/215/2020 sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy 

Stowarzyszeniu „Gamerki znad Pasłęki” – WYKONANO 

75. Nr XVIII/216/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu olsztyńskiego 

prowadzonych przez inne organy prowadzące – WYKONANO 

76. Nr XVIII/217/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 

Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021  

– W TRAKCIE REALIZACJI 

77. Nr XVIII/218/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na 

nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 

– WYKONANO 

78. Nr XVIII/219/2020 sprawie wdrożenia do realizacji projektu konkursowego pt. STOP 

COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim – WYKONANO 
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79. Nr XVIII/220/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2021 za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego  

w granicach administracyjnych powiatu olsztyńskiego – W TRAKCIE REALIZACJI 

80. Nr XVIII/221/2020 sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie – WYKONANO 

81. Nr XIX/222/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego  

na 2020 rok – WYKONANO 

82. Nr XIX/223/2020 sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które  

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – W TRAKCIE REALIZACJI 

83. Nr XIX/224/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035 – WYKONANO 

84. Nr XIX/225/2020 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na 

lata 2021-2035 – W TRAKCIE REALIZACJI 

85. Nr XIX/226/2020 w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok  

– W TRAKCIE REALIZACJI 

86. Nr XIX/227/2020 sprawie powierzenia Gminie Dywity realizacji zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą powiatową - WYKONANO 

87. Nr XIX/228/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie 

środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020  

– WYKONANO 

88. Nr XIX/229/2020 sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021  

– W TRAKCIE REALIZACJI 

89. Nr XIX/230/2020 sprawie zatwierdzenia aktualizacji Programu Naprawczego  

dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – WYKONANO 

90. Nr XIX/231/2020 sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych - WYKONANO 

91. Nr XIX/232/2020 sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Rewizyjnej na rok 2021  

– W TRAKCIE REALIZACJI 

 

II.5. Realizowane strategie i programy 
 

Powiat Olsztyński w 2020 r. realizował zadania publiczne w oparciu o dokumenty 

strategiczne i programy: 

- Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025 przyjęta uchwałą  

Nr XXI/193/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2017 r.  

- Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2021 przyjęty 

uchwałą Nr XXXII/300/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 lutego 2018 r.  

- Roczny program współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjęty uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady 

Powiatu w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 r.  

- Uchwała Nr XXXII/408/2002 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2002 r.  

w sprawie założeń polityki Powiatu Olsztyńskiego w dziedzinie rozwoju kultury 

fizycznej  

- Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zatwierdzony w styczniu 2018 r. przez 

wojewodę warmińsko-mazurskiego  

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 

2016-2025 
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- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016-2020  

- Program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2020 

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego do 2020 r. przyjęty uchwałą  

Nr XXIX/281/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 r.  
 

Powiat realizował także inwestycje oraz zadania współfinansowane ze środków 

zewnętrznych, w ramach programów:  

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  

2014-2020 

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Erasmus +  

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

- Program Specjalny „Lepsze jutro”  

- Program „Młodzi – na start” z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

- Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020  

- Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata  

2016-2022  

- Program Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10  

- Program korekcyjno-edukacyjny oraz psychologiczno-terapeutyczny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie - Program PFRON pn. „Wyrównywanie Różnic 

Między Regionami III”  

- Program „Dobry Start”  

- Program „Rodzina 500+”  

- Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”  

- Program „Asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej”  

- Ocena zasobów pomocy społecznej. 
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III REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

NA LATA 2016-2025  
 

Głównym dokumentem strategicznym realizowanym przez jednostki Powiatu 

Olsztyńskiego jest Strategia Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025, określająca 

cele i kierunki działań samorządu w perspektywie długofalowej. Osiągnięciu celów 

strategicznych służą plany operacyjne definiujące rekomendowane obszary wsparcia i zadania 

pozostające w kompetencjach struktur oddelegowanych do ich realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEL STRATEGICZNY 1. 

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA I STWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA DZIĘKI DZIAŁANIOM POPRAWIAJĄCYM INFRASTRUKTURĘ 

TECHNICZNĄ ORAZ STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

1.1 Modernizacja i dostosowywanie do potrzeb infrastruktury drogowej i okołodrogowej 
 

Powiatowa Służba Drogowa 

W roku 2020 Dział Inwestycji PSD zakończył realizację 12 zadań o łącznej wartości 18 428 479 zł, w tym: 

• zadania inwestycyjne o wartości 13 582 323 zł w podziale na: 

1. Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś – Bartąg – etap II 

a. Wartość inwestycji: 1 213 942 zł 

b. Długość odcinka: 1,1 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Stawiguda 

2. Przebudowa drogi powiatowej 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg 

a. Wartość inwestycji: 568 748 zł 

b. Długość odcinka: 0,2 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Stawiguda 

3. Przebudowa drogi powiatowej 1477N na odcinku DP1475N - Studzianka 

a. Wartość inwestycji: 2 749 377 zł 

b. Długość odcinka: 1,9 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Jeziorany 

4. Przebudowa drogi powiatowej 1470N na odcinku Worławki – Żardeniki od km 0+455 do km 3+175 

a. Wartość inwestycji: 2 536 358 zł 

b. Długość odcinka: 2,7 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Świątki 

5. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda (zadanie w ramach ZIT MOF Olsztyna) 

a. Wartość inwestycji: 5 565 293 zł 

b. Długość odcinka: 1,1 km 

c. Źródła finansowania: RPO WiM, dotacja Gminy Purda 

6. Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie 

a. Wartość inwestycji: 948 605 zł 

b. Źródła finansowania: RPO WiM 
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• zadania remontowe o wartości 4 846 156 zł w podziale na: 

1. Remont drogi powiatowej 1507N od DK57 do KM 0+428 

a. Wartość inwestycji: 245 922 zł 

b. Długość odcinka: 0,3 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Biskupiec 

2. Remont drogi powiatowej 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg 

a. Wartość inwestycji: 967 151 zł 

b. Długość odcinka: 1,3 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Stawiguda 

3. Remont drogi powiatowej 1441N na odcinku DK51 do km około 7+000 

a. Wartość inwestycji: 831 396 zł 

b. Długość odcinka: 0,9 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Stawiguda 

4. Remont drogi powiatowej 1462N na odcinku Bartołty Wielkie - Leszno 

a. Wartość inwestycji: 744 729 zł 

b. Długość odcinka: 0,9 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 

5. Remont drogi powiatowej 1423N na odcinku Frączki - Gradki 

a. Wartość inwestycji: 1 840 702 zł 

b. Długość odcinka: 2,5 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Dywity 

6. Remont drogi powiatowej 1499N od DW596 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1624N 

a. Wartość inwestycji: 216 256 zł 

b. Długość odcinka: 0,2 km 

c. Źródła dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych, dotacja Gminy Kolno 
 

Ponadto w roku 2020 rozpoczęte zostały lub w toku są zadania: 

1. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (zadanie w ramach ZIT MOF Olsztyna) 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16) 

oraz Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N 
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do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo – Barczewko (dwa zadania tworzące razem ZIT Dywity – Barczewo w ramach 

MOF Olsztyna). 
 

Dział Inwestycji odpowiedzialny był również za nadzór i rozliczenie zadań inwestycyjnych powierzonych gminom i zrealizowanym w roku 

2020: 

1. Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW530 z drogą powiatową 1407N w miejscowości Świątki 

2. Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz przebudowa drogi 

(DP1449N w m. Słupy, DP 1442N w m. Gady) 
 

W roku 2020 złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach: 

1. Funduszu Dróg Samorządowych – 12 wniosków 

2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 wniosek 

3. RPO WiM – 1 wniosek 
 

W ramach zadań działu w roku 2020 procedowane były przygotowania do następujących zadań (opracowanie dokumentacji projektowej, 

przygotowanie do realizacji zadań, procedowanie z Gminami wspólnej realizacji zadań): 

1. Przebudowa drogi powiatowej 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk – Siła przez Unieszewo do DK – 16 

2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej od msc. Klebark Wielki od skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I i II 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP1460N na odcinku Stanclewo – Lipowo – Adamowo  

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP1509N na odcinku Borki Wlk. – Kobułty wraz z budową chodnika 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16 

7. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201N od DW530 w kierunku Włodowa i dalej do granicy 

powiatu 

9. Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Wilcza - Olsztyńska - Behringa w Olsztynku 

10. Przebudowa DP1451N na odcinku Różnowo – Rozgity 
 

W ramach prac działu w roku 2020 w związku z prowadzonymi inwestycjami, przygotowaniem do ich realizacji oraz odpowiedziami na 

wszelkie zapytania i wnioski wygenerowano łącznie około 820 pism. 
 

Ilości spraw zarejestrowanych w kancelarii jednostki oraz spraw związanych z bezpośrednią obsługą petentów prowadzonych w 

dziale organizacyjnym i BHP: 
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1. Dane dotyczące korespondencji wpływającej do kancelarii jednostki w latach 2019 - 2020: 

− w roku 2019 do PSD w Olsztynie wpłynęło 8633 spraw (pism), w tym 6117 pocztą tradycyjną lub bezpośrednio od petenta, 

1737 drogą e-mail oraz 779 za pośrednictwem systemu ePuap;  

− w roku 2020 do PSD w Olsztynie wpłynęło 9230 spraw (pism), w tym 6358 pocztą tradycyjną lub bezpośrednio od petenta, 

2089 drogą e-mail oraz 783 za pośrednictwem systemu ePuap.  
 

 ROK 2019 ROK 2020 

e-Puap 779 783 

e-mail 1737 2089 

poczta tradycyjna oraz dostarczenie osobiste  6117 6358 

Łącznie 8633 9230 
 

2. Dane dotyczące szacunkowej ilości spraw prowadzonych w związku z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów odholowanych 

z dróg powiatowych: 

- w roku 2019 ilość spraw prowadzonych wynosi około 130, w tym 90 spraw wpłynęło bezpośrednio, 30 pocztą tradycyjną,  

7 drogą e-mail, 3 za pośrednictwem systemu e-Puap; 

- w roku 2020 ilość spraw prowadzonych wynosi około  150, w tym 105 spraw wpłynęło bezpośrednio, 30 pocztą tradycyjną, 

10 drogą e-mail, 5 za pośrednictwem systemu e-Puap. 
 

Szacunkowa ilość obsłużonych petentów w urzędzie w zakresie usuwania pojazdów w roku 2019 wynosiła 130 osób, natomiast w 

roku 2020 – 160. Podobna tendencja wzrostowa dotyczy ilości spraw, których toku nie zakończono do końca roku 2019 i wynosi 

35, natomiast w roku 2020 wynosi 55.  
 

3. Szczegółowe dane dotyczące liczby i rodzaju zgłoszonych szkód na drogach powiatowych  przedstawione zostały w załączniku  

graficznym. 
LICZBA SZKÓD ZGŁOSZONYCH W LATACH: 2018-2020  

NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

L.p. Rok 

Liczba 

zgłoszonych 

szkód 

Ubytki  

w jezdni 

Kolizje z 

dzikimi 

zwierzętami 

Spadające 

konary 

(drzewostan) 

Kamienie na 

drodze 

(odpryski 

kamieni) 

Zabrudzenia 

pojazdu 

Oblodzenie 

nawierzchni 
Inne 

Liczba 

przyznanych 

odszkodowań 

1. 2018 53 27 10 6 5 2 2 1 15 

2. 2019 55 36 5 3 8 1 2 0 16 
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3. 2020 58 30 12 6 8 1 1 0 20 
 

LICZBA SZKÓD W LATACH 2018-2020 

NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO 

Z UWZGLĘDNIENIEM LICZBY PRZYZNANYCH ODSZKODOWAŃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKODY W LATACH 2018-2020 

NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SZKODY  
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SZKODY W LATACH 2018-2020 NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO 

 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DROGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pracownicy PSD oprócz prowadzenia spraw dotyczących petentów, wykonują wiele innych czynności i spraw związanych z 

zapewnieniem ciągłości działania jednostki takich jak: 

a)  pełna obsługa finansowo-księgowa, 

b) obsługa i nadzór bieżącego utrzymania dróg oraz administracja pasem drogowym,  

c) obsługa i nadzór inwestycji prowadzonych na drogach, pozyskiwanie środków zewnętrznych,  

d) pełna obsługa zamówień publicznych, 

e)  pełna obsługa zatrudnienia, bhp,  

f) obsługa informatyczna, ASI, IOD  

g) obsługa archiwum zakładowego,  

h) pełna obsługa administracyjna lokali i budynków jednostki objętych trwałym zarządem,  

i) gospodarka mieniem ruchomym i nieruchomym,  
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j) gospodarka środkami trwałymi,  

k) gospodarka paliwowa, energetyczna i inne. 

 

1.2. Rozwój i poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Komunikacji i Transportu 

Układ komunikacyjny i dostępność komunikacyjna 

▪ W 2020 r. zostało przeprowadzonych 12 kompleksowych kontroli w zakresie sprawdzenia wymogów będących podstawą do wydania 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

▪ Uzgodniono lub odmówiono uzgodnień z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządem Dróg, Zieleni 

i Transportu w Olsztynie wydania lub zmiany 37 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych/ regularnych specjalnych 

w krajowym transporcie drogowym osób. 

▪ W 2020 r. zostało przeprowadzonych 14 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie spełnienia przez przedsiębiorcę 

prowadzącego OSK wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, zgodności prowadzonego kursu lub 

zajęć z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 

1 oraz dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 lit „a”, a także kwalifikacje osób prowadzących szkolenie. 

Stan Ośrodków Szkolenia Kierowców na 31.12.2020 r. = 13 
 

Współdziałano z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców 3 razy. 

▪ Wpisano 5 osób do ewidencji instruktorów – Instruktorzy wpisani do ewidencji instruktorów stan na 31.12.2020 r. = 69 

▪ W 2020 r. zostało przeprowadzonych 14 kompleksowych kontroli Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie zgodności stacji kontroli 

pojazdów z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prawidłowości wykonywania badań 

technicznych pojazdów oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym pobierania opłat za badania techniczne 

pojazdów oraz prawidłowości przekazywania danych do CEP. 

▪ Wpisano 1 nowy podmiot do rejestru Stacji Kontroli Pojazdów – Stan Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu = 14 
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ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE LICZBY I ZAKRESU WYDANYCH W ROKU 2020  

UPRAWNIEŃ W KRAJOWYCH PRZEWOZACH DROGOWYCH 
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W 2020 roku kontynuowano zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego powiatu Olsztyńskiego. W 2020 roku podpisano umowę 

operatorską z firma Inter Trans Krzysztof Kobus z Dobrego Miasta. 

▪ Uruchomiono pięć linii komunikacyjnych o numerach 506, 511, 513, 550 i 551. 

▪ Zrealizowano 80331,1 wzkm 

▪ Koszt zadania 574 367,37 zł 

▪ Pozyskano dopłatę z Funduszu rozwoju Połączeń Autobusowych w wysokości 231 284,4 zł 

▪ Przychody z biletów zanotowano na poziomie 73 541,84 zł 
 

Zestawienie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu w 2020 roku: 

- zwołano 13 Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego przy Staroście Olsztyńskim (2019 r. – 32), 

-zatwierdzono 58 Projektów Stałej Organizacji Ruchu (2019 r. – 103), 

-zatwierdzono 178 Projektów Czasowej Organizacji Ruchu (2019 r. – 128), 

-wydano 12 Opinii do Projektów Stałej Organizacji Ruchu (2019 r. – 9), 

-wydano 21 Przedłużeń Terminów Ważności Projektów Organizacji Ruchu (2019 r. – 18). 
 

Środki finansowe wypracowane przez Wydział Komunikacji i Transportu w 2020 roku wynoszą 2 572 926,76 zł (2019 r – 3 095 104,18 zł),  

w skład których wchodzą dochody z opłat komunikacyjnych: 2 297 308,63 zł (2019 r. – 2 754 577,66 zł) oraz dochody z opłat za wydanie praw 

jazdy 275 618,13 zł (2019 r. – 340 526,52 zł). 

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

W 2020 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizował cel strategiczny „Wysoka jakość życia i stworzenie warunków do inwestowania 

dzięki działaniom poprawiającym infrastrukturę techniczną oraz stan środowiska naturalnego” poprzez nabywanie nieruchomości  

do powiatowego zasobu bądź zbywanie nieruchomości z zasobu w celu regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz wydzierżawianie, 

wynajmowanie bądź użyczanie nieruchomości powiatowych.  
 

W roku 2020 na skutek działań podjętych w Wydziale powiat łącznie nabył ok. 4,5 ha gruntów z przeznaczeniem pod drogi bądź poszerzenia 

dróg powiatowych. Dodatkowo w związku z inwestycjami drogowymi prowadzonymi w 2020 roku przez Powiatową Służbę Drogową  

w Olsztynie, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa, na własność Powiatu Olsztyńskiego przejęto 

0,6478 ha nieruchomości, które również stanowiły poszerzenia dróg powiatowych. W zeszłym roku przyjęto na stan również starodroże drogi 

krajowej nr 53 na odcinku granica miasta Olsztyna do ronda mc. Szczęsne i Klewki wraz z przepustem. W roku bieżącym trwają regulacje 

stanów prawnych działek wchodzących w skład ww. starodroża na terenie gminy Purda. 
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Natomiast w ramach zbycia nieruchomości powiatowych w roku 2020 sfinalizowano zamianę gruntów w wyniku czego osoba fizyczna nabyła 

od Powiatu dwie działki o łącznej powierzchni 0,5217 ha położone w bezpośrednim sąsiedztwie swojego gospodarstwa rolnego, regulując tym 

samym dojazd do swoich budynków gospodarczych.   
 

Wydział również w roku 2020 wszczął i zakończył trzy procedury wynajmu pomieszczeń biurowych położonych w budynkach powiatowych  

w Olsztynie i w Biskupcu oraz podpisał pięć umów dzierżaw na niezabudowane nieruchomości położone na ternie gminy Stawiguda, Olsztynek, 

Purda i Barczewo. Część zawartych umów umożliwiło najemcom i dzierżawcom dalszy rozwój zarejestrowanych działalności gospodarczych 

na terenie powiatu olsztyńskiego. 
 

W miesiącu marcu 2020 r. została sporządzona umowa użyczenia na podstawie, której Powiat Olsztyński oddał w użyczenie Szpitalowi 

Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu na okres 3 m-cy dwa lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Armii Krajowej 3A  

w Biskupcu z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe dla pracowników szpitala. 
 

Realizacja zadań ustawowych: 

W 2020 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przygotowali łącznie około 7700 pism, natomiast do Wydziału wpłynęło 

6900 pism. W tym drogą elektroniczną tj. e-puapem wpłynęło 1855 pism a pocztą tradycyjną 5045. Do Wydziału natomiast nie wpływają wnioski 

drogą e-mail. Pisma przychodzące na skrzynkę e-mail to głównie uzupełnienia wniosków, wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania bądź opinie 

powiatowych jednostek organizacyjnych do toczących się już spraw i postępowań. Na koniec roku nie odnotowano spraw zaległych. 

W ubiegłym roku w Wydziale funkcjonowały trzy wieloosobowe stanowiska pracy (w tym dwa 5 osobowe i jedno 4 osobowe) do spraw: 

− gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

− uwłaszczeń, odszkodowań i ochrony gruntów rolnych, 

− gospodarowania nieruchomościami powiatu.  

Dodatkowo   wieloosobowym stanowisku pracy do spraw uwłaszczeń, odszkodowań i ochrony gruntów rolnych została zatrudniona jedna osoba 

na czas określony do pomocy administracyjnej. 

Dwa pierwsze stanowiska realizują głównie zadania z zakresu administracji rządowej.  

W wieloosobowym stanowisku gospodarowania nieruchomościami powiatu jeden etat związany jest wyłącznie z zarządzaniem lądowiskiem w 

Gryźlinach. 
 

W roku 2020 w Wydziale GN wydano: 

- pisma związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – 1186 na 127,79 ha gruntów, 

- postanowienia uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 571,  

dodatkowo 833 wnioski ww. zakresie zostały rozpatrzone i załatwione milcząco, 

- postanowienia uzgadniające bądź odmawiające uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 28 oraz 3 

dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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- decyzji – 350 w tym: 12 decyzji o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi, 84 decyzje ograniczające sposób 

korzystania z nieruchomości, 152 decyzje z zakresu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 96 decyzji o oddaniu 

nieruchomości w trwały zarząd, wygaśnięciu trwałego zarządu bądź aktualizacji opłat (53 dotyczyły nieruchomości powiatowych, a 43 

nieruchomości Skarbu Państwa), 4 decyzje o uwłaszczeniu działek na rzecz dożywotnich użytkowników, 2 decyzje o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 1 decyzja o przejęciu nieruchomości na własność Skarbu Państwa, 

- zaświadczeń – 244 w tym: 147 na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 31 w celu wykreślenia hipotek i obciążeń wpisanych na rzecz Skarbu Państwa, 46 w 

celu regulacji stanu prawnego nieruchomości. 
 

1.3 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Geodezji 

Wydział Geodezji realizował cel strategiczny na poziomie: 

1. Wdrożenia dziedzinowych systemów informatycznych świadczenia elektronicznych usług publicznych 

2. Rozbudowy infrastruktury informacyjnej i informatycznej 

3. Zwiększenia dostępu do Internetu i informacji w przestrzeni publicznej 
 

Rok 2020 to przede wszystkim dalszy rozwój geoportalu. Utworzono na nim strefę interesanta, umieszczając m.in. zakładkę „Poradnik 

zamawiania dokumentów on-line”, tak, by krok po kroku przedstawić sposób zakładania konta i składania wniosków do Wydziału Geodezji.  

W strefie interesanta umieszczono również wszystkie informacje na temat sposobu udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego oraz informacje z zakresu aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. W ramach rozbudowy funkcjonalności usług 

geoportalu w zakresie zamówień w postaci elektronicznej opracowano odpowiednie formaty dla udostępnianych dokumentów.  

Dla strefy geodety opracowano zasady składania dokumentów (operatów) elektronicznych, co miało bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości 

opracowań przekazywanych w postaci elektronicznej na poziomie 29%. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych odbywała się w 97 % drogą 

elektroniczną. Przeprowadzono również szereg czynności pozwalających na całkowite przejście narad koordynacyjnych z wersji papierowej 

do elektronicznej. Było to związane z zawarciem umów na dostęp do geoportalu dla przedstawicieli branż, opracowaniem zasad i przekazaniem  

informacji projektantom składających wnioski na narady koordynacyjne, założeniem kont dostępu w panelach administratora dla 

przedstawicieli branż, przeprowadzeniem prac testujących działanie  systemu (zakładanie konta, logowanie, składanie wniosku, dołączanie 

dokumentów  

w plikach pdf, przeglądanie pliku .dxf  z projektem za pośrednictwem geoportalu, podłączenie protokołu z narad koordynacyjnych, 

podpisywanie dokumentów elektronicznych itp. Opracowano instrukcję logowania i składania wniosków dla projektantów. Od 1 kwietnia 2020 
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r. projektanci składają wnioski tylko i wyłącznie on-line poprzez geoportal, narady koordynacyjne odbywają się za pośrednictwem geoportalu 

on-line, co usprawnia pracę zarówno pracownikom Wydziału Geodezji, jak również jej uczestnikom. 

Dzięki temu, że geoportal czynny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, daje możliwość składania wniosków także poza godzinami 

pracy urzędu lub całkowicie eliminuje konieczność wizyty w Wydziale Geodezji. 
 

W roku 2020 do Wydziału Geodezji wpłynęły wnioski o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do badań naukowych i prac rozwojowych: 

⎯ „Service of utility Risk/Cost Evaluation (SoURCE)” prowadzone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

⎯ Koncepcja integracji modeli 3D budynków z częścią opisową Ewidencji Gruntów i Budynków 

⎯ dane z rejestru cen i transakcji gm. Stawiguda do pracy magisterskiej dotyczącej ustalenia wartości katastralnej i prowadzenie analizy 

porównawczej z wartością rynkową dla nieruchomości gruntowych 

W 2020 roku do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpłynęło ponad 5700 operatów geodezyjnych, w tym kilkanaście bardzo 

obszernych opracowań geodezyjnych związanych z: 
⎯ pomiarem powykonawczym budynków i sieci uzbrojenia technicznego fabryki EGGER w gminie Biskupiec, 

⎯ pomiarem powykonawczym południowej części obwodnicy miasta Olsztyna, Bartąg – Szczęsne – Wójtowo,  

⎯ pomiarem powykonawczym drogi powiatowej Ostrzeszewo – Klebark Wielki, obwodnica Klebarka Małego, 

⎯ mapą z projektem podziału nieruchomości dla obwodnicy Smolajn,  

⎯ pomiarem powykonawczym ścieżki rowerowej Knopin – Swobodna,  

⎯ pomiarem powykonawczym obiektów budowlanych zlokalizowanych przy obwodnicy Olsztyna, min. stacja paliw BP hala produkcyjna 

firmy OBRAM, obiekty barów szybkiej obsługi: KFC, McDonald’s. 
 

W 2020 roku Zespół do spraw narad koordynacyjnych uzgodnił wiele ważnych projektów, w tym: 

⎯ projekt przebudowy stacji redukcyjno pomiarowej wysokiego ciśnienia- Kieźliny 

⎯ przebudowę dróg w zakresie budowy traktów pieszo - rowerowych:  Bartąg, Majdy, Gryźliny, Stawiguda- ul. Warmińska; Stawiguda- 

ul. Ceglana, Dorotowo, Pluski, Tomaszkowo, m. Olsztynek- ul. Kolejowa 

⎯ przebudowa dróg gminnych: Bartąg- ul. Liliowa; Szczęsne, Patryki, Wyrandy, Kieźliny, Stawiguda, Jonkowo, m. Jeziorany 

⎯ projekty  budowy  infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej podłączenie abonentów końcowych w technologii FTTH dla 

projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) , Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny Dostęp do 

szybkiego Internetu" 
 

Zadania Wydziału Geodezji wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101  

z późn.zm.) i zostały umieszczone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 
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59/2/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.). Zgodnie z art. 6a ust 2 pkt b ww. ustawy Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowi Starosta wykonujący 

zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, a zgodnie z art 6a ust. 3 ww. ustawy zadania Starosty 

wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej. 
 

Wydział Geodezji podzielony jest na trzy działy: 

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

- Ewidencja Gruntów i Budynków 

- Narady koordynacyjne. 
 

Realizacja zadań Wydziału Geodezji odbywa się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie oraz w Zamiejscowym Stanowisku Pracy w Biskupcu. 

W 2020 r. Wydział aktywnie współpracował z pracownikami innych wydziałów Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz burmistrzami, 

wójtami i pracownikami gmin powiatu olsztyńskiego, a także z geodetami powiatowymi i ich współpracownikami, geodetami województw, 

Wojewódzką Inspekcją Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, co procentuje wysokim 

poziomem realizacji zadań w wydziale.  

Prace Wydziału Geodezji realizowane były tak, by zapewnić maksymalną ochronę zarówno pracownikom jak i interesantom. Sale obsługi osób 

fizycznych i prawnych oraz wykonawców prac geodezyjnych wyposażone zostały w przeszklenia zapewniające odpowiednia warunki sanitarne. 

Dane statystyczne obrazują znaczący wzrost ilości obsłużonych interesantów w porównaniu do roku poprzedniego: 

- 20% w zakresie udostępnienia materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

- 18% wzrost ilości zgłoszonych prac geodezyjnych,  

- 24% wzrost ilości weryfikacji opracowań geodezyjnych,  

- 39 % wzrost ilości zawiadomień przekazanych do właściwych urzędów gmin. 

Podczas realizacji wniosków wydano z Wydziału Geodezji w ramach udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego dokumenty: 

- wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla 28203 działek,  

- wyrysy dla 8431 działek, 

- mapę zasadniczą dla 3301 wniosków,  

- mapę ewidencyjną dla 1290 wniosków. 

Większa ilość zrealizowanych wniosków oraz spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji w roku 2020 oraz zmiana z dniem 31 lipca 2020 

r. przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, spowodowała również większe wpływy do budżetu powiatu. Odnotowano wzrost                      

o 33% wpływów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost wpływów jest zauważalny w obszarze wszystkich realizowanych zadań, które 

związane są z pobraniem należnej opłaty. 

Złożenie wniosku do Wydziału Geodezji w roku 2020 nastąpiło przy użyciu elektronicznej drogi komunikacji geoportalem lub poprzez e-puap 

na poziomie 47%. Jest to znaczący progres względem roku 2019, kiedy złożono w ten sposób tylko 8% wniosków. 



 

 

29 
 

Dokumenty w postaci papierowej, wydane w siedzibie Starostwa oraz wysłanych za pośrednictwem poczty stanowiły aż 93%. Dokumenty 

zamówione i przekazane w postaci elektronicznej stanowiły tylko 7%.  
 

Pomimo pandemii Covid-19 pracownicy Wydziału Geodezji aktywnie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich oraz wideokonferencjach organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Szkolenia i konferencje prowadzone 

były on-line, dzięki czemu mogli korzystać z nich wszyscy pracownicy Wydziału. W 2020 r. odbyły się m.in. szkolenia z zakresu: 

- ustalenia granic, 

- aspektów prawnych ewidencji gruntów i budynków, 

- standardów technicznych, 

- e-administracji, 

- wprowadzenia nowej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, 

- informatyzacji narad koordynacyjnych, 

- weryfikacji operatów technicznych, 

- dobrych praktyk obsługi prac geodezyjnych, 

- operatu technicznego w praktyce, 

- ewidencji gruntów i budynków jako rejestru publicznego. 
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DANE STATYSTYCZNE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

 

PORÓWNANIE ILOŚCIOWE WYBRANYCH PRAC W WYDZIALE GEODEZJI W LATACH 2019-2020. 
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PROCENTOWY WZROST LICZBY SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI W PORÓWNANIU Z 2019 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

W roku 2020 Powiat Olsztyński przystąpił do realizacji Projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 

systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Wartość całkowita Projektu: 69 999,88 zł. 

Okres realizacji Projektu: 20 sierpnia 2020 r.  – 20 luty 2021 r.  

Poziom dofinansowania: 100%. 

Cel Projektu: Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

W ramach Projektu Powiat Olsztyński zakupił 31 laptopów, które zostały nieodpłatnie przekazane Szkołom, dla których Powiat Olsztyński 

jest organem prowadzącym, a następnie udostępniony uczniom w celu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy 

programowej, w formie zdalnej. 
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SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE PN. „ZDALNA SZKOŁA 

 – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO” 

Szkoła 
Ilość przekazanego 

sprzętu 

Zespół Szkół w Biskupcu 9 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 7 

Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku 7 

Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach 6 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach (od 01.09.2020 r. Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim) 
2 

RAZEM: 31 
 

W związku z realizacją rządowego programu wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną środki finansowe przekazane Powiatowi 

Olsztyńskiemu, które nie zostały w pełni wykorzystane zostały przeznaczone, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, na 

zakup sprzętu komputerowego celem jego wykorzystania na usprawnienie infrastruktury informatycznej szkół, która później posłuży 

uczniom. W ramach w/w środków finansowych Powiat Olsztyński zakupił 6 notebooków wraz z oprogramowaniem oraz 1 tablet na łączną 

kwotę 17 923,00 zł. 
 

DODATKOWY SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZDALNEGO NAUCZANIA  

POZYSKANY NIEODPŁATNIE Z MINISTERSTWA CYFRYZACJI 
 

Szkoła, placówka 
Źródło pozyskania 

sprzętu lub finansowania 

Wartość 

pozyskanego 

sprzętu  

Rodzaj pozyskanego 

sprzętu 

(laptopy, tablety, dostęp do 

internetu, inne) 

Ilość pozyskanego sprzętu przekazanego: 

uczniom nauczycielom 

Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście 

Starostwo Powiatowe  

w Olsztynie 
15 820,00 zł 

Laptop Dell Vostro 3 590  

– 7 szt. 
0 7 

Zespół Szkół im. K. C. 

Mrongowiusza w Olsztynku 
- - zasoby szkolne 4 2 

Zespół Szkół Rolniczych  

w Smolajnach 

Wygrana w konkursie OSE 

Wyzwanie 
29 723,84 zł 16 laptopów 12 4 

Budżet szkoły 3 727,56 zł 2 laptopy 2 0 
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Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Organizacyjny  

1) W 2020 roku nastąpiła intensyfikacja działań na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i w mediach społecznościowych, przekładająca 

się na wyższe wyniki skuteczności postów w ciągu roku. 

Statystyka:  

- wyraźnie wzrosła liczba wejść na stronę internetową Powiatu www.powiat-olsztynski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba obserwatorów strony Powiatu na Facebooku tzw. fanpage (www.facebook.com/powiatolsztynski) wzrosła o 256,6 %, czyli z 

2429 na 6234; 

- zasięg publikowanych postów (liczba osób, które widziały post strony na Facebooku; zasięg przedstawia unikalnych użytkowników, 

czyli każda osoba, niezależnie, ile razy zobaczyła daną treść, jest liczona jedynie raz) wyniósł ponad 284 015;  

- na facebooku została utworzona grupa pod nazwą „Na Szlaku Świętej Warmii”; od września (data założenia) do grudnia 2020 r. do 

grupy dołączyło 286 członków; 

http://www.powiat-olsztynski.pl/
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- twitter (twitter.com/POlsztynski) – liczba obserwujących wzrosła w ciągu roku z 782 do 1117; 

- instagram (www.instagram.com/powiatolsztynski) – liczba obserwujących wzrosła o ponad połowę; na koniec 2020 roku 

obserwujących konto Powiatu było 434 użytkowników; 

- w związku z realizacją projektu Szlak Świętej Warmii została utworzona dedykowana mu strona internetowa szlakswietejwarmii.pl;  

w okresie od czerwca do grudnia 2020 r. zarejestrowanych zostało 3655 odsłon strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) W 2020 r. rozbudowana została infrastruktura informatyczna i zwiększony zakres mobilności cyfrowej radnych Powiatu Olsztyńskiego 

oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie poprzez: 

- zakup tabletów, co umożliwiło uczestnictwo radnych w sesjach zdalnych oraz telekonferencjach 

- zakup oprogramowania Cisco Webex w celu umożliwienia prowadzenia konferencji zdalnych przez Starostę, Zarząd, pracowników 

Starostwa 

- zakup infrastruktury komputerowej oraz prace wdrożeniowe w celu przyszłego uruchomienia E-USŁUG dla obywateli oraz 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 

 
 

1.4 Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej 
 

brak działań 
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1.5 Troska o środowisko naturalne i ograniczenie emisji 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Gospodarowania Środowiskiem 

W ramach celu strategicznego nr 1 Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025: Wysoka jakość życia i stworzenie warunków do 

inwestowania dzięki działaniom poprawiającym infrastrukturę techniczną oraz stan środowiska naturalnego podejmowano działania mieszczące 

się w planie operacyjnym 1.5 Troska o środowisko naturalne i ograniczenie emisji.  

W 2020 roku do Wydziału wpłynęło łącznie 6108 spraw z zakresu ochrony środowiska. 
 

LICZBA SPRAW ZAŁATWIANYCH W LATACH 2019 I 2020 

 

 

 

 

 
 

W 2020 r. przeprowadzono 408 postępowań administracyjnych wynikających z zakresu działania Wydziału określonego w regulaminie 

organizacyjnym zakończonych decyzjami. 
 

LICZBA DECYZJI WYDANYCH W LATACH 2019 I 2020: 

Decyzje udzielające pozwolenia / zezwolenia: 
ilość w 2019 r. ilość w 2020 r. 

usunięcie drzew lub krzewów z gruntów stanowiących własność  

gmin powiatu olsztyńskiego 357 

329 

(w tym 5 decyzji zmieniających  

i 13 umarzających postępowanie) 

z zakresu geologii (zatwierdzające projekty robót hydrogeologicznych, 

dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, 

dotyczące rekultywacji gruntów rolnych) 

36 30 

ustalające wymagania w zakresie ochrony środowiska 4 1 

wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 3 8 ( w tym 4 decyzje zmieniające) 

określenie dopuszczalnego poziomu hałasu 0 1 

wygaszenie decyzji ustalającej wymagania z zakresu ochrony środowiska 0 1 

całkowite przegradzanie szerokości łożyska wody płynącej sieciowymi  

rybackimi narzędziami połowowymi 
6 4 

wytwarzanie odpadów 1 3 

wytwarzanie z uwzględnieniem przetwarzania odpadów  0 1 (decyzja zmieniająca) 

przetwarzanie odpadów 1 2 (decyzje zmieniające) 

Wpływ ilość spraw  

w 2019 r. 

ilość spraw  

w 2020 r. 

tradycyjnie (forma papierowa) 4131 4486 

elektronicznie 1045 1622 

Łącznie 5176 6108 
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zbieranie odpadów 1 11 (w tym 9 decyzji zmieniających) 

zbieranie i przetwarzanie odpadów 0 2 (decyzje zmieniające) 

wygaszenie decyzji z zakresu gospodarki odpadami 7 11 

przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w ramach 

programu PROW 
0 3 

Utrzymywanie i hodowla charta 0 1 

łącznie 416 408 
 

LICZBA WYDANYCH DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ DECYZJE: 

Rodzaj spraw: 2019 2020 
Karty wędkarskie 544 493 

Zaświadczenia o rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb 233 133 (do 30.09.2020 r). 

Rejestracja jachtów do 24 m – REJA 24  0 5 (od 1.08.2020 r. *) 

zaświadczeń dotyczących objęcia lub nieobjęcia gruntów uproszczonym 

planem urządzenia lasu 

2354 2930 

informacji o środowisku 181 227 

zaświadczeń dotyczących inwestycji w lasach 30 12 

łącznie 3342 3800 
*) Od 1.08.2020 r. Wydział realizuje nowy obowiązek nałożony na starostów ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających  
o długości do 24 m dotyczący rejestracji jednostek pływających, służących nie tylko do amatorskiego połowu ryb, lecz także rekreacji i sportu. 

 

Starosta Olsztyński na podstawie porozumień powierzył nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa właściwym terytorialnie 

13 nadleśniczym. Powierzchnia ww. lasów w powiecie olsztyńskim wynosiła na koniec 2020 r. 7333,5129 ha. Koszt realizacji nadzoru  

w 2020 r. wyniósł 136 000 zł. 
 

Przed wydaniem poszczególnych decyzji zostało przeprowadzonych ponad 330 kontroli zakładów lub oględzin: 4 kontrole z zakresu gospodarki 

odpadami, 321 oględzin z zakresu usuwania drzew i wykonywania nasadzeń zastępczych, kontrole z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

a także kontrole z realizacji poszczególnych decyzji: 6 kontroli stanu lasu w związku z wypłaconym ekwiwalentem. W 2020 r. przeprowadzono 

1 kontrolę sprawdzającą warunki utrzymywania chartów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane były dalsze czynności.  
 

Na zlecenie Starosty Olsztyńskiego w dwóch nadleśnictwach: Wipsowo i Korpele nadleśniczowie wykonali oceny udatności upraw leśnych na 

powierzchni 18,33 ha za kwotę 1099,80 zł. 
 

W ramach bieżącej pracy Wydziału zrealizowano również zadania mieszczące się w obszarach interwencji niżej wymienionych celów 

operacyjnych: 

• Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania – w 2020 r. na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie 

wydano w sumie 30 decyzji,  w tym: 3 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 2 zezwolenia na zbieranie odpadów, 9 decyzji zmieniających 
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zezwolenia na zbieranie odpadów, 2 decyzje zmieniające zezwolenia na przetwarzanie odpadów, 2 zezwolenia na zbieranie, 1 decyzja 

zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów oraz 11 decyzji wygaszających zezwolenia 

na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.  

• Ochrona i zachowanie bioróżnorodności – w 2020r. w ramach prowadzonych postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i 

krzewów z działek stanowiących własność gmin (z wyjątkiem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) oceniano zasadność 

usunięcia poszczególnych drzew i krzewów oraz dokonywano oględzin występowania gatunków chronionych w obrębie wnioskowanych 

do usunięcia zadrzewień. W przypadku stwierdzenia obecności takich gatunków postępowania były zawieszane do czasu uzyskania przez 

wnioskodawcę zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na zniszczenie okazów i siedlisk chronionych 

gatunków. W przypadku stwierdzenia na drzewach gniazd lub budek lęgowych zezwolenie na usunięcie drzew uwzględniało ochronny 

okres lęgowy ptaków.  W wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wskazywano do posadzenia 

rodzime gatunki drzew i krzewów.  
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CEL STRATEGICZNY 2. 

TWORZENIE I PROMOWANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU GOSPODARKI Z ZACHOWANIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 I ŁADU PRZESTRZENNEGO 
 

2.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2020 roku realizował cel strategiczny: Tworzenie i promowanie warunków rozwoju gospodarki  

z zachowaniem zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Wydział GN ma swój udział 

w opracowywaniu przez rady gmin w 2020 roku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ przedmiotowe 

projekty były opiniowane w zakresie zadań realizowanych przez Wydział ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości powiatowych i ich 

zgodności ze strategią rozwoju powiatu.  
 

Dodatkowo Wydział uzgadniał w zakresie ochrony gruntów rolnych projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego. Pozytywne uzgodnienia przyczyniały się do zwiększonej ilości inwestycji na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym również 

inwestycji gminnych, które podniosły jakość życia mieszkańców już osiedlonych na terenie gminy, jak i tych przyszłych, zamierzających 

osiedlić się na terenie danej gminy. 
 

ZESTAWIENIE LICZBY SPRAW PROWADZONYCH W WYDZIALE  

W PORÓWNANIU DO ROKU 2019: 

 2019 2020 

Pisma, które wpłynęły do Wydziału 7500 6900 

Pisma przygotowane przez Wydział 9500 7700 

w tym:   

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 951 (119,15 ha) 1186 (127,79 ha) 

postanowienia uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy  

oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
1390 571 + 833 milcząca zgoda 

Decyzje 435 350 

Zaświadczenia 417 224 
 

Różnica zarówno pomiędzy ilością pism wpływających jak i wychodzących z Wydziału wynika nie tylko z trwającej pandemii COVID-19, 

ale także z wprowadzenia w 2020 roku milczącej formy załatwiania spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach 

zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących inwestycji zlokalizowanych na gruntach niepodlegających 

ochronie, jak również z mniejszej ilości decyzji zrid wydanych przez Wydział BI (co skutkowało wydaniem tylko 6 decyzji o ustaleniu 
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odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie specustawy drogowej w 2020 r. w porównaniu do 167 decyzji w roku 2019 r.). 

Nadmienić również należy, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów obligowała Starostów do wydania zaświadczeń wszystkim uprawnionym użytkownikom wieczystym do końca 

2019 r. Natomiast w 2020 r. wydawane zaświadczenia z ww. zakresu obejmowały wyłącznie sprawy tzw. „opóźnionego przekształcenia” 

(wynika z regulacji stanu prawnego bądź ujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej) oraz oświadczenia wniesienia 

jednorazowej opłaty jak również ustalenia nowemu nabywcy kolejnych rat za przekształcenie. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie/ Wydział Organizacyjny  

1) Powiat wspierał rozwój przedsiębiorczości poprzez publikacje medialne dotyczące podniesienia atrakcyjności powiatowo-gminnego 

lądowiska w Gryźlinach dzięki zakupowi nowego zbiornika na paliwo lotnicze JET-A1. 

2) Publikacje medialne na temat pomocy mikroprzedsiębiorstwom z powodu pandemii. 

3) Wspieranie lokalnych rynków i producentów żywności poprzez publikacje medialne zachęcające do świadomych zakupów produktów 

pochodzenia lokalnego. 

4) Publikacje medialne związane z otwarciem nowego dużego zakładu produkcyjnego Piekarni Tyrolskiej w Barczewie, jako przykład 

„dobrego klimatu” w powiecie olsztyńskim dla rozwoju przedsiębiorczości. 
 

2.2 Stworzenie oferty inwestycyjnej i systemu wspierającego rozwój przedsiębiorczości 
 

brak działań 
 

2.3 Rozwój ekonomii społecznej 
 

brak działań 
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CEL STRATEGICZNY 3. 

WZMOCNIENIE SYSTEMU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
 

3.1 Wzrost poziomu bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

W 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

1. 25 lutego 2020 r., na którym uzgodniono plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok, oceniono 

stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczność działań Policji na terenie Powiatu Olsztyńskiego w 2019 roku, 

przedstawiono stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Olsztyńskiego w 2019 roku; 

2. 17 czerwca 2020 r. poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz organizacji 

bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży nad wodą w okresie wakacji; 

3. 24 września 2020 r. poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, identyfikacja i analiza 

zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 
 

W obszarze bezpieczeństwa w 2020 r. kluczowa była realizacja następujących obszarów:  

− zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, 

− bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

− cyberzagrożenia, 

− bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscach zamieszkania, 

− przemoc w rodzinie, 

− bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa, 

− bezpieczeństwo seniorów, 

− wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych oraz mienia odzyskanego w postępowaniach prowadzonych przez Policję, 

− skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej i gospodarczej, 

− wykrywalność przestępczości charakterystycznej dla społeczeństw wielokulturowych, 

− wykrywalność przestępczości w wybranych kategoriach przestępstw pospolitych szczególnie dokuczliwych społecznie, 

− skuteczność poszukiwań osób zaginionych oraz osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości, 

− skuteczność zwalczania grup przestępczych wywodzących się z pseudokibiców.  
 

Jednym z obszarów bezpośrednio wpływającym na poziom bezpieczeństwa mieszkańców są zagrożenia występujące w ruchu drogowym.  

W 2020 r. liczba wypadków drogowych na terenie powiatu olsztyńskiego, w których uczestnicy ponieśli śmierć, spadła z 21 do 8 w przy 
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jednoczesnym spadku liczby wypadków drogowych, analogicznie z 195 do 135 (o 60 mniej). 

W zakresie zwalczania przestępczości w stosunku do 2019 r. spadła liczba przestępstw kryminalnych o 55 stwierdzonych przestępstw,  

a wskaźnik wykrywalności utrzymuje się na wysokim poziomie 63%. Ilość rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych zmalała.    

W 2020 roku odnotowano o 7 zdarzenia mniej niż w 2019 roku. Zwiększyła się liczba kradzieży z włamaniem o 83 czyny, a wykrywalność 

wzrosła o 16,3% do poziomu 51,2%. Liczba kradzieży cudzej rzeczy utrzymała się na poziomie ubiegłego roku. Również w tej kategorii 

wzrosła wykrywalność o 2,4 % do poziomu 26,2 %. 
 

Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 należało zaangażować wszelkie siły i zasoby ludzkie w 

celu wypełniania zadań wynikających z wydawanych przepisów dotyczących SARS-CoV-2. Policjanci prowadzili działania, kontrolując 

osoby przebywające na kwarantannie, których ilość w marcu 2020 roku wynosiła około 300 osób, a już w grudniu 2020 około 4000.  

Na stan bezpieczeństwa i porządku corocznie mają wpływ imprezy masowe organizowane na terenie powiatu, jednak w związku z pandemią 

zostały one wstrzymane i nie odbyły się.   
 

W przypadku stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej odnotowano spadek ilości zdarzeń w stosunku do roku 2019 z 

3710 do 3638 w 2020 r. Bardzo ważnym elementem działania w razie zagrożenia jest współpraca wszystkich służb ratowniczych i 

komunalnych (pogotowie gazowe, energetyczne czy wodno-kanalizacyjne). 

Zdarzenia, jakie powstają na terenie powiatu są związane przede wszystkim z szeregiem występujących zagrożeń wynikających ze specyfiki 

poszczególnych gmin. Do głównych zagrożeń należą: zagrożenia pożarowe lasów, obiektów mieszkalnych i przemysłowych, zagrożenia 

komunikacyjne w ruchu drogowym, kolejowym i powietrznym, zagrożenie wywołane siłami natury, głównie silnymi wiatrami i gwałtownymi 

opadami, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i radiacyjne, zagrożenie powodziowe, ale głównie lokalne podtopienia. 

Należy nadmienić, że w 2020 roku odnotowano dodatkowo kolejny katalog zdarzeń związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Są to 

zdarzenia dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, a wsparcie ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło w 

postaci: rozwożenia środków ochrony osobistej, pomiaru temperatury na granicy, fumigacji obiektów oraz dekontaminacja obiektów, 

dystrybucja środków dezynfekujących i maseczek, rozstawianie i bieżąca eksploatacja namiotów w punktach przyszpitalnych. 

Szczególne zagrożenia o charakterze pożarowym dotyczą: obszarów leśnych w okresach wzmożonej palności oraz w wyniku braku opadów 

w okresie wiosennym i letnim, obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, zakładów 

przemysłowych i inwentarskich, (przemysłu drzewny, oponiarski, hodowli drobiu, itp.), materiałów i półproduktów magazynowanych w 

obrocie hurtowym, transportu samochodowego i kolejowego, pojemników na odpady komunalne. 
 

W dniu 21 lutego 2020 r. przeprowadzono powiatowe eliminacje do XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, w której 

udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego. Najlepszy wynik uzyskali uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Biskupcu. Olimpiada jest jednym z przedsięwzięć popularyzujących wśród młodych ludzi humanitarne 

idee obrony cywilnej, a ponadto ma na celu: przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, 
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kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, kształtowanie świadomości i postaw, 

a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z 

występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielenia 

pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. 
 

Od września do grudnia 2020 r. Powiat Olsztyński prowadził projekt pod nawą Bezpiecznie na przejściach dla pieszych w powiecie 

olsztyńskim, który uzyskał dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Założeniem projektu była przebudowa i wyposażenie 4 

wytypowanych przejść dla pieszych w Powiecie Olsztyńskim w inteligentny system bezpiecznego przejścia informujący kierowcę o osobie 

poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia. Przedmiotowe przejścia dla pieszych zostały wytypowane 

na podstawie analizy zdarzeń drogowych Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (tj. w m. Dywity, Nikielkowo oraz dwa przejścia w 

Stawigudzie).  

Inwestycja dla przejść dla pieszych w miejscowości Jaroty oraz Dywity obejmowała: 

1. Wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej. 

2. Zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych oraz linii segregacyjnej na dojeździe do przejścia dla pieszych solarnych punktowych 

elementy świetlne tzw. kocich oczek (minimum po 5 sztuk na każdą stronę przejścia dla pieszych). 

3. Zamontowanie aktywnego oznakowanie przejść dla pieszych (znaki D-6 zasilane panelami solarnymi) wraz z czujnikami ruchu 

informującymi o zbliżaniu się pieszego do przejścia dla pieszych. 

4. Wykonanie przed przejściem dla pieszych na jezdni mat antypoślizgowych redukująca długość drogi hamowania o min. 20%. 

Dodatkowo w Dywitach na dojściu do przejścia dla pieszych od strony szkoły podstawowej zamontowane zostaną bariery ochronne mające 

na celu przeciwdziałanie wtargnięciu pieszych na przejście dla pieszych. 

Inwestycja w Nikielkowie obejmowała: 

1. Wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych znajdującymi się w ciągu drogi powiatowej. 

2. Wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych. 

Zamontowanie aktywnego oznakowanie przejść dla pieszych (znaki D-6 zasilane panelami solarnymi) wraz z czujnikami ruchu informującymi 

o zbliżaniu się pieszego do przejścia dla pieszych. 

W ramach projektu włączono także element profilaktyczno-edukacyjny, gdzie przy współpracy z Zespołem Profilaktyki Społecznej Komendy 

Miejskiej Policji w Olsztynie przeprowadzono działania edukacyjno-profilaktyczne do projektu. Z uwagi na zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną odbyły się one on-line w dniach od 9-23 listopada 2020 r. w trzech wcześniej wytypowanych szkołach podstawowych tj. 

Szkole Podstawowej w Łęgajnach, Szkole Podstawowej w Dywitach oraz Szkole Podstawowej w Rusi. Dzieci uczestniczące w warsztatach 

zapoznały się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie ochotnicy wzięli udział w teście wiedzy 
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przygotowanym przez policjantów. Do szkół zostały przekazane materiały odblaskowe, bony podarunkowe za najlepsze wyniki w teście 

wiedzy oraz ulotki promujące projekt oraz bezpieczne zachowania na przejściach dla pieszych.  

 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

W 2020 r. zostały dofinasowane na łączną kwotę 60 000 zł 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie powiatu 

olsztyńskiego. W ramach udzielonych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakupione 

zostały m in. 2 pneumatyczne namioty ratownicze z osprzętem oraz dofinansowano modernizację wysięgnika PM 18 (SH 18).  
 

WYAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W 2020 roku zostały podjęte następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr 99/5/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie określenia zadań przeznaczonych do 

dofinansowania lub sfinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. 
 

2. Uchwała Nr 85/1/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. 
  

Gmina 
Nazwa podmiotu 

(dotowany) 
Nazwa zadania 

Kwota udzielonej  

dotacji 

Barczewo OSP w Barczewie 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP 

w Barczewie 
15 000 zł 

Gietrzwałd OSP w Gietrzwałdzie 

Doposażenie jednostki OSP Gietrzwałd w specjalistyczny sprzęt 

ratowniczy do prowadzenia działań ratowniczych związanych z 

ochroną środowiska 
15 000 zł 

Jeziorany OSP w Jezioranach 
Modernizacja podnośnika PM18 (SH 18) będącego na wyposażeniu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach 
15 000 zł 

Purda 
OSP „Pomoc Maltańska” 

w Klebarku Wlk. 

Poprawa potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej „Pomoc 

Maltańska” w Klebarku Wielkim poprzez zakup sprzętu i wyposażenia 

w celu ochrony środowiska na terenie Powiatu Olsztyńskiego 
15 000 zł 

https://bip.powiat-olsztynski.pl/upload/files/ochrona_srodowiska/dotacja_celowa/uchwa%C5%82a%20Zarz%C4%85du%20Powiatu%20w%20Olsztynie%20nr%2099_5_2020.pdf
https://bip.powiat-olsztynski.pl/upload/files/ochrona_srodowiska/dotacja_celowa/Uchwa%C5%82a%20Zarz%C4%85du%20Powiatu%20w%20Olsztynie%20Nr%2085_1_2020%20z%20dnia%2016%20czerwca%202020.pdf
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3. Uchwała Nr 67/4/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury rozpatrywania wniosków 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 

r. oraz terminu przyjmowania wniosków. 
 

4.Uchwala Nr XVIII/21512020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży 

Rybackiej przy Stowarzyszeniu ,,Gamerki znad Pasłęki" 
 

5. Uchwala Nr XVIII/21412020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 

Straży Rybackiej przy Stowarzyszeniu ,,Gamerki znad Pasłęki"  
 

6. Uchwala Nr XIV/159 12020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 

ptywaj4cychz silnikami spalinowymi na niekt6rych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie/ Wydział Organizacyjny  

1) Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olsztynie realizował szereg akcji mając na celu wzrost podniesienie jakości  

i poszerzenie dostępu mieszkańców do opieki medycznej oraz profilaktyki zdrowia: 

• Dwie akcje poboru krwi we współpracy z RCKiK w Olsztynie. Na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie powstał mobilny 

punkt, w którym każdy chętny mógł podzielić się swoją płynną tkanką. Łącznie w obu akcjach udział wzięło 66 osób, pozyskano 23 

litry krwi. 

• Systematyczne informowanie mieszkańców o pobycie mammobusów na terenie Powiatu i zachęcanie do skorzystania z badań. 

• Bezpłatne badania zorganizowane w Starostwie Olsztyńskim w Olsztynie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przybyli seniorzy mogli 

przebadać się pod kątem wykrycia osteoporozy – badanie densytometryczne, sprawdzić poziom cukru, ciśnienia tętniczego, poddać 

się spirometrii i przesiewowemu badaniu wzroku, słuchu, badaniu skóry, skorzystać z konsultacji z dietetykiem oraz uczestniczyć  

w instruktarzu samobadania piersi. Dodatkowo seniorzy mogli wyrobić kartę EKUZ oraz uzyskać dostęp do internetowego konta 

pacjenta (IKP). Partnerzy akcji: Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Samodzielny Publiczny 

Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. 

•  W 2020 r.  zostały wyprodukowane filmy o tematyce prozdrowotnej poświęcone cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej, depresji 

dzieci i młodzieży,  depresji osób dorosłych,  chorobom przenoszonym przez kleszcze. 

• Na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Powiatu publikowane były aktualne informacje związane z dbałością  

o bezpieczeństwo sanitarne, minimalizację ryzyka zakażenia oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów COVID-

19. Dodatkowo odbyła się promocja w serwisie internetowym i w mediach społecznościowych Powiatu idei oddawania osocza przez 

osoby, które przechorowały COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu wspomagania leczenia 

https://bip.powiat-olsztynski.pl/upload/files/ochrona_srodowiska/dotacja_celowa/2020_67_4_2020.pdf


 

 

45 
 

chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Działanie zostało zrealizowane 20.22.2020 r. Partnerem  

akcji jest  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. 
 

2) Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Powiatu 

materiałów opracowanych w ramach cotygodniowych akcji pod nazwa „Środa z profilaktyką”. 
 

3) Powiatowe placówki medyczne w 2020 r. podniosły jakość świadczonych usług poprzez pozyskanie sprzętu oraz realizację inwestycji: 
 

ZZOZ w Dobrym Mieście 

• Zakup nowoczesnego aparatu USG Mindray DP – 10 wraz z monitorem, umożliwiające diagnostykę pacjentów.   

• Zakup nowej karetki dla zespołu ratowniczego  
 

Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu 

• Od 2015 r. w szpitalu realizowana jest inwestycja: Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej 

Sterylizatorni oraz OAiIT”, która przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług świadczonych mieszkańcom.  

• Wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacja wentylacji i klimatyzacji przyczynią się do 

poprawy warunków w zakresie ochrony środowiska. Zakup nowoczesnego sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia na rzecz Bloku 

Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji oraz OAiIT przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i poszerzenie dostępu do wysokiej jakości 

świadczeń medycznych. Dzięki tym inwestycjom, wprowadzającym nowoczesne technologie, szpital umocni swoją pozycję na rynku 

medycznym i będzie stanowił poważną konkurencję dla placówek medycznych szczebla wojewódzkiego. 

• Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego w postaci defibrylatora corpuls1 (1 sztuka) oraz krzesełka Rolman 

z hamulcami na kółkach i gąsienicach (1 sztuka)   

• W związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej tym wirusem u ludzi Szpital Powiatowy w Biskupcu  otrzymał środki finansowane na zakup urządzeń do dezynfekcji 

pomieszczeń (urządzenia Nocospray 1000 – 3 sztuki)  oraz respiratorów Hamilton – C1 – 2 sztuki.  

• Zakup nowego tomografu komputerowego ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz sponsorów. 
 

4) Publikacje medialne poświęcone siódmej edycji akcji „Bezpieczne ferie”, która odbyła się w dniach 14-17 stycznia w Zalesiu nad jeziorem 

Orzyc, Rukławkach nad jeziorem Dadaj, Swobodnej nad jeziorem Limajno i Olsztynku nad jeziorem Jemiołowo. W wydarzeniu wzięło udział 

ponad tysiąc uczniów ze szkół z terenu powiatu olsztyńskiego.  
 

5) Publikacje medialne poświęcone zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie  

we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie debacie na temat ochrony zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży. W debacie wzięło udział ponad 30 osób. 
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6) Produkcja w Starostwie Powiatowym w Olsztynie oprawek do przyłbic ochronnych z wykorzystaniem drukarki 3D. 
  

7) Publikacje medialne dotyczące wizyty studyjnej wieńczącej projekt „Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie 

w gminie Barczewo”, realizowany przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my, to kto” z Olsztyna. Spotkanie 

odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

Wśród zadań realizowanych przez Wydział i podległe mu placówki oświatowe w 2020 r. znalazło się podniesienie jakości i poszerzenie 

dostępu mieszkańców do profilaktyki zdrowia, co obrazuje poniższa tabela. 
Nazwa 

szkoły/placówki 
Nazwa programu, jego cele, forma profilaktyki Liczba uczestników 

Zespół Szkół  

w Biskupcu 

Warsztaty edukacyjne z profilaktyki uniwersalnej- szkodliwość nadużywania środków odurzających 469 

Warsztaty edukacyjne z problematyki uniwersalnej- agresja i przemoc w sieci 467 

Zespół Szkół w 

Dobrym Mieście 

„Znamię. Znam je.” Profilaktyka raka skóry. Zajęcia w klasach 300 

„Znikające dzieci”, zapobieganie depresji dzieci i młodzieży, zajęcia w klasach 200 

„Nie spal się na starcie”, skutki palenia tytoniu, zajęcia w klasach 100 

„Biała wstążka”. Stop przemocy wobec kobiet, udział w kampanii 300 

„Alkohol- prawda i mity”, profilaktyka uzależnień, zajęcia w klasach 200 

„Asertywność –sztuka bycia sobą”, przeciwdziałanie przemocy, zajęcia w klasach 100 

Zespół Szkół im. 

Krzysztofa 

Celestyna 

Mrongowiusza  

w Olsztynku 

Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie 

Gazetki tematyczne 

Poprzez działania Zespołu ds. edukacji promującej zdrowie i zdrowy styl życia uczniowie 

zapoznawali się z zasadami zdrowego żywienia, poznawali działanie energetyków i używek 

100 

Konkursu plastyczny "Młodzież wolna od uzależnień" 

Popularyzowanie problematyki nadużywania używek wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych 

Cele: Dostrzec sens w codzienności 

Zdrowe nawyki odżywiania 

Higiena psychiczna i fizyczna – sposoby i organizacja spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla 

używek, kultura, współżycia w grupie 

Stwarzanie warunków do wspierania zainteresowań sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi 

życia młodzieży Prawa i autonomia jednostki, asertywność i empatia, stres i sposoby jego 

ograniczania. 

W ramach Programu Szkolnego "Młodzież bez uzależnień" wykonano gazetkę na temat 

nadmiernego zażywania leków przez dzieci i młodzież. Leki - to nie cukierki! 

35 prac indywidualnych i jedna praca 

zbiorowa 
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AKTYWNIE - NA ZDROWIE UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY!!! - W jaki sposób 

aktywnie spędzasz czas podczas nauki 

Zachęcenie uczniów, aby w miarę możliwości aktywnie wypoczywać i pomimo ograniczeń 

korzystać z ruchu na świeżym powietrzu 

15 prac 

Projekt Moja mała ojczyzna 

- dostrzeżenie walorów lokalnych przestrzeni; 

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole, pisanie scenariusza; 

- kształcenie umiejętności fotografowania krajobrazów oraz obiektów (kadr, ujęcia, oświetlenie itp.); 

- poznanie programów filmowych i ich zastosowania w praktyce (montaż) 

Główne założenia projektu: dokumentowanie mało znanych, atrakcyjnych, zapomnianych miejsc w 

najbliższej okolicy zamieszkania uczniów, w formie fotokastów 

50 uczestników, 21 fotokastów 

Wolontariat 

Świąteczna zbiórka żywności dla MOPS 

Dokonano ewaluacji działań. Pozytywnym ich efektem jest wzrost zainteresowania nowymi 

projektami, szczególnie chęć dzielenia się swoimi pasjami z osobami niepełnosprawnymi (WTZ). 

Młodzież sama je inicjuje i realizuje z pełną odpowiedzialnością, w swoim wolnym czasie (po 

lekcjach i w wolnych dniach od zajęć szkolnych). Młodzież chętnie włącza się w akcje zbiórki 

żywności, organizację imprez charytatywnych 

 

20 uczniów 

Projekt Moja przestrzeń 

Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja przestrzeń 

- przedstawienie swojego otoczenia, osobistych doświadczeń i obserwacji w krótkich formach 

filmowych 

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska 

- inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności filmowej 

Realizacja spotów podejmujących ważne tematy społeczne: relacje rówieśnicze, ekologia, zdrowie, 

używki, hejt w intrenecie, itp 

15 spotów 

1 wyróżnienie 

Projekt Wspieramy! 

Realizacja komiksów filmowych zachęcających do akcji charytatywnych, np. zbieranie książek dla 

Polaków za granicą, pomoc starszym ludziom podczas epidemii, wspieranie schronisk dla zwierząt, 

itp. Prezentacja na fb DKF Zamek i stronie szkoły 

28 uczniów 

Konkurs 8 Wspaniałych 

Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w działania wolontarystyczne. 
1 miejsce na etapie powiatowym 

Zespół Szkół im. Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP 95 uczniów wykonało resuscytację 
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Krzysztofa 

Celestyna 

Mrongowiusza w 

Olsztynku 

Spotkanie z dzielnicowym na temat odpowiedzialności karnej, problemu przemocy i agresji 

zwłaszcza werbalnej oraz innych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń czekających 

w sieci 

Młodzież posiada informacje na temat zjawiska przemocy i agresji z uwzględnieniem agresji i 

przemocy w sieci i innych zagrożeń oraz jak się przed nimi chronić i jak reagować 

120 uczniów klas I LO, THG i BS 

Światowy Dzień Walki z Otyłością – happening 

Cele happeningu: 

Podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości, diagnozowanie, zapobieganie 

i leczenie 

Promocja aktywnego stylu życia, promocja zdrowego odżywiania 

- 

Szkolny Konkurs na gazetkę promującą zdrowie 

Cele konkursu: 

- zapoznanie społeczności szkolnej z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie, 

- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie, 

- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie, 

rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych, postaw prospołecznych 

- 

Kampania "Biała Wstążka"- Stop przemocy wobec KOBIET! 

Zapoznanie z ideą „Dni Białej Wstążki” oraz problemem przemocy 
- 

Światowy Dzień Walki z AIDS – kampania. - 

Różowy październik –miesiącem walki z rakiem piersi 

Tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi 
20 uczniów 

„Bezpieczne ferie 2020” 

Propagowanie bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, a zwłaszcza rozsądnych 

zachowań na lodzie 

- 

Kampania „Znamię! Znam je?” 

Uczeń potrafi: 

- określić podstawowe cechy czerniaka – ABCDE, 

- wymienić Złote Zasady profilaktyki czerniaka, 

- wie, co to jest profilaktyka zdrowotna i jakie płyną z niej korzyści, 

- przeprowadzić samobadanie skóry, 

- rozróżnić czerniaka (zmianę nowotworową) od zwykłego znamiona na podstawie ABCDE 

czerniaka, 

- rozumie wagę profilaktyki oraz dbania o zdrowie, 

- rozumie co to jest odpowiedzialność zdrowotna i konsekwencja jej zaniechania w kontekście 

czerniaka, 

- zachęca bliskich do podjęcia działań profilaktycznych 

BS- 87 

THG – 97 

LO - 95 
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Tematyka godzin z wychowawcą podczas nauczania zdalnego 

- zagrożenia wieku dojrzewania – godz. wychowawcza, 

- podstawy bezpiecznego zachowania w okresie epidemii, 

- higiena cyfrowa, jak o nią dbać?, 

- fonoholizm- temat podczas godziny wychowawczej, 

- „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”- dbamy o nasze zdrowie psychiczne, 

- kampania „Wyzwania i zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za 

pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji”, 

- projekt - Zostań w domu 

- 

Tematyka realizowana na lekcjach wychowania fizycznego podczas zdalnego nauczania: 

- zasady zdrowego stylu życia- opracowanie 10 zasad, pomiar wskaźnika BMI 

realizacja klasa: I B BSIST, II THG, IABSIST, III THG, I B LO, 

- moja motywacja do aktywności fizycznej, podejmowanie działań mających na celu poprawę 

zdrowia psychicznego i fizycznego 

realizacja klasa: I B LO, III LO, I B BSIST, IABSIST, II THG, III THG, 

- radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym 

realizacja: III LO, I B BSIST, III THG, I ABSIST, I B LO, II THG, 

- depresja, asertywność, komunikacja: III LO, I B LO, III THG, I B LO, I A BSIST, I B BSIST, II 

THG, 

- cel działanie sukces Jak wyznaczać i osiągać swoje zamierzone cele – III LO, I B LO, 

- bierny i aktywy wypoczynek: I B LO, I BBSIST, I ABSIST, III THG, II THG, 

- zaakceptuj siebie, pokochaj siebie: I B LO, 

- uzależnienia młodzieży: III THG, II THG, L B LO, I A BSIST, I B BSIST, 

- choroby cywilizacyjne, zdrowie psychiczne: I A THG, T B THG, I A LO, I B LO, I ABSIST, I B 

BSIST, II THG, III THG, 

- zasady zdrowego odżywiania: III LO, II THG, III THG, I BLO, I A BSIST, IBBSIST, L B LO, 

- czym jest uśmiech? zarażanie ludzi uśmiechem, dobre uczynki - I B LO, 

- leki, suplementy diety- I B O, III THG, II THG, I B BSIST, I ABSIST, 

- wpływ używek na zdrowie człowieka: III THG, II tHG, I B LO, I ABSIST, I BBSIST 

- 

Zespół Szkół 

Rolniczych im. 

biskupa Ignacego 

Błażeja 

Krasickiego w 

Smolajnach 

„Kampania Białych Serc’’ 136 

Specjalny 

Ośrodek Szkolno 

- Wychowawczy 

Realizacja programu „Dziękuję nie palę” 47 

Jesteśmy bezpieczni na drodze 47 

Bajkoterapia 47 
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w Żardenikach Bezpieczeństwo cyfrowe – cykl zajęć otwartych 47 

Pierwsza pomoc 47 

Szkoła 

Podstawowa dla 

Dzieci 

Przewlekle 

Chorych przy 

Wojewódzkim 

Szpitalu 

Rehabilitacyjnym 

w Ameryce 

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy program prozdrowotny 

„W rytmie zdrowia” 

Zwiększenie świadomości z zakresu 

pierwszej pomocy 

Udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie 

Celem było wzmacnianie i wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju osobowości, 

wrażliwości i uczciwości, szacunku dla 

życia i zdrowia, ratowania i udzielania 

pomocy poszkodowanym, 

zainteresowania kulturą i szeroko 

pojmowaną sztuką 

Obchody Światowego Dnia Resuscytacji Ćwiczenia na manekinach 
 

 

 Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  

1. 1. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku w ewidencji UPPO pozostawało 4.240 osób bezrobotnych. Liczba ta była wyższa o 816 osób w 

porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 23,8 %). Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 10,4% i 

była wyższa o 1,8 pkt procentowego od stopy na 31.12. 2019 roku, kiedy wynosiła 8,6%. 
 

2. 2. Bilans bezrobotnych zarejestrowanych w UPPO w roku 2020 roku. 

I. ogółem zarejestrowani – 5.589 osób, w tym: 

• po raz pierwszy 1.121 osoby (20,1 %), 

• po raz kolejny 4.468 osób (79,9 %) 

• poprzednio pracujące – 5.064 osoby (90,6 %), 

• z prawem do zasiłku 1.445 osób (25,9 %) 

• po pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażu, szkoleniu oraz po pracach społecznie użytecznych – 390 osób (7,0 %). 

II. ogółem wyrejestrowani – 4.773 osoby, w tym: 

• podjęcia zatrudnienia – 2.937 osoby (61,5 %), 

• odmowy przyjęcia propozycji pracy – 97 osób (2,0  %), 

• dobrowolne rezygnacje ze statusu bezrobotnego – 175 osób (3,7 %), 

• niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 626 osób (13,1 %). 
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3. 3) Programy aktywizacji zawodowej realizowane w 2020 roku. 

W 2020 roku UPPO otrzymał środki Funduszu Pracy zarówno na zadania związane z aktywizacją osób bezrobotnych, jak również na zadania 

wspierające przedsiębiorców określone w ustawie 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 (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1842, ze zm.). 

Łącznie na wszystkie zadania UPPO dysponował kwotą 49.843.192,52 zł, z tego: 

• na aktywizację osób bezrobotnych - 8.038.616,88 zł, 

• na wsparcia przedsiębiorców w ramach ustawy Covid 19 – limit 41.804.575,64 zł. 

W 2020 roku UPPO dysponował na aktywizację osób bezrobotnych środkami Funduszu Pracy w wysokości 8.038.616,88 zł, z tego: 

• środki przyznane algorytmem – 2.487.506,58 zł (30,9%),  

• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (IV)” oraz na realizację Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (V)” – 2.394.303,97 zł 

(29,8%),  

• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) pn. „Aktywizacja 

zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2019/2020 roku” i na realizację 

Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w powiecie olsztyńskim w 2020/2021 roku” – 2.903.806,33 zł (36,2%),  

• środki pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na realizację programu pod nazwą „Program 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” - 253.000 zł (3,1%). 
 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ UPPO 

Nazwa programu 
Okres 

realizacji 

Liczba 

uczestników 

Środki na realizację programu: 

planowane/wykorzystane 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie olsztyńskim (IV)” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

01.01.2019 r.-

31.08.2020 r. 
294 osoby 

Limit 2019/2020 –2.786.645,43 zł. 

Wykonanie na 31.08.2020r.  

 – 2.776.646,98 zł (99,6 %) 

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie olsztyńskim (V)” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

01.01.2020r.-

30.06.2021r. 

216 osób 

bezrobotnych i 

367 osób 

wspieranych w 

Limit 2020/2021 –4.316.730,97 zł. 

Wykonanie na 31.12.2020r.  

 – 3.957.433 zł (91,7 %) 
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ramach ustawy 

Covid 19 

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2019/2020 roku” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) 

01.01.2019 r.-

31.08.2020 r. 
421 osoby 

Limit 2019/2020  

– 4.206.345,42 zł 

Wykonanie na 31.08.2020r.  

– 4.195.771,65 zł (99,7%) 

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2020/2021 roku” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) 

01.01.2020 r.-

30.06.2021 r. 
1.361 osób 

Limit 2020/2021  

– 8.200.301,97 zł 

Wykonanie na 31.12.2020 r.  

– 7.851.829,63 zł (95,8 %) 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych  

w regionach wysokiego bezrobocia finansowany  

z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji MRPiPS 

27.07.2020 r.-

31.12.2020 r. 
27 osób 

Limit– 253.000 zł 

Wykonanie – 251.033,89 zł (99,2%) 

 

4. 4) Liczba osób bezrobotnych skierowanych na aktywne formy w 2020 roku – 781 osób, w tym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W 2020 roku zaktywizowano łącznie z osobami, które rozpoczęły program w 2019 roku 1.326 osoby. Największym zainteresowaniem 

cieszyły się staże i dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. 
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5. 5) Staże 

Na finansowanie staży wydatkowano łącznie 2.058.889,30 zł w tym: 

 271.490,28 zł ze środków algorytmu, 

 1.787.399,02 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2020 roku w stażach uczestniczyło 380 osób (w tym 129 osób kontynuowało staż rozpoczęty w 2019 roku, 251 osób skierowano w 2020 

roku). UPPO w 2020 roku zawarł 226 umów o odbywanie stażu.  
 

6. 6) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W 2020 roku dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej otrzymały 134 osoby figurujące w ewidencji bezrobotnych UPPO oraz  

1 osoba z niepełnosprawnością zarejestrowana jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Maksymalna kwota dofinansowania 

wynosiła 25.000 zł i mogła być przeznaczona na finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Średnia 

kwota dofinansowania w 2020 roku wyniosła 22.702,25 zł na 1 osobę bezrobotną. Była to najkosztowniejsza z form aktywizacji osób 

bezrobotnych, która w 2020 roku stanowiła 38,5 % ogółu środków finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu 
 

Na realizację działania związanego z rozpoczęciem przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej wydatkowano łącznie 3.042.101,91 zł, 

w tym: 

 596.993,96 zł ze środków Funduszu Pracy (FP) przyznane algorytmem, 

 1.138.847,87 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER), 

 1.306.260,08 zł ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO), 

 20.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
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LICZBA UMÓW ZAWARTYCH W 2020 ROKU W RAMACH DOFINANSOWANIA 

 NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LICZBA BEZROBOTNYCH, KTÓRZY SKORZYSTALI Z DOFINANSOWANIA  

NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA (GMINY) W 2020 ROKU 
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7. 7) Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie 

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Dzięki 

środkom KFS osoby pracujące mogą zmieniać, uzupełniać, rozwijać lub podwyższać swoje kwalifikacje, co sprzyja idei kształcenia 

ustawicznego. 
 

W 2020 roku UPPO otrzymał na realizację zadań z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców w ramach KFS łączną 

kwotę 594.000,00 zł. 

Ogółem w ramach KFS (w tym rezerwy KFS) przeszkolono 320 osób, w tym 18 pracodawców. 
 

8. 8) Zadania realizowane w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku. 

Zadania określone w 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) miały na celu 

rekompensatę negatywnych skutków wywołanych stanem epidemii w kraju w 2020 roku.  

UPPO realizował zadania określone w art. 15zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15zze oraz 15zze2 oraz 15zze4 ww. ustawy. Do tych zadań należały: 

- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd ustawy); 

- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowych (art. 15 zzda ustawy);  

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19 (art.15 zzb ustawy); 

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych  

w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy); 

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w 

następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zze ustawy); 

- 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 stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 

(art. 15zze2 ustawy); 

- dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4). 
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Limit środków przeznaczonych na pomoc dla przedsiębiorców w 2020 roku wyniósł 41.804.575,64 zł. 

Zadania finansowane były ze środków Funduszu Pracy w kwocie 34.600.000 zł oraz w ramach programów współfinansowanych środkami  

z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. POWER – 1.809.953 zł i RPO – 5.394.622,64 zł. 
 

LIMIT ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA OKREŚLONE  

W USTAWIE COVID 19 I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (W ZŁ) 

zadanie 

Limit 2020 rok 

EFS Fundusz Pracy ogółem 

m.in. 15zzb 4.822.244 5.150.000,00 9.972.244,00 

m.in.15zzc 2.349.051,64 2.260.000,00 4.609.051,64 

m.in.15zzd i 15zzda 0,00 26.550.000,00 26.550.000,00 

m.in.15zze i 15zze2 33.280 40.000,00 73.280,00 

m.in.15zze4 0,00 600.000,00 600.000,00 

razem 7.204.575,64 34.600.000,00 41.804.575,64 
 

Łącznie na wszystkie formy określone w ustawie Covid 19 do UPPO w 2020 roku wpłynęły 7.042 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 6.591 

wniosków tj. 93,6 % złożonych wniosków. 29 wniosków zostało rozpatrzonych w styczniu 2021 roku. UPPO w 2020 roku zawarł  

z podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia 6.591 umów. 
 

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO UPPO  

Z PODZIAŁEM NA FORMĘ WSPARCIA 

zadanie 
Wnioski złożone 

ogółem 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Zawarte umowy 

m.in. 15zzb 431 368 63 368 

m.in.15zzc 954 836 118 836 

m.in.15zzd i 15zzda 5.543 5.321 231 5.321 

m.in.15zze i 15zze2 12 5 7 5 

m.in.15zze4 102 61 3 61 

razem 7.042 6.591 422 6.591 
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Odmówiono wsparcia 422 wnioskodawcom. 

Najczęstsze powody odmów to: 

 nieprowadzenie działalności gospodarczej w dniu składania wniosku lub nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresach 

wykazywanych do spadku obrotów (m.in.15zzc), 

 złożenie wniosku do niewłaściwego urzędu pracy, 

 brak możliwości prawnych do udzielenia pomocy publicznej, 

 wnioskodawca nie spełniał warunków do uzyskania pomocy przeznaczonej dla samozatrudnionych (na dzień składania wniosku 

zatrudniał pracownika), 

 wnioskodawca ubiegał się ponownie o tą samą pomoc. 

W 2020 roku UPPO na dodatkowe działania wspierające przedsiębiorców w ramach ustawy Covid 19 wydatkował kwotę 40.946.969,74 zł,  

z tego: 

- ze środków Funduszu Pracy – 33.903.387,94 zł,  

- ze środków programu POWER-1.715.795,97 zł,  

- ze środków programu RPO-5.327.785,83 zł. 

Do 31.12.2020 r. UPPO dokonał analizy i rozliczenia 6.411 zawartych umów pod kątem spełnienia warunków w niej zawartych.  

Po pozytywnej weryfikacji umorzono 5.266 pożyczek oraz rozliczono 1.145 umów w ramach pozostałych form. 
 

9. 9) Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia sezonowego oraz 

informacje starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

Na lokalnym rynku pracy, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, od marca 2020 r. do maja 2020 r. 

zaobserwowano mniejsze zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców. Było to spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami 

związanymi przede wszystkim z wjazdem do naszego kraju cudzoziemców, zawieszeniem działalności gospodarczych z uwagi na 

wprowadzony w Polsce lockdown. W późniejszym okresie ponownie zwiększało się zainteresowanie polskich pracodawców zatrudnieniem 

cudzoziemców m.in. z uwagi na brak polskich kandydatów do pracy o oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacjach zawodowych.  

W skali roku ilość złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi była mniejsza niż w roku poprzedzającym.  

W 2020 r. w UPPO złożono 1.577 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a 1.399 oświadczeń zostało wpisanych  

do ewidencji oświadczeń. Warto wskazać, że zdecydowana większość oświadczeń rejestrowanych jest w celu zatrudnienia obywateli Ukrainy 

w 2020 r. – 91% wszystkich oświadczeń. W 2020 r. w UPPO złożono 1.086 wniosków o zezwolenie sezonowe. W 2020 roku zostało wydanych 

265 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi. Zatrudnianie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy 

cudzoziemcowi dotyczyło najczęściej stanowisk pracy w branży budowlanej i na stanowiskach fizycznych w produkcji. Natomiast 

zatrudnienie w ramach zezwolenia sezonowego dotyczyło przede wszystkim  branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz ogrodniczej.  
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Ponadto pracodawcy, ze względu na brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, posiłkują się pracownikami z krajów spoza Unii 

Europejskiej. W celu dopełnienia formalności związanych z wydaniem zezwolenia na pracę w związku z zatrudnieniem cudzoziemca na okres 

do 3 lat, zobowiązani są zgłosić krajową ofertę pracy wraz z wnioskiem o wydanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. W 2020 roku pracodawcy zgłosili 1.019 wolnych 

miejsc pracy w tym celu. Dane statystyczne wskazują, iż największą liczbę miejsc pracy zgłoszono w branżach związanych z produkcją  

i przetwórstwem przemysłowym. 
 

10) Inne wybrane czynności wykonywane na rzecz klientów urzędu w 2020 roku. 
 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 13.877 

Liczba wydanych zaświadczeń 5.024 

Liczba PIT wystawionych w 2020 roku 2.600 

Liczba raportów RMUA wydanych w 2020 roku 2.755 

Korespondencja z innymi instytucjami (liczba pism odpowiedzi na zapytania z innych instytucji) 1.687 

Korespondencja z klientem (odpowiedzi na pisma klienta) 609 

Ilość złożonych wniosków z MOPS/ŚR za pośrednictwem platformy do dwukierunkowej wymiany 

danych w sprawie wydania zaświadczenia o beneficjentach pomocy społecznej 
4.575 

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy (odpowiedzi na zapytania PIP oraz wnioski dotyczące 

przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia) 
36 

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach przepisów dotyczących 

koordynacji zabezpieczenia społecznego (liczba spraw przekazanych do WUP, dotyczących ustalenia 

uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych dla osób pracujących za granicą w krajach UE i EOG) 

191 

Liczba zweryfikowanych raportów ZUS Usługa U3 dotycząca zbiegów tytułów ubezpieczeń. 694 

Złożone/zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcom 1.577/1399 

Złożone/wydane wnioski o zezwolenie sezonowe 1.086/265 
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11) Zbiorcze zestawienie spraw prowadzonych w roku 2020, w porównaniu do roku 2019. 
 

 Rok 2019 Rok 2020 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 6.367 5.589 

Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych 7.173 4.773 

Liczba bezrobotnych – stan na 31 grudnia 3.424 4.240 

Stopa bezrobocia – stan na 31 grudnia 8,6% 10,4% 

Limit środków na aktywizację bezrobotnych 9.993.000 8.038.616,88 

Ilość podpisanych umów z pracodawcami w ramach aktywnych form pomocy  

(bez Covid-19 i KFS) 
902 635 

Limit środków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy 600.000 594.000 

Liczba podpisanych umów w ramach KFS 74 75 

Liczba przeszkolonych osób w ramach KFS 338 320 

Środki COVID-19 0 41.804.575,64 

Liczba podpisanych umów z pracodawcami w ramach Covid-19 0 6.591 

Liczba przeprowadzonych porad indywidualnych 3.472 2.720 

Liczba udzielonych informacji indywidualnych 2.792 2.124 

Liczba porad grupowych 324 49 

Liczba zgłoszonych miejsc pracy  3.473 2.794 

Liczba osób skierowanych 1.155 781 

Liczba osób aktywizowanych 1.859 1.326 

Liczba przygotowanych indywidualnych planów działania 5.492 4.268 

Liczba zgłoszonych miejsc pracy pod katem informacji starosty 897 1.019 

Liczba wydanych skierowań do pracy 2.150 870 

Liczba wydanych skierowań na staż 941 474 

Liczba wizyt/kontaktów z pracodawcami 398/0 3/1.544 

Liczba złożonych/zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 1.983/1.759 1.577/1.399 

Liczba złożonych wniosków/wydanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi 401/190 1.086/265 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 16.696 14.732 

Liczba wydanych zaświadczeń 5.834 5.024 

Liczba wystawionych PIT 2.494 2.600 

Liczba wydanych raportów RMUA 3.019 2.755 

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy (odpowiedzi na zapytania PIP oraz wnioski 

dotyczące przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia) 
61 36 
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Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach przepisów dotyczących 

koordynacji zabezpieczenia społecznego (liczba spraw przekazanych do WUP, dotyczących 

ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych dla osób pracujących za granicą w krajach 

UE i EOG) 

161 191 

Ilość zweryfikowanych raportów ZUS Usługa U3 dotycząca zbiegów tytułów ubezpieczeń. 521 694 
 

12) Szacunkowo w roku 2020 do UPPO wpłynęło 61% spraw pocztą tradycyjną (poczta, skrzynka podawcza), a 39% spraw wpłynęło drogą 

elektroniczną ( e-puap, e-mail, praca.gov.pl). Sprawy wynikające z tzw. „tarczy antykryzysowej” w 81% wpłynęły drogą elektroniczną. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

W Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025 zawarte są założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016-2025, która wskazuje cele i kierunki polityki socjalnej w Powiecie Olsztyńskim. Zgodnie z ww. 

dokumentem celem głównym Powiatu w zakresie pomocy społecznej jest ,,poprawa funkcjonowania mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w 

środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym”. Działania PCPR wpisują się także we wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem. 
 

Liczba spraw, które wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie: 

- w roku 2020: 18 793 spraw (poczta tradycyjna:17 613, e-mail: 649, e-puap:167, SOW: 364)  

- w roku 2019: 18 957 spraw (poczta tradycyjna:16 904, e-mail:1934, e-puap:95, SOW: 24 ) 

Liczba petentów, którzy zostali obsłużeni w siedzibie jednostki: 

- w roku 2020 – 3 244 osoby 

- w roku 2019 – nie prowadzono takiej statystyki 

Na koniec roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie miało spraw zaległych. 
 

ORGANIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE OLSZTYŃSKIM: 

 2019 2020 

Ogółem rodziny zastępcze objęte opieką/umieszczone w nich dzieci 211/369 204/364 

Spokrewnione rodziny zastępcze /umieszczone w nich dzieci 124/165 118/166 

Niezawodowe rodziny zastępcze /umieszczone w nich dzieci 65/79 62/73 

Zawodowe rodziny zastępcze /umieszczone w nich dzieci 11/49 11/44 

Zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze /umieszczone w nich dzieci 3/4 3/4 

Zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego / umieszczone w nich dzieci 2/20 3/24 

Rodzinne Domy Dziecka /umieszczone w nich dzieci 6/52 7/53 

Nawiązanie współpracy z nowymi rodzinami zastępczymi 22 22 
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Liczba rozwiązanych rodzin zastępczych 27 28 

Liczba umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej 62 58 

Liczba umieszczonych po raz pierwszy dzieci w pieczy zastępczej 51 33 

Liczba dzieci i osób pełnoletnich, które opuściły pieczę zastępczą 68 61 

Liczba przygotowanych ocen okresowych sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej w pieczy zastępczej 539 542 

Liczba przygotowanych planów pomocy dzieciom umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 226 208 

Liczba sporządzonych ocen rodzin zastępczych i osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka 38 115 

Liczba przekazanych do sądów sprawozdań z całokształtu sytuacji osobistej dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej 
522 537 

 

Zawarto 11 porozumień z innymi powiatami, z których 5 dotyczyło zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, 

w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, 6 dotyczyło zwrotu kosztów za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych 

powiatów, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu olsztyńskiego. 
 

Szkolenie PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza dla 10 kandydatów na opiekunów zastępczych (6 rodzin) rozpoczęło się 23.09.2020 r. 

Prowadzone działania dostosowane były do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju  i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Ponadto 

przed każdą sesją uczestnicy oraz trenerzy zobowiązani byli do zapoznania się i podpisania oświadczenia uczestnika szkolenia PRIDE 

:Rodzinna Piecza Zastępcza dotyczącego profilaktyki COVID-19 a także posiadania środków ochrony osobistej w postaci maseczki lub 

przyłbicy. Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących zwalczania COVID-19 oraz objęcie Miasta Olsztyna 

czerwoną strefą i wynikającymi z niej obostrzeniami organizator z dniem 16.10.2020 r., po przeprowadzeniu czterech sesji warsztatowych, 

zawiesił spotkania w ramach w/w szkolenia do odwołania. Do dnia 31.12.2020 r. szkolenie PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza nie zostało 

wznowione. 

 
Liczba przygotowanych opinii o kandydatach do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 42 i 43 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Liczba szkoleń PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza 

dla kandydatów na opiekunów zastępczych/liczba 

osób na szkoleniu 

2020 

18, w tym: 

12 pozytywnych 

3 warunkowo pozytywne, 

3 negatywne. 

1/10 

(z powodu pandemii zawieszone) 

2019 

21, w tym: 

13 pozytywnych 

2 warunkowo pozytywne, 

6 negatywne. 

1/12 
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Przygotowano i przekazano rejestr rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka zgodnie z wymogami 

ustawy, na potrzeby sądów. 

Prowadzono rejestr dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i rejestr ich rodziców biologicznych; rejestr dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną, zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego; rejestr wniosków przekazywanych do sądów celem uregulowania sytuacji prawnej 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.   
 

Pracownicy działu pieczy zastępczej od miesiąca marca 2020 r. w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego organizowali zdalne 

posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej bez udziału rodzin zastępczych, 

rodziców biologicznych, przedstawicieli szkół i ośrodków pomocy społecznej, oraz przedstawicieli sądów i ośrodka adopcyjnego. W w/w 

okresie tylko w wyjątkowych sytuacjach posiedzenia w/w zespołów odbywały się z udziałem opiekunów zastępczych oraz pracownika 

ośrodka adopcyjnego. 
 

 2019 2020 

Liczba interwencji/ wykonanych postanowień sądu dotyczących umieszczania dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej / liczba dzieci 
11/20 15/17 

Liczba przygotowanych i przesłanych do sądów pozwów o ustalanie alimentów rodzicom 

biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.   
31 31 

Liczba przygotowanych i przesłanych do sądów wniosków o uregulowanie sytuacji 

prawnej dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
35 19 

 

Opiniowano potrzebę zatrudniania rodziny pomocowej oraz osób do pomocy w gospodarstwie domowym i opiece nad dziećmi w rodzinach 

zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Cyklicznie przygotowano dokumentację i zgłaszano do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Adopcyjnego w Olsztynie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Opiniowano przyznawanie różnych świadczeń pieniężnych dla rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i kompletowano całość niezbędnej dokumentacji, łącznie z metryką sprawy i wskazaniem 

stosownych przepisów ustawy i przekazywano do działu świadczeń celem sporządzenia decyzji administracyjnych. Sporządzano na potrzeby 

sądów opinie dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 
 

Pracownicy ZPZ cyklicznie przygotowywali zlecenia pisemne dotyczące konieczności wizyty psychologa Centrum w rodzinach zastępczych 

lub rodzinnych domach dziecka. Systematycznie współpracowano z administratorem w zakresie systemu informatycznego POMOST. 

Przekazywano rodzinom zastępczym informacje i dokumentację rekrutacyjną dotyczącą programów stypendialnych. Pracownicy działu 

cyklicznie współpracowali z sądami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkiem 

adopcyjnym i innymi specjalistami.  
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Przygotowano wykaz wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, który wykazał potrzeby w zakresie ewentualnego korzystania z korepetycji 

online, zaoferowanych przez Fundację Szymona Hołowni. Pracownicy na potrzeby rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka 

nagrali trzy krótkie filmiki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka oraz  bożonarodzeniowe życzenia świąteczne. 
 

 2019 2020 
Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 11 11 
Liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 138 119 
Liczba wizyt koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i 

osób prowadzących RDD 
983 308 

Liczba spotkań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej 95 39 
Liczba udzielonego wsparcia pełnoletnim wychowankom przy sporządzaniu programów 

usamodzielnienia i wyznaczeniu opiekunów procesu usamodzielnienia 
26 

19 

Liczba spotkań z rodzicami biologicznymi oraz innymi członkami rodziny dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej celem zwiększenia zaangażowania w opiekę nad w/w dziećmi 
63 37 

Liczba posiedzeń sądowych w których uczestniczyli koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 56 22 
 

Wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz różnego typu placówki wymienione w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie o pomocy społecznej, po osiągnięciu pełnoletności wspierano w procesie usamodzielnienia. 
 

 Liczba osób, którym 

świadczono stałą pomoc  

i wsparcie w procesie 

usamodzielnienia 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy na 

kontynuowanie nauki 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy na 

zagospodarowanie 

Liczba osób, którym 

udzielono pomocy na 

usamodzielnienie 

Liczba osób, którym 

udzielono dofinansowania 

do stancji 

2020 

68 osób: 

42 osoby  

z rodzin zastępczych, 

26 osób z  DdD 

58 osób: 

35 osób  

z rodzin zastępczych,   

23 osoby z  DdD 

14 osób: 

11 osób  

z rodzin zastępczych,   

3 osoby z  DdD 

8 wniosków: 

8 osób  

z rodzin zastępczych,   

1 osoba z  DdD 

2 osoby 

2019 

77 osób: 

42 osoby  

z rodzin zastępczych , 

35 osób z  DdD 

70 osób: 

31 osób  

z rodzin zastępczych,   

39 osoby z  DdD 

6 osób: 

2 osoby  

z rodzin zastępczych,   

4 osoby z  DdD 

10 wniosków: 

8 osób  

z rodzin zastępczych,   

2 osoba z  DdD 

6 osób 

1 osoba  

z rodzin zastępczych,   

5 osób z  DdD 
 

Z wychowankami zamieszkałymi na terenie powiatu olsztyńskiego przeprowadzono wywiady środowiskowe celem ustalenia ich sytuacji 

materialno-bytowej, na potrzeby własne oraz na potrzeby innych powiatów. Udzielano pomocy przy spisywaniu indywidualnych programów 

usamodzielnienia, przy ich aktualizacjach oraz ocenach końcowych.  
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Po przeprowadzonej przez pracowników działu rekrutacji, zebraniu prawidłowo wypełnionych kart kolonijnych oraz odprawieniu grupy  

31 dzieci z 21 rodzin zastępczych oraz 2 dzieci z domu dla dzieci w okresie 22.07.2020 r.-31.07.2020 r. przebywało na zorganizowanym 

wypoczynku w Jastrzębiej Górze, w Ośrodku Wczasowym Hutnik. Miejsca na w/w kolonię zagwarantowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 
 

Organizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie olsztyńskim: 

Rada Powiatu w Olsztynie dnia 30 sierpnia 2019 r. (uchwała Nr VI/95/2019) uchwaliła, że z dniem 1 stycznia 2020 r. dokonało się połączenie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Olsztyńskiego, tj. Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, Domu dla Dzieci „Pod 

Skrzydłami” w Olsztynku, Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach i Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu z jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. W wyniku połączenia W/w Placówki uległy 

likwidacji jako odrębne jednostki budżetowe i włączone zostały w strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olsztynie. Z dniem połączenia tutejsze Centrum przejęły do wykonywania zadania w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osobą 

kierującą jednostką budżetową powstałą w wyniku połączenia został Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. 

Z dniem połączenia pracownicy Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku, Domu dla Dzieci 

im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach i Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu stali się pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olsztynie. Z dniem 01 stycznia 2020 r. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nadano się nowy statut. 

Dokonanie połączenia w/w podmiotów z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wynikało z analizy funkcjonowania systemu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Olsztyńskim. Wymaga on zracjonalizowania w celu podniesienia jego efektywności poprzez 

połączenie w jedną strukturę organizacyjną tworzących go jednostek organizacyjnych, tj.: placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Połączenie miało na celu także poprawienie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w tym obniżenie kosztów funkcjonowania 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawniejsze wykonywanie zadań przez Powiat Olsztyński. Możliwe jest także zapewnienie 

kompleksowego wsparcia, a także lepszego przepływu informacji, zarówno w zakresie potrzeb świadczeniobiorców, dostępu do świadczeń 

oraz możliwości powstałej z połączenia placówek. Połączenie przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania wykorzystania środków z 

pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zstępczej, pozwoli efektywniej wykorzystywać zasoby kadrowe i majątkowe oraz usprawni 

proces zarządzania, przepływu i wymiany informacji.  

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych należy wprowadzić standardy polegające na tym, iż w jednej placówce nie może być więcej niż 14 wychowanków. Termin 

na dostosowanie placówek upływa z dniem 1 stycznia 2021 r., bowiem placówki opiekuńczo-wychowawcze w obecnej formie przeznaczone 

dla 30 wychowanków mogą funkcjonować do końca 2020 r. Celem wszelkich podejmowanych działań jest zapewnienie właściwej opieki i 

wychowania dzieciom w wystandaryzowanych placówkach, a także podjęcia próby racjonalnego obniżenia kosztów ich działalności.  
 

W dniu 19 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie uchwałą Nr 57/1/2019 r. nadał nowy Regulamin Organizacyjny Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, który określił zasady organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek wewnętrznych, 

samodzielnych stanowisk pracy i zespołów, po planowanym od 1 stycznia 2020 roku połączeniu tutejszego Centrum z placówkami 
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opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Powiatu Olsztyńskiego. 
 

W skład zespołu instytucjonalnej pieczy zastępczej wchodzą cztery punkty wychowawcze zapewniające całodobową opiekę i wychowanie: 

- Dom dla Dzieci „Zgoda” z siedzibą w Olsztynku – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego, przeznaczona dla 

maksymalnie 14 dzieci i młodzieży; 

- Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Olsztynku – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, przeznaczona 

dla maksymalnie 14 dzieci i młodzieży; 

- Dom dla Dzieci „Keja” z siedzibą w Biskupcu – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, przeznaczona dla 

maksymalnie 14 dzieci i młodzieży; 

- Dom dla Dzieci im. M. Lengowskiego z siedzibą w Gryźlinach – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, 

przeznaczona dla maksymalnie 14 dzieci i młodzieży, do końca 2020 r. 
 

Realizacja działań w dziedzinie gospodarczej:  

Zadania i założenia gospodarczo-ekonomiczne miały na celu podtrzymanie osiągniętego standardu opieki i wychowania, jak również 

realizację zaleceń p. poż. Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie: 

- Domy dla Dzieci w Olsztynku: zamontowanie hydrantu w pomieszczeniach piwnicznych; wykonanie oświetlenia awaryjnego; 

zamontowanie okna z funkcją oddymiającą klatkę schodową wraz z zabudową klatki i montażem drzwi o podwyższonej odporności 

ogniowej; utworzenie i wyposażenie czterech pokoi izolacji; ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wycięcie 40 drzew 

wokół boiska do piłki nożnej, po uprzednim uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych; ze względu na bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży rozebranie i uprzątniecie terenu po częściowo zapadniętej, drewnianej szopie; wybudowanie śmietnika na odpady 

komunalne; wyremontowanie i wyposażenie mieszkania usamodzielnień; wyremontowanie pomieszczeń piwnicznych i utworzenie 

archiwum; 

- Dom dla Dzieci w Gryźlinach: obudowanie klatki schodowej i zamontowanie drzwi o podwyższonej odporności ogniowej REI 60; 

utworzenie i wyposażenie dwóch pokoi izolacji, wyremontowanie pomieszczeń po byłej pralni i utworzenie dwóch mieszkań 

usamodzielnień wraz z wyposażeniem; wyremontowanie i przygotowanie pomieszczenia na magazyn podręczny żywność; 

wyremontowanie i utworzenie dodatkowego pokoju dla wychowanków; doposażenie placówki w nowy sprzęt AGD, pralka, 

piekarnik, stacja parowa; 

- Dom dla Dzieci w Biskupcu: odmalowanie pokoi dziecięcych oraz kuchni i salonu; doposażenie kuchni i salonu w nowe meble; 

odmalowanie korytarza i pomieszczeń magazynowych; wymiana uszkodzonych drzwi w pokojach dziecięcych; doposażenie 

placówki w nowy sprzęt AGD, pralka, stacja parowa. 
 

Działalność domów dla dzieci w 2020 r. ukierunkowana była na: zapewnienie dzieciom właściwych warunków do rozwoju i wypoczynku; 

przygotowywanie dzieci do usamodzielnienia, aby potrafiły samodzielnie  funkcjonować poza placówką i być pełnoprawnymi członkami 
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społeczeństwa; zapewnienie pomocy w nauce w postaci korepetycji oraz zorganizowanych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych; 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa tak, aby dzieci czuły się, że są u „siebie”, że mogą głośno wyrażać swoje poglądy i mieć własne zdanie; 

rozwijanie zainteresowań i upodobań dzieci; stwarzanie warunków do właściwej pracy dla wszystkich pracowników. 
 

Działalność psychologów 

Wszyscy psycholodzy zatrudnieni w PCPR Olsztyn realizują obowiązki zawodowe wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W celu usprawnienia pracy i jej lepszej organizacji dokonano umownego podziału pracy głównych obowiązków pomiędzy 

psychologów. 

Stosownie do ustaleń z Dyrektorem PCPR teren Powiatu Olsztyńskiego został umownie podzielony na dwa obszary: część północną  

i południową. W części północnej znajdują się następujące gminy: Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec i Kolno. 

W części południowej znajdują się następujące gminy: Jonkowo, Gietrzwałd, Stawiguda, Olsztynek, Purda. W celu usprawnienia komunikacji 

pomiędzy zespołami psychologów wyłoniono dwóch liderów. 
 

Domy pomocy społecznej prowadzone przez powiat olsztyński: 

W 2020 r. Powiat Olsztyński prowadził 6 Domów Pomocy Społecznej: 

- w Barczewie - dla 146 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych; 

- w Dobrym Mieście - dla 16 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych; 

- w Jonkowie - dla 54 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych; 

- w Grazymach - dla 94 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

- w Jezioranach - dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (łącznie 145 miejsc); 

- Zacisze w Olsztynku – dla 194 osób przewlekle psychicznie chorych. 

W roku 2020 nie uległa zmianie ilość domów pomocy społecznej nie zmieniła się również liczba miejsc w w/w Domach.  
 

Zgodnie z obwieszczeniem Nr 1/2020 Starosty Olsztyńskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2020 r., koszty utrzymania mieszkańców 

DPS wynosiły: 

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie                               - 3.582 zł  

Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście                              - 4.253 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach                              - 4.090 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach                              - 3.632 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie                              - 3.938 zł 

Dom Pomocy Społecznej Zacisze w Olsztynku                              - 3.451 zł 
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W roku 2020 rozpatrzono 95 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z czego 12 zostało załatwionych odmownie.  

 (W roku 2019 rozpatrzono 108 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z czego 17 zostało załatwionych odmownie) 
 

W ciągu roku 2020 do domów pomocy społecznej przyjęto 68 osób (na podstawie nowych przepisów). Odeszło 99 osób, z czego 28 

umieszczonych na starych zasadach oraz 71 umieszczonych na nowych zasadach. (W ciągu roku 2019 do domów pomocy społecznej przyjęto 

72 osoby -71 na podstawie nowych przepisów. Odeszło 71 osób, z czego 21 umieszczonych na starych zasadach oraz  50 umieszczonych na 

nowych zasadach) 
 

Wydano 376 decyzji administracyjnych w sprawach umieszczenia, skierowania bądź ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w domach 

pomocy społecznej, w tym 74  o umieszczeniu, 6 uchylających pobyt w domu pomocy społecznej i 298 zmieniających wysokość opłaty za 

pobyt w domu pomocy społecznej osób przebywających na tzw. starych zasadach.  

(W ciągu roku 2019 wydano 412 decyzji administracyjnych w sprawach umieszczenia, skierowania bądź ustalenia wysokości odpłatności za 

pobyt w domach pomocy społecznej, w tym 74 o umieszczeniu, 5 uchylających pobyt w domu pomocy społecznej i 33 o odpłatności za pobyt) 

 

Na koniec 2020 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Olsztyński przebywało 617 osób, z tego 222 umieszczonych na 

starych zasadach i 395 umieszczonych na postawie nowych przepisów. (Na koniec 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez 

Powiat Olsztyński przebywało 648  osób, z tego 250 umieszczonych na starych zasadach i 398 umieszczonych na postawie nowych przepisów) 
 

W roku sprawozdawczym każdy z domów pomocy społecznej zmagał się ze skutkami pandemii koronawirusa. W okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. zmarło 91 mieszkańców, z czego 28 osób zakażonych wirusem SARS-Co-V-2. Wg stanu na 31.12.2020 r. wśród mieszkańców 

domów pomocy społecznej u 76 mieszkańców stwierdzono obecność koronawirusa, 8 z nich było hospitalizowanych. Ponadto 223 

mieszkańców, którzy przebyli zakażeni koronawirusem, uznanych zostało za osoby wyleczone.  

W przypadku wystąpienia zachorowania na koronawirusa wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przyjęcia do tych placówek były wstrzymane. Wznowienie przyjęć następowało w sytuacji 

uzyskania negatywnego wyniku badania na obecność wirusa wśród podopiecznych i kadry, oraz uznania mieszkańców  

i pracowników, którzy byli zakażeni koronawirusem, za osoby wyleczone.  
 

Pomoc cudzoziemcom  

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie nie realizowało indywidualnych programów integracyjnych z 

cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy bądź objętymi ochroną uzupełniającą. Nie realizowano także wypłaty świadczeń przyznanych 

na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego cudzoziemcom zamieszkałym  na terenie powiatu olsztyńskiego, posiadających 

Kartę Polaka.  



 

 

68 
 

W okresie sprawozdawczym do tutejszego Centrum nie zgłosili się cudzoziemcy uprawnieni do udzielenia pomocy w związku z posiadaniem 

statusu uchodźcy lub objęciem ochroną uzupełniającą, jak też osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w związku z posiadaną Kartą 

Polaka. 
 

3.2 Rozwój oraz zwiększanie atrakcyjności i jakości infrastruktury edukacyjnej 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

W 2020 r. Wydział realizował zadania związane ze zwiększeniem atrakcyjności i jakości infrastruktury edukacyjnej, co przedstawiają poniższe 

zestawienia. 

 
STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Szkoły Ponadpodstawowe 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

Szkoła Typy szkół I II III IV V 

Zespół Szkół w Biskupcu 

Liceum Ogólnokształcące 10 230 89 68 73 - x 

Technikum 4 90 56 16 18 - - 

Branżowa Szkoła I stopnia 7 160 85 41 34 x x 

Zespół Szkół 

w Dobrym Mieście 

Liceum Ogólnokształcące 4 118 75 19 24 - x 

Technikum 7 146 78 8 28 32 - 

Branżowa Szkoła I stopnia 4 84 41 17 26 x x 

Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna 

Mrongowiusza 

w Olsztynku 

Liceum Ogólnokształcące 4 102 55 24 23 - x 

Technikum Hotelarsko-

Gastronomiczne Nr 1 
5 121 54 24 26 17 - 

Branżowa Szkoła I stopnia 4 114 71 24 19 x x 

Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa 

Ignacego Błażeja Krasickiego w 

Smolajnach 

Technikum Rolnicze i 

Weterynaryjne 
6 136 64 34 19 19 - 

Branżowa Szkoła I stopnia - - - - - x x 

RAZEM w roku szkolnym 2019/2020 55 1301 668 275 290 68 - 
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STAN ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

słuchaczy 

w tym: 

Szkoła Typy szkół I II III IV 

Zespół Szkół w Biskupcu 
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
2 54 - 30 24 - 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 
Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
1 29 - - 29 - 

RAZEM w roku szkolnym 2019/2020 3 83 0 30 53 - 

Wyszczególnienie 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane 

przez szkoły w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa kwalifikacji:  

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 

Zespole Szkół Rolniczych im. biskupa I. B. 

Krasickiego w Smolajnach 
Technikum Rolnicze 

Liczba oddziałów Liczba słuchaczy 

2 46 
 

 

 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów Szkoła Typy szkół 

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle 

Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym w Ameryce 

Szkoła Podstawowa 8 107 

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w 

Żardenikach 

Przedszkole 1 6 

Szkoła Podstawowa 6 27 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 17 

RAZEM w roku szkolnym 2019/2020 18 157 
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REALIZACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

Nazwa szkoły/placówki 

Liczba 

dzieci 

objętych 

WWRD 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin zajęć 

WWRD 

Liczba nauczycieli i 

specjalistów 

realizujących zajęcia 

Wydatki związane z realizacją Programu 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy 

w Żardenikach 

26 867 11 

- dodatek wiejski –  

1 492,78 zł 

- płace i pochodne od płac -  

88 966,01 zł 

- „13” – 1 800,99 zł 

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 3 512,06 zł 

- f-sz socjalny – 926 zł 

Razem wydatki –  

96 697,84 zł 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Olsztynie 

10 366 2 
- wynagrodzenie osobowe: 17 226,31 zł 

- składki ZUS pracodawca: 2 945,65 zł 

 

 

 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W BISKUPCU 

Szkoła, placówka 
Liczba 

etatów 
Liczba miejsc 

Wykorzystanie 

Liczba osobodni w roku szkolnym 

2019/2020 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

w Biskupcu 
1 36 1427 
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POZOSTAŁE PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ POWIAT OLSZTYŃSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

BURSA SZKOLNA W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA KRASICKIEGO W SMOLAJNACH 

Wyszczególnienie Typ 

Wychowankowie 

– uczniowie ZSR 

w Smolajnach  

w r. szk. 

2019/2020 

Wychowankowie – 

uczniowie innych 

szkół w r. szk. 

2019/2020 

Organizacja zajęć dla wychowanków: 

- zajęcia sportowe, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. Biskupa Ignacego 

Błażeja Krasickiego 

w Smolajnach 

Bursa 

szkolna 
27 

2 – ZS w Dobrym 

Mieście 

- zajęcia kulturalno-sportowe 

- zajęcia techniczno-porządkowe 

- zajęcia kulinarne 

- nauka jazdy konnej 

- pielęgnacja koni 

Majsterkowanie pod opieką wychowawcy, treningi aerobowo – 

siłowe w siłowni i plenerze, wycieczka do kina, przygotowanie 

imprez i uroczystości np. spotkanie wigilijne, wspólne wypieki 

pierników i ciasteczek, kart bożonarodzeniowych itp., ćwiczenia 

próbnej ewakuacji w tym Pierwsza Pomoc Przedmedyczna. 

Konkursy i zawody np. zawody DART o puchar kierownika 

bursy, turniej piłkarzyki itd. 

 

STAN ORGANIZACJI SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH W POWIECIE OLSZTYŃSKIM  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Wyszczególnienie 

Rok szkolny 

2019/2020 

 

cykl 6 letni 

Rok szkolny 

2019/2020 

 

cykl 4 letni 

Ogółem 368 145 

akordeon 20 7 

flet 35 10 

fortepian 76 18 

gitara 54 16 

klarnet 29 11 

kontrabas 2 7 

obój 5 6 

perkusja 17 9 
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Działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie w roku szkolnym 2019/2020 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie świadczy usługi dla ok. 21 437 dzieci i młodzieży (w tym obsługiwane są: 

Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, Dom dla Dzieci „Pod skrzydłami” w Olsztynku, Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego 

 w Gryźlinach, Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żardenikach, Publiczny Specjalny 

Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy w Kruzach, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Biskupcu. Poradnia 

pełni również dyżury Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Dobrym Mieście i w Zespole Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego 

Błażeja Krasickiego w Smolajnach. 
 

Zasięg działalności 

140 szkół 12 gmin 
 

Punkty konsultacyjne Obsługiwane gminy 

Olsztyn Dywity, Jonkowo, Purda 

Biskupiec Biskupiec, Kolno 

Olsztynek Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd 

Barczewo Barczewo, Jeziorany 

Dobre Miasto Dobre Miasto, Świątki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puzon 2 2 

róg 0 0 

sakshorn 0 3 

saksofon 5 12 

skrzypce 83 11 

trąbka 19 12 

waltornia 5 0 

wiolonczela 16 3 
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STAN ORGANIZACJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

– PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE,  

DLA KTÓRYCH ORGANEM DOTUJĄCYM JEST POWIAT OLSZTYŃSKI: 

Nazwa szkoły, placówki; osoba prowadząca, typ 
Szkoła dla: 

System 

kształcenia: 

Oddziały w 

poszczególnych 

latach nauczania 

Uczniowie w 

poszczególnych 

latach nauczania 

młodzieży dorosłych dzienny zaoczny I II III IV I II II IV 

szkoły ponadpodstawowe 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania i Rozwoju Oświaty 

"ŻAK" w Biskupcu 

Liceum 

Ogólnokształcące 
×  ×  

2 1 1 - 33 10 15 - 

Szkoła Branżowa I 

Stopnia 
- - - x - - - x 

placówki specjalne 

Ośrodek Rehabilitacyjno– 

Edukacyjno– Wychowawczy w 

Biskupcu –Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Biskupcu 

Ośrodek 

Rehabilitacyjno –

Wychowawczy 

×  ×  57 wychowanków 

49– wczesne 

wspomaganie 

rozwoju 

Publiczny Specjalny Katolicki 

Ośrodek Edukacyjno – 

Wychowawczy w Kruzach –

Akcja Katolicka Archidiecezji 

Warmińskiej w Olsztynie 

Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej w Kolnie 

Specjalna Szkoła 

Podstawowa 
×  ×  6 10 

Specjalna Szkoła 

Przysposabiająca do 

Pracy 

×  ×  6 16 
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PLACÓWKI NIEPUBLICZNE NA TERENIE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

|NIE OTRZYMUJĄCE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU: 
Nazwa placówki Forma Rodzaj działalności Siedziba 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w 

Biskupcu 

Placówka 

Kształcenia 

Ustawicznego 

Kształcenie pozaszkolne w zakresie kwalifikacji 

zawodowych, ogólnych i osobowościowych 
Biskupiec 

Centrum Usług Kadrowych 

i BHP Wiesław Wygonny 

Placówka 

Kształcenia 

Ustawicznego 

Szkolenie w formach pozaszkolnych, umożliwiające 

uczestnikom szkoleń pozyskanie wiedzy i 

umiejętności, niezbędnych z dziedziny 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmowanych 

stanowisk pracy lub wykonywanej pracy 

Tuławki 

Polska Szkoła Naturoterapii - Akademia 

Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości "Naturopata" przy Alter Ego 

Inter-Pol Consulting 

Placówka 

Kształcenia 

Ustawicznego 

Kształcenie pozaszkolne w zakresie kwalifikacji 

zawodowych, ogólnych i osobowościowych 
Pluski 

Centrum Edukacji Zawodowej Skorpion R. K. 

Placówka 

Kształcenia 

Ustawicznego 

Kształcenie pozaszkolne w zakresie kwalifikacji 

zawodowych, ogólnych i osobowościowych 
Bzowiec 

 

 

ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Szkoła, placówka Typy szkół 

Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2019/2020 

Zespół Szkół w Biskupcu 

Liceum Ogólnokształcące 230 

Technikum 90 

Branżowa Szkoła I stopnia 160 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 54 

Zespół Szkół 

w Dobrym Mieście 

Liceum Ogólnokształcące 118 

Technikum 146 

Branżowa Szkoła I stopnia 84 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 29 

Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku 

Liceum Ogólnokształcące 102 

Technikum 121 

Branżowa Szkoła I stopnia 114 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0 
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Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach 

Branżowa Szkoła I stopnia 0 

Technikum 136 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 46 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach 
Sześcioletni Cykl Nauczania 368 

Czteroletni Cykl Nauczania 145 

RAZEM 1943 

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym 

w Ameryce 

Specjalna Szkoła Podstawowa 107 

oddziały Gimnazjum Specjalnego w SP - 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żardenikach 

Przedszkole 6 

Specjalna Szkoła Podstawowa 27 

oddziały Gimnazjum Specjalnego w SP - 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 17 

RAZEM 157 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu — Stowarzyszenie na Rzecz 

 

Wspierania i Rozwoju Oświaty "ŻAK" w Biskupcu 

Liceum Ogólnokształcące 58 

Ośrodek Rehabilitacyjno — Edukacyjno — Wychowawczy w Biskupcu — Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Biskupcu 

Ośrodek Rehabilitacyjno — Wychowawczy 57 

Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno — Wychowawczy w Kruzach — 

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Kolnie 

Specjalna Szkoła Podstawowa 10 

oddziały Gimnazjum Specjalnego w SP - 

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 16 

RAZEM 141 

Ogółem 2241 

 

Funkcjonowanie szkół i placówek w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 

W roku 2020 w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju pandemii COVID-19 organ prowadzący był głównym koordynatorem 

działań dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oraz wszystkich działań związanych z pandemią.   

1. Na podstawie nowych regulacji prawnych organ prowadzący opracował i wprowadził procedurę dotyczącą zawieszania przez organ 

prowadzący zajęć w szkole, przedszkolu, placówce ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID -19).  
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2. Opracowane zostały wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w 

szkołach/placówkach, które zostały przesłane do szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Olsztyński. Procedury opracowane zostały 

z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Organ prowadzący szkołę wystąpił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z wnioskiem o przeprowadzenie zarówno 

uczniom jak i pracownikom w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego bezpłatnych testów w kierunku COVID- 19. 

4. W roku 2020 na bieżąco monitorowana była organizacja zajęć dydaktycznych w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Powita.  
 

TRYB FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ, PLACÓWEK 

Szkoła, placówka 
Tryb funkcjonowania szkoły (jako cała organizacja w tym dot. części dydaktycznej oraz administracyjnej), placówki w okresie objętym 

ograniczeniami 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 

Nauka i praca nauczycieli w trybie zdalnym, praca administracji i obsługi bez zmian (dyżury). 

Przekazywanie bieżących informacji i materiałów odbywało się przez Platformę Librus oraz pocztę elektroniczną. Wychowawcy utworzyli 

grupy klasowe z wykorzystaniem Facebook, Skype, Clasroom, Messenger, MS Teams, Cisco Webex, Quizizz, Quizlet, Learning Apss, 

formularze Google. 

Zespół Szkół w Biskupcu 
Nauka i praca nauczycieli w trybie zdalnym, praca administracji i obsługi bez zmian (dyżury). 

Przekazywanie bieżących informacji i materiałów odbywało się przez Platformę Librus oraz pocztę elektroniczną. 

Zespół Szkół im. K. C. 

Mrongowiusza w Olsztynku 

Nauczyciele 

Od 12 marca 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła prowadziła kształcenie na odległość, z zastosowaniem technik 

umożliwiających zdalne nauczanie. Szkoła wybrała OFFICE 365 i MS TEAMS do interakcji w czasie rzeczywistym nauczyciel-uczeń. 

Administracja i obsługa 

Pracownicy administracji i obsługi pracowali w systemie zdalnym na przemian, tak by zachować funkcjonowanie szkoły i wypełnianie zadań 

administracyjnych szkoły, a jednocześnie zgodnie z rekomendacjami ograniczać kontakty w czasie pandemii. 

Zespół Szkół Rolniczych im. 

biskupa Ignacego Błażeja 

Krasickiego w Smolajnach 

Zajęcia dydaktyczne w okresie pandemii odbywały się zdalnie. Od maja 2020 roku zostały wprowadzone konsultacje dla uczniów. Pracownicy 

administracji i obsługi pracowali w trybie stacjonarnym. 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Dywitach 

Szkoła prowadziła nauczanie na odległość wg wytycznych MEN i MKiDN. 

Pracownicy administracji pracowali w systemie mieszanym – stacjonarnie i zdalnie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Żardenikach 

- Pracownicy pedagogiczni – praca zdalna. 

- Pracownicy administracji – praca zdalna lub stacjonarna wg ustaleń, tak aby codziennie ktoś obsługiwał telefon w sekretariacie. 

- Pracownicy obsługi – praca w skróconym wymiarze czasu pracy wg grafików. 

Szkoła Podstawowa dla Dzieci 

Przewlekle Chorych przy 

Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym w Ameryce 

1. Rodzicom i uczniom, którzy opuścili szpital już w trakcie trwania epidemii umożliwiono  kontakt telefoniczny i mailowy w sprawach 

wychowawczych oraz wydawanych zaświadczeń z ocenami. 

2. Od 16 do 20 marca 2020 roku szkoła zapewniała pacjentom szpitala zajęcia opiekuńczo - wychowawcze zarówno w czasie zajęć lekcyjnych 

oraz pozalekcyjnych. Nie odmawiano również  pomocy dydaktycznej gdy uczeń zgłaszał taką potrzebę. 

3. Od dnia 23 marca w związku z zarządzeniem wewnętrznym nr 9 z dnia 19 marca 2020 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 

Dla Dzieci w Ameryce zajęcia w szkole decyzją Starosty z dnia 23 marca 2020 r. zostały zawieszone na czas obejmowania w/w zarządzenia.  W 

okresie tym  praca nauczycieli polegała na realizacji zaleceń dyrektora placówki. Wychowawcy publikowali propozycje ciekawych zajęć 

opracowując instrukcję wykonania i dokładając zdjęcia instruktażowe np.: jak uszyć maseczkę. Często polecali strony internetowe z ciekawymi 

zagadnieniami, łamigłówkami czy grami edukacyjnymi. Tworzyli prezentacje. Pracę nauczycieli koordynowano i dokumentowano analizując 

przesyłane przez nauczycieli i wychowawców tygodniowe sprawozdania z wykonanych zadań /poza  publikacjami na stronie szkoły. 
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ZESTAWIENIE KWOT DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA DOFINANSOWANIE W RAMACH RZĄDOWEGO WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI 

500 ZŁ NA NAUKĘ ZDALNĄ - NA PODSTAWIE WNIOSKÓW DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK (DO 7.12.2020 R.) ORAZ LIST 

NAUCZYCIELI UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA PRZEKAZANYCH PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ I 

PLACÓWEK (DO 11.12.2020 R.) 

Nazwa szkoły / placówki 

Liczba 

nauczycieli 

uprawnionych do 

otrzymania 

dofinansowania 

Ogólna kwota 

dofinansowania na 

szkołę / placówkę 

Ogólna kwota 

wnioskowana przez 

szkołę / placówkę 

w tym: dla 

dyrektora szkoły 

/placówki 

w tym: dla 

nauczycieli szkoły 

ubiegających się o 

dofinansowanie 

Pozostaje z 

ogólnej kwoty 

dofinansowania 

Wykorzystanie 

ogólnej kwoty 

dofinansowania 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BISKUPCU 34 17 000,00 14 372,49 500 13 872,49 2 627,51 84,54% 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRYM MIEŚCIE 25 12 500,00 10 862,95 458 10 404,95 1 637,05 86,90% 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA 

CELESTYNA MRONGOWIUSZA W 

OLSZTYNKU 

27 13 500,00 12 164,00 500 11 664,00 1 336,00 90,10% 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. 

BISKUPA IGNACEGO BŁAŻEJA 

KRASICKIEGO W SMOLAJNACH 

18 9 000,00 7 408,98 500 6 908,98 1 591,02 82,32% 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - 

WYCHOWAWCZY W ŻARDENIKACH 
36 18 000,00 15 974,97 500 15 474,97 2 025,03 88,75% 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI 

PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY 

WOJEWÓDZKIM SZPITALU 

REHABILITACYJNYM W AMERYCE 

22 11 000,00 8 987,97 500 8 487,97 2 012,03 81,71% 

POWIATOWA PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W 

OLSZTYNIE 

21 10 500,00 7 948,95 500 7 448,95 2 551,05 75,70% 

SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA I 

STOPNIA W DYWITACH W POWIECIE 

OLSZTYŃSKIM 

61 30 500,00 26 355,08 500 25 855,08 4 144,92 86,41% 

Razem publiczne 244 122 000,00 104 075,39 3 958,00 100 117,39 17 924,61 85,31% 

KATOLICKIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA 

PAWŁA II W BISKUPCU 

9 4 500,00 4 500,00 500 4 000,00 0,00 100,00% 

OŚRODEK REHABILITACYJNO - 

EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W 

BISKUPCU 

31 15 500,00 8 737,98 500 8 237,98 6 762,02 56,37% 
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PUBLICZNY SPECJALNY KATOLICKI 

OŚRODEK EDUKACYJNO - 

WYCHOWAWCZY W KRUZACH 

17 8 500,00 7 468,00 500 6 968,00 1 032,00 87,86% 

Razem niepubliczne 57 28 500,00 20 705,98 1 500,00 19 205,98 7 794,02 72,65% 

OGÓŁEM 301 150 500,00 124 781,37 5 458,00 119 323,37 25 718,63 82,91% 
 

Organizacja opieki stomatologicznej w szkołach 

Zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 r. poz. 1078), organ 

prowadzący szkołę zobowiązany został do zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu dentystycznego finansowanego ze 

środków publicznych, spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r.  poz. 492, 730, 959). 

W celu spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy organ prowadzący w roku 2020 podjął działania w celu podpisania Porozumienia o 

udostępnienie gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na terenie miast, w których znajdują się szkoły prowadzone przez Powiat 

Olsztyński. Organ prowadzący występował do wszystkich gabinetów  funkcjonujących na terenie Powiatu z wnioskami o objęcie opieką 

stomatologiczną uczniów szkół, dla których jest organem prowadzących.  Po pisemnych negocjacjach żaden z gabinetów funkcjonujących na 

terenie miast Powiatowych nie wyraził zgody na możliwość objęcia uczniów opieką zdrowotną w zakresie leczenia stomatologicznego.  

W zawiązku z powyższym zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wskazanie podmiotu, który będzie realizował obowiązek 

wynikający z ustawy. Ponadto kolejnym pismem zwrócono się do  Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad realizacji świadczeń 

stomatologicznych dotyczących dzieci w Specjalnym Ośrodku Szklano- Wychowawczym  w Żardenikach.  

W roku 2020 podjęto prace nad przygotowaniem odpowiedniego Porozumienia (które określało będzie sposób organizacji wykonywania 

działalności leczniczej) pomiędzy podmiotem wskazanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. firma Ekodent Sp.z o.o. w zakresie udzielenia 

świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów Zespołów Szkół w Dentobusie. 

 
PROJEKTY UE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Nazwa szkoły 
Nazwa programu, tytuł projektu, cel główny, 

liczba uczniów uczestniczących w programie 
Wartość 

Okres realizacji 

od — do 

Zespół Szkół w Biskupcu 
,,Nienawiść i Przyjaźń’’ Polsko-Niemieckie relacje w oparciu o historię i 

teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna (19 uczniów i 2 nauczycieli). 
14 900 euro 01.09.2017- 30.04.2019 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. biskupa Ignacego 

Błażeja Krasickiego w 

Smolajnach 

„Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole”- modernizacja kierunku technik 

rolnik. 
1 907 232,00 zł 

09.2019- 

07.2021 

Zespół Szkół w Dobrym 

Mieście 

Projekt zagraniczny „Stażowo-zawodowo” 

Realizacja staży zawodowych w Grecji z programu PO WER 

współfinansowanego z EFS. Beneficjentami projektu był: technik ekonomista 

156 348,00 zł 10.2019-08.2020 
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i technik informatyk. Odbycie stażu zostało poprzedzone przygotowaniem 

kulturowym i językowym. Niniejszy projekt obejmował udział grupy 16 

osobowej. 

Projekt krajowy „Kwalifikacje i kompetencje zawodowe szansą rozwoju” 

Projekt dofinansowany z EFS Unii Europejskiej – udział uczniów technikum 

informatycznego i ekonomicznego miał na celu zdobycie nowych kwalifikacji 

i umiejętności potwierdzonych certyfikatami (prawo jazdy kat B, egzamin 

ECDL, TOIC, SOLVER, zarządzanie czasem, excel) oraz odbycie stażu 

zawodowego w przedsiębiorstwach. Niniejszy projekt obejmował udział 16 

osobowej grupy uczniów technikum. 

- 10.2019-08.2020 

Zespół Szkół im. 

Krzysztofa Celestyna 

Mrongowiusza 

w Olsztynku 

Zamkowe kursy zawodowe – edycja 2. RPWM.02.04.01-28-0061/18 25 

uczniów objętych wsparciem: kursy zawodowe – barista, carwing, 

autoprezentacja, zajęcia z języka angielskiego, egzamin TOEIC, zajęcia 

komputerowe – rozwijanie kompetencji cyfrowych, ECDL egzamin, prawo 

jazdy, szkolenie z analizy żywności, płatne staże u pracodawców. 

Szkoła w 

partnerstwie z 

„Centrum Wiedzy i 

Nauki” Katarzyna 

Genatowska 

realizuje projekt – 

edycja 2. 

09.2019-09.2020 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w 

Żardenikach 

Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy 

oświaty. 

244 694,77 zł 
Rozliczenie finansowe – styczeń 

2020 

„Bliżej ludzi, bliżej świata, bliżej samodzielności – wsparcie wychowanków 

SOSW w Żardenikach – realizowane przez 4M PROJEKT Katarzyna 

Boniewska wraz z Powiatem Olsztyńskim. 

342 688,86 zł 01.08.2018 – 31.12.2020 

„Pracuję, bo warto – aktywizacja społeczno-zawodowa wychowanków SOSW 

w Żardenikach - realizowane przez 4M PROJEKT Katarzyna Boniewska 

wraz ze „Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

– Żardeniki”. 

291 532,50 zł 01.02.2019 – 31.12.2020 

 

 

WYKONANIE NABORU NA PIERWSZY ROK KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Nazwa szkoły, typ 

Szkoła dla: System kształcenia: 

Kierunek, zawód, cykl 

Liczba 

oddziałó

w klas I 

Liczba 

uczniów 

klas I 
młodz. dorosł. dzienny zaoczny 

Zespół Szkół 

w Biskupcu 

Trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

3 lata 
2 47 

Czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

4 lata 
2 42 

Trzyletnia Branżowa Szkoła I 

stopnia 
x  x  

ślusarz, sprzedawca, mech. poj. sam., elektryk, fryzjer, 

stolarz, kucharz, murarz – tynkarz, tapicer, monter sieci 

dzienna 

3 lata 
3 85 
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i instalacji san., cukiernik, krawiec, przetwórca mięsa, 

mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Czteroletnie Technikum x  x  technik informatyk 
dzienna 

4 lata 
1 27 

Pięcioletnie Technikum x  x  technik informatyk 
dzienna 

5 lat 
1 29 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
 x  x — 

zaoczna 

3 lata 
0 0 

Zespół Szkół 

w Dobrym 

Mieście 

Trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

3 lata 
1 28 

Czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

4 lata 
1 28 

Trzyletnia Branżowa Szkoła  

I stopnia 
x  x  

mech. poj. sam., sprzedawca, kucharz, ślusarz, fryzjer, 

cukiernik, mont. sieci i ins. san, murarz-tynkarz, 

piekarz, tapicer, elektromechanik, stolarz 

dzienna 

3 lata 
2 47 

Czteroletnie Technikum x  x  technik informatyk 
dzienna 

4 lata 
1 36 

Pięcioletnie Technikum x  x  technik informatyk 
dzienna 

5 lat 
2 48 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
 x  x — 

zaoczna 

3 lata 
0 0 

Zespół Szkół 

im. Krzysztofa 

Celestyna 

Mrongowiusza 

w Olsztynku 

Trzyletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

3 lata 
1 21 

Czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
x  x  — 

dzienna 

4 lata 
1 33 

Trzyletnia Branżowa Szkoła I 

stopnia 
x  x  

kucharz, mech. poj. sam., ślusarz, cukiernik, fryzjer, 

elektryk, piekarz, stolarz, monter elektronik, mech. - 

monter masz., sprzedawca, blacharz sam., monter sieci i 

instalacji san., murarz - tynkarz 

dzienna 

3 lata 
2 70 

Czteroletnie Technikum x  x  technik hotelarstwa 
dzienna 

4 lata 
1 18 

Pięcioletnie Technikum x  x  technik hotelarstwa, technik technologii żywności 
dzienna 

5 lat 
1 34 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
 x  x — 

zaoczna 

3 lata 
0 0 

Zespół Szkół 

Rolniczych 

im. Biskupa 

Ignacego 

Błażeja 

Krasickiego 

w Smolajnach 

Czteroletnie Technikum x  x  technik rolnik, technik weterynarii 
dzienna 

4 lata 
1 32 

Pięcioletnie Technikum x  x  technik rolnik, technik weterynarii 
dzienna 

5 lat 
1 32 

Kwalifikacyjny Kurs 

Zawodowy 
 x  x 

prowadzenie produkcji rolniczej, organizacja i 

nadzorowanie produkcji rolniczej 

zaoczna 

1,5 roku 
1 20 
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Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński zatrudnionych było 314 nauczycieli oraz 91 

pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych obrazuje poniższa tabela.  

 

Szkoła, placówka 

Zatrudnienie 
w tym: 

Nauczyciele Administracja 

i obsługa 

o
so

b
y

 

et
a

ty
 

osoby etaty 

st
aż

y
śc

i 

k
o
n

tr
ak

to
w

i 

m
ia

n
o

w
an

i 

d
y
p

lo
m

o
w

an
i 

st
aż

y
śc

i 

k
o
n

tr
ak

to
w

i 

m
ia

n
o

w
an

i 

d
y
p

lo
m

o
w

an
i 

o
so

b
y
 

et
at

y
 

Zespół Szkół  

|w Biskupcu 
58 51,07 1 2 4 35 1,00 1,56 3,50 30,01 16 15,00 

Zespół Szkół  

w Dobrym Mieście 
38 33,55 2 1 5 23 1,19 0,53 5,00 20,33 7 6,50 

Zespół Szkół im. Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza 

 w Olsztynku 

39 38,56 1 2 8 15 0,17 1,67 8,00 15,72 13 13,00 

Zespół Szkół Rolniczych 

im. Biskupa Ignacego Błażeja 

Krasickiego  

w Smolajnach 

34 29,92 1 6 8 6 1,00 6,00 5,01 5,41 13 12,50 

Razem 169 153,10 5 11 25 79 3,36 9,76 21,51 71,47 49 47,00 

Szkoła Podstawowa dla Dzieci 

Przewlekle Chorych przy 

Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym  

w Ameryce 

31 24,25 4 1 7 15 2,00 1,00 6,50 13,00 4 1,75 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy  

w Żardenikach 

57 55,00 2 7 2 27 2,00 7,00 2,00 26,00 19 18,00 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Olsztynie 

33 26,37 0 3 3 19 0 2,50 2,50 16,50 8 

4,87  

(w 

tym 

0,12 

lekarz) 
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Razem 121 105,62 6 11 12 61 4,00 10,50 11,00 55,50 31 24,62 

Powiatowa Szkoła Muzyczna 

I stopnia w Dywitach 
115 87,83 10 42 23 29 8,61 33,53 17,37 20,94 11 7,38 

Razem 2019/2020 314 267,55 x 

Ogółem 21 64 60 169 15,97 53,79 49,88 147,91 91 79,00 

Razem 2018/2019 318 270,76 88 72,54 

Razem 2017/2018 318 271,97 82 70,91 

Razem 2016/2017 314 266,13 82 70,91 
 

W szkołach i placówkach najwyższą liczbę osób stanowią nauczyciele dyplomowani – 53,82%. Ogółem, w szkołach i placówkach 

zatrudnienie nauczycieli pozostaje na stabilnym poziomie 
 

WYKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Szkoła, placówka 

Wykształcenie 

Razem 

etaty 

przeliczeniowe 

doktor, doktor 

habilitowany, magister z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

% 

magister bez przygotowania 

pedagogicznego, licencjat 

(inżynier) z przygotowaniem 

pedagogicznym 

% 
pozostałe 

kwalifikacje 
% 

Zespół Szkół w Biskupcu 35,57 98,61 0,50 1,39 0 0 36,07 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 26,53 98,08 0,52 1,92 0 0 27,05 

Zespół Szkół im. Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza w 

Olsztynku 

24,58 96,15 0,98 3,85 0 0 25,56 

Zespół Szkół Rolniczych im. 

Biskupa Ignacego Błażeja 

Krasickiego w Smolajnach 

15,76 90,48 1,66 9,52 0 0 17,42 

Szkoła Podstawowa dla Dzieci 

Przewlekle Chorych przy 

Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym w Ameryce 

22,50 100 0 0 0 0 22,50 

Specjalny Ośrodek Szkolno — 

Wychowawczy w Żardenikach 
36,00 97,30 1,00 2,70 0 0 37,00 

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno — Pedagogiczna 

w Olsztynie 

21,50 100 0 0 0 0 21,50 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I 

stopnia w Dywitach 
79,30 98,58 1,15 1,42 0 0 80,45 



 

 

83 
 

Ogółem 2019/2020 261,74 97,83 5,81 2,17 0 0 267,55 

Ogółem 2018/2019 264,03 97,51 6,73 2,49 0 0 270,76 

Zmiana -2,29 0,32 -0,92 -0,32 0 0 -3,21 

Ogółem 2017/2018 263,92 97,04 8,05 2,96 0 0 271,97 

Ogółem 2016/2017 250,32 94,06 13,98 5,25 1,83 0,69 266,13 

 

W roku szkolnym 2019/2020 najwyższy poziom wykształcenia z przygotowaniem pedagogicznym posiadało 97,83% nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego (w przeliczeniu na etat). Liczba ta stale zwiększa się w porównaniu do 

struktury wykształcenia z lat poprzednich. 
 

Awans zawodowy nauczycieli 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. W roku szkolnym 

2019/2020 na 314 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Olsztyńskiego – 169 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela 

dyplomowanego, co stanowi 53,82 % ogółu nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu. Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela 

mianowanego – 60 osób, to 19,11 % ogółu nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu, a nauczyciele kontraktowi– 64 osoby – 20,38 

%. Nauczyciele stażyści – 21 osób – stanowią 6,69% ogółu nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu. 

Awans zawodowy w roku 2019 i 2020 

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie przeprowadził 15 postępowań egzaminacyjnych na 

stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019 i 5 postępowań w roku 2020.  
 

INFORMACJA NA TEMAT WYDANYCH SKIEROWAŃ DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH 

OŚRODKÓW SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 

ILiczba wydanych skierowań 2019/2020 

Do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 17 

Do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych 11 

Liczba uczniów objętych kształceniem w SOSW, którym formę kształcenia zapewnia Starosta Olsztyński 58 

w tym:  

Ilość wychowanków niedoprowadzonych do ośrodków 3 

Ilość wychowanków, którzy opuścili ośrodki samowolnie (ucieczka) 1 
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Wychowankowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali pełnoletniość i zostali skreśleni z listy 

wychowanków 
3 

  

Ilość wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim skierowanych do odpowiedniej formy 

kształcenia 
27 

Ilość wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym skierowanych do odpowiedniej 

formy kształcenia 
25 

Ilość wychowanków w normie intelektualnej (m. in. dzieci słabosłyszących) skierowanych do odpowiedniej 

formy kształcenia 
6 

 

Stopień nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2019/2020 uzyskało 4 nauczycieli. 

 

Nieletni, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym kierowani są przez Starostę 

Olsztyńskiego do ośrodków wskazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. 

Kierowanie, przyjmowanie oraz przenoszenie i zwalnianie nieletnich z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych odbywa się za pomocą 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi 

na terenie kraju. Nieletni musi być doprowadzony do ośrodka przez rodzica lub policję w ciągu miesiąca od wystawionego skierowania.  

Wychowankowie kierowani do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych po ukończeniu 18 roku życia nie podlegają umieszczaniu w 

tych ośrodkach. 

Dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Starosta Olsztyński na wniosek Rodziców zapewnia 

realizację obowiązku szkolnego: do 18 roku życia w szkole podstawowej oraz do 24 roku życia w szkole ponadpodstawowej. 

Ilość wydanych skierowań do szkoły specjalnej w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 wzrosła o 4, do młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych wzrosła o 4, a liczba skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych zwiększyła się o 7. 
 

3.3 Rozwój oraz zwiększanie atrakcyjności i jakości infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Organizacyjny  

1) W czerwcu 2020 r. rozpoczęła się promocja nowego produktu turystycznego Powiatu pod nazwą Szlak Świętej Warmii. W ramach jego 

popularyzacji utworzona została dedykowana mu strona internetowa szlakswietejwarmii.pl, wydano przewodnik w formie książkowej oraz 

jako audiobook, mapa oraz gadżety reklamowe. Na zamku w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie promujące Szlak oraz książkę na 

jego temat. Powiat zainspirował także lokalny oddział PTTK do zorganizowania wycieczek Szlakiem Świętej Warmii. We współpracy z TVP3 

Olsztyn zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjną. Nawiązana współpraca z mediami zaowocowała szeregiem publikacji nie tylko w 

mediach lokalnych, ale też ogólnopolskich z branży marketingu, ekonomii, turystyki. Szczegółowy raport medialny znajduje się w załączniku 

do niniejszego dokumentu. 
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3.4 Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania powiatem 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Komunikacji i Transportu 

W 2020 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olsztynie realizował prace mające wpływ na poprawę jakości i 

dostępności usług administracyjnych – prowadził obsługę mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w zakresie rejestracji pojazdów, uprawnień 

kierowców oraz transportu drogowego. Obsłużonych zostało około 39 500 interesantów (2019 rok – 45 000), średnio w ciągu dnia około 160 

osób, wliczając stanowiska zamiejscowe. W związku z sytuacją pandemiczną wprowadzono ograniczenia liczby osób przebywających 

jednocześnie w Wydziale Komunikacji i Transportu. W początkowej fazie obostrzeń zapisywano interesantów telefonicznie i regulowano 

obsługę poprzez dyżury pracowników przy wejściu do urzędu. Działania takie nie oznaczały jednak ograniczeń w ilości prowadzonych spraw. 

Wprowadzone elektroniczne umawianie interesantów pozwalało na utrzymanie płynności obsługi oraz zachowanie wymaganych obostrzeń 

sanitarnych związanych z epidemią. Mając na celu ochronę zdrowia pracowników oraz interesantów w pokoju nr 12 zamontowano szyby, 

pozwalając na nieprzerwaną obsługę. Od początku pandemii istniała możliwość elektronicznego umówienia się na wizytę z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 
 

STATYSTYKA DOTYCZĄCA LICZBY WYDANYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH  

W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH LAT 2019 I 2020 
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W związku ze zmianą przepisów, które weszły w życie w styczniu W 2020 roku wydano 4342 decyzje dotyczące uprawnień do kierowania 

pojazdami. Ilość wydanych praw jazdy w 2020 roku wyniosła 2.749 (w 2019 roku wydano 3302). Dokonano 2387 wpisów w prawach jazdy 

(w 2019 roku – 2416), cofnięto 288  uprawnień do kierowania pojazdami (w 2019 roku – 316), zatrzymano 394 prawa jazdy (w 2019 roku – 

187). Wydano 230 wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Wymieniono 67 praw jazdy zagranicznych 

(w 2019 roku – 51). Z czego największą liczbę stanowiły dokumenty z Wielkiej Brytanii. Wydano w sumie 608 skierowań na badania lekarskie, 

psychologiczne i kurs reedukacyjny (w 2019 roku -  596) 
 

Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych w 2020 wynosi 14297 (2019 roku – 15056). Wydano 13111 (w 2019 roku – 17274) decyzji 

administracyjnych niezwłocznie i 16226 decyzji administracyjnych w ciągu miesiąca związanych z rejestracją pojazdów. 
 

2020 roku, nastąpiło gwałtowne zwiększenie zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów co objęło 16% czynności wykonywanych w Wydziale 

Komunikacji i Transportu. W związku z pandemią zwiększyła się ilość spraw załatwianych drogą elektroniczną w 2020 roku ilość spraw 

przesłanych przez e-puap wyniosła 1914 jest to ogromny wzrost w porównaniu z rokiem 2019, w którym poprzez e-puap przesłano około 700 

spraw. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

1) Wydział w 2020 r. realizował zadania kierując się jak największą dostępnością usług administracyjnych. Poniższa tabela przedstawia 

zestawienie prowadzonych spraw. 
 

Ilość spraw, które wpłynęły do Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Liczba  w roku 

2019 

Liczba w roku 

2020 

Forma    

poczta tradycyjna 1319 1359 

e-puap 21 18 

OGÓŁEM: 1350 1377 

w tym: 
Ewidencja Klubów Sportowych, działających  

w formie stowarzyszenia których statuty nie przewidują 

prowadzenia  działalności gospodarczej 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 17 13 

Liczba wydanych zaświadczeń: 22 22 

 

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Liczba wydanych decyzji administracyjnych 7 4 

Ilość wydanych zaświadczeń: 10 10 

 

Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych Liczba wydanych decyzji administracyjnych 1 1 

Liczba wydanych zaświadczeń: 3 2 

  

Ewidencja Stowarzyszeń  Zwykłych Liczba wydanych zaświadczeń: 1 1 
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RAZEM: 
Liczba wydanych decyzji administracyjnych  25 18 

Liczba wydanych zaświadczeń  36 35 

 

Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego  i 

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych 
Liczba rozpatrzonych spraw/wniosków 71 49 

 

Kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych 
Liczba rozpatrzonych spraw/wniosków 19 19 

 

Organizacji indywidualnego nauczania Liczba rozpatrzonych spraw/wniosków 8 9 

 

Awans zawodowy nauczycieli Liczba wydanych aktów nadania na stopień 

nauczyciela mianowanego 
15 5 

 

Współpraca z Gminami w zakresie realizacji zadań publicznych 

o charakterze ponadgminnym polegających na organizacji i 

przeprowadzeniu imprez mających duże znaczenie dla rozwoju 

kultury, sportu i promocji Powiatu Olsztyńskiego 

Liczba zawartych umów 12 1 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi Liczba zawartych umów 22 6 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie i edukacja prawna 

Liczba złożonych ofert 18 23 

Liczba zawartych umów 3 3 

 

Realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej 

i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu 

Liczba bibliotek gminnych realizujących 

zadanie biblioteki powiatowej 
11 11 

 

Arkusz organizacyjny  Liczba arkuszy i aneksów przekazanych do 

zaopiniowania organu nadzoru 

pedagogicznego 

15 15 

Liczba zatwierdzonych arkuszy i aneksów 15 15 

 

Obsługa jednostek oświatowych 

w związku z epidemią COVID-19 
Liczba obsługiwanych jednostek  0 8 

 

2) W ramach współpracy z gminami Powiat Olsztyński na mocy uchwały Nr XVI/189/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 

2020 r. udzielił pomocy finansowej Gminie Dywity na realizację zadania pn. „XX Kiermas Warmiński” będącego zadaniem publicznym o 

charakterze ponadgminnym mającym duże znaczenie dla rozwoju kultury i promocji Powiatu Olsztyńskiego. Wartość całkowita zadania: 

49 212,40 zł. Kwota dotacji: 10 000,00 zł. 
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Każdego roku na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej Powiat Olsztyński przekazuje 

Gminom (z wyłączeniem Gminy Jonkowo) środki finansowe w wysokości 39 080,00 zł, w podziale: biblioteki miejskie – 4 216,00 zł, 

biblioteki gminne – 3 000,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami biblioteki są zobowiązane wykorzystać dotację w terminie do dnia 

31 grudnia danego roku budżetowego. 
 

1. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście Kwota dotacji – 4216 zł. Porozumienie Nr 131 z dn. 25.05.2012 r.  

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach Kwota dotacji – 3000 zł. Porozumienie Nr 132 z dn. 25.05.2012 r.  

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie Kwota dotacji – 3000 zł. Porozumienie Nr 136 z dn. 25.05.2012 r.  

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie Kwota dotacji – 3000 zł. Porozumienie Nr 139 z dn. 25.05.2012 r.  

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie Kwota dotacji – 4216 zł. Porozumienie Nr 129 z dn. 25.05.2012 r.  

6. Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda Kwota dotacji – 3000 zł. Porozumienie Nr 137 z dn. 25.05.2012 r.  

7. Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach Kwota dotacji – 3000 zł. Porozumienie Nr 134 z dn. 25.05.2012 r.  

8. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Liszewskiego w Biskupcu Kwota dotacji – 4216 zł. Porozumienie Nr 130 z dn. 25.05.2012 r.  

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku Kwota dotacji – 4216 zł.  Porozumienie  Nr 135 z dn. 25.05.2012 r.  

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach Kwota dotacji – 4216 zł. Porozumienie  Nr 133 z dn. 25.05.2012 r.  

11. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach Kwota dotacji – 3000 zł.  Porozumienie Nr 138 z dn. 25.05.2012 r.   

 

Na mocy Porozumienia z dnia 22 października 2018 r. Powiat Olsztyński we współpracy z Gminą Biskupiec realizował w roku 2020 zadanie 

polegające na wspólnym partycypowaniu w kosztach utrzymania hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym i technicznym położonej przy 

ul. Chrobrego 13 w Biskupcu (zwanego dalej obiektem sportowym) przez Zespół Szkół w Biskupcu, dla którego organem prowadzącym 

jest Powiat Olsztyński. Zgodnie z w/w Porozumieniem Strony szczegółowo określiły zasady korzystania z hali sportowej przez uczniów 

szkoły oraz mieszkańców Gminy oraz rozliczanie kosztów za miesięczne wykorzystywanie obiektu. W roku 2020, w związku z epidemią 

koronawirusa, Strony wspólnie zadecydowały, że w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych lub innych okoliczności uniemożliwiających 

korzystanie z obiektu sportowego koszty stałe związane z utrzymaniem Sali ponoszone będą w równych częściach, tj. po połowie, w podziale 

50/50. 
 

Zasady tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych  

Od roku 2020 arkusze organizacji szkół i placówek oświatowych Powiatu Olsztyńskiego tworzone i zatwierdzane były w oparciu o 

dodatkowe akty prawne, takie  jak:  rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
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U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.). 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

W zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarządzania powiatem w 2020 r. Wydział realizował zadania mające na celu podniesienie 

sprawności i skuteczności zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

1) W tym obszarze bardzo ważne jest funkcjonowanie wspólnego dla Powiatu Olsztyńskiego i Miasta Olsztyna Regionalnego Centrum 

Bezpieczeństwa w Olsztynie, które działa na mocy Porozumienia z dnia 6 sierpnia 2019 r. Nr 1/RCB/2019 w sprawie utworzenia i 

funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa realizującego zadania dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Regionalne 

Centrum Bezpieczeństwa wykonuje zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z poźn. zm.). 
 

2) Zgodnie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z poźn. zm.) opracowano nowy 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który został zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dnia 20 lipca 2020 roku.   

Posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 

- w dniu 5 marca 2020 r. przeprowadzono rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które było 

poświęcone zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, 

- w dniu 15 czerwca 2020 r. zwrócono się z prośbą do Komendantów KMP, PSP w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej oraz burmistrzów i wójtów Powiatu Olsztyńskiego  o przesłanie syntetycznej informacji na temat przygotowań 

do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wakacji, 

- 28.10.2020 r. poproszono członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz burmistrzów i wójtów Powiatu 

Olsztyńskiego o przesłanie pisemnej informacji na temat stanu przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu 

olsztyńskiego w okresie zimowym. 
 

3) Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV 2, w roku 2020 

nie zostały zrealizowane coroczne, zaplanowane przedsięwzięcia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tj.: 

- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego celem jest promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach i ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, 

- „Bezpieczne Ferie 2020”, promujących zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku w okresie ferii, udzielania 

pierwszej pomocy, alarmowania i powiadamiania służb ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzeń zagrażających życiu i 

zdrowiu, 
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- Powiatowe eliminacje do XXIII Spartakiady Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej i Formacji Ratownictwa Medycznego Obrony 

Cywilnej, których celem jest upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej oraz popularyzowanie postaw prospołecznych 

i niesienie pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- „Bezpieczne Wakacje 2020”, festyny prewencyjno-edukacyjne dotyczące bezpiecznych zachowań w okresie letnich wakacji, 

- „Czadowe lekcje”, spotkania propagujące zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych.  
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Budownictwa i Inwestycji 

Wydział w 2020 r. realizował cele Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego w zakresie poprawy jakości i dostępności usług 

administracyjnych. Pracę Wydziału przedstawia poniższe zestawienie:  

12 052 – liczba spraw jakie wpłynęły do Wydziału Budownictwa i Inwestycji w 2020 r. 

2 529 – wnioski o wydanie decyzji 

1 732 – zgłoszenia 

2 033 – wydanych decyzji. 

Formy wpływu: 

1. e-pułap – 1 380 

2. e-mail – 444 

3. poczta tradycyjna – 3 200 

Łącznie oszacowano ilość petentów, którzy zostali obsłużeni w siedzibie Starostwa w Wydziale Budownictwa i Inwestycji na osób 8 855, co daje 

średnio 35 interesantów na dzień (0 – ilość spraw zaległych). Odnotowano wzrost o 21% ilości spraw w roku 2020 w stosunku do roku 2019. 
 

1. W 2020 roku w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przeprowadzono następujące postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

a) W ramach projektu „E-administracja w powiecie olsztyńskim”: „Wykonanie i wdrożenie portalu e-usług i systemu back-office do 

zarządzania drogami powiatowymi oraz integracja tych systemów z systemami dziedzinowymi wraz z przeprowadzeniem szkoleń" 

– postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Postępowanie wszczęto w 2020 r., natomiast umowę z wykonawcą zawarto w dniu 29.01.2021r.  

b) „Długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku budżetowym 

2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”- postępowanie powyżej progów 

unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 02.10.2020 r.  

c) „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Zamiejscowych Stanowisk 

Pracy Zamawiającego oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (Olsztyn, Plac Bema 5)”- 
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postępowanie na usługi społeczne, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 23.07.2020 r. 

d) „Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie z siedzibą przy 

Placu Bema 5" – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Postępowanie wszczęto w 2020 r., natomiast umowę z wykonawcą zawarto w dniu 02.02.2021r. 

e) „Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Olsztyńskiego” – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Postępowanie wszczęto w 2020 r, umowę z wykonawcami zawarto 

22.02.2021 r. w przedmiocie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

23.02.2021 r. w przedmiocie ubezpieczenia komunikacyjnego. 

f) Dodatkowo w ramach grupy zakupowej Powiat brał udział w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej, prowadzonym przez 

Gminę Olsztyn. 
 

Poza ustawą prawo zamówień publicznych, przeprowadzono: 

a) W ramach projektu „E-administracja w powiecie olsztyńskim” postępowanie p.n.: „Pozyskanie danych elektronicznych na temat sieci 

dróg powiatowych”- postępowanie prowadzone w Bazie Konkurencyjności, umowę z wykonawcą zawarto w dniu 08.07.2020 r.   

b) Dokonano 11 zakupów do 5 000 euro, które zgodnie z regulaminem wewnętrznym nie wymagały prowadzenia ich w trybie zapytania 

ofertowego. 
 

ZESTAWIENIE LICZBY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PORÓWNANIU DO ROKU 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 

Postępowania prowadzone w trybie ustawy  

Prawo zamówień publicznych  

9 postępowań (w tym 

dwa unieważnione) 
5 postępowań 

Postępowania poniżej 30000 euro prowadzone zgodnie 

 z regulaminem wewnętrznym w trybie zapytania ofertowego 
1 postępowanie 2 postępowania 

Postępowania prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym, 

nie wymagające stosowania zapytania ofertowego 
11 postępowań 8 postępowań 
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2. W 2020 roku w ramach zadań związanych z rozwojem powiatu i pozyskiwaniem funduszy pomocowych realizowano następujące zadania. 
 

 

ZADANIE 

Fundusze 

pomocowe- 

programy UE 

Fundusze 

pomocowe- spoza 

UE 

 

Zakres 

 

Realizacja 

 

Szkoła Muzyczna w Dywitach 

 z siedzibą w Kieźlinach 

 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Pozyskanie środków na 

budowę budynku 

Szkoły 

Złożony wniosek do 

RFIL – negatywnie 

rozpatrzony 

Europejski Instrument 

na Rzecz Odbudowy i 

Zwiększenia 

Odporności 

 

Pozyskanie środków na 

budowę budynku 

Szkoły 

Złożony wniosek do 

EInROiZO – 

negatywnie rozpatrzony 

Europejski Instrument 

na Rzecz Odbudowy i 

Zwiększenia 

Odporności 

 

Szkoła Muzyczna bez 

cyfrowych barier- 

rozwój infrastruktury 

cyfrowej na potrzeby 

nauczania w warunkach 

COVID-19 

Złożony wniosek do 

EInROiZO – 

negatywnie rozpatrzony 

Hala Sportowa przy Zespole 

Szkół w Olsztynku  

wraz z infrastrukturą 

techniczną 

 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Pozyskanie środków na 

budowę hali sportowej 

Złożony wniosek do 

RFIL – negatywnie 

rozpatrzony 

Europejski Instrument 

na Rzecz Odbudowy i 

Zwiększenia 

Odporności 

 
Pozyskanie środków na 

budowę hali sportowej 

Złożony wniosek do 

EInROiZO – 

negatywnie rozpatrzony 

Droga powiatowa 1370N od 

miejscowości Sząbruk (Siła), 

przez Unieszewo do DK16 
 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Przebudowa drogi 

powiatowej 

Złożony wniosek do 

RFIL – negatywnie 

rozpatrzony 

„Orlik” w Łęguckim Młynie  

na Powiatowe Centrum 

Opiekuńczo- Mieszkalne. 

Europejski Instrument 

na Rzecz Odbudowy i 

Zwiększenia 

Odporności 

 

Przebudowa i 

dostosowanie budynku 

typu „Orlik”. 

Projekt przyjęty na 

poziomie regionalnym i 

przekazany do 

Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej 
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3. W 2020 r. Wydział Budownictwa i Inwestycji realizował następujące zadania z zakresu inwestycji.  

a) Rozpoczęto procedurę uzyskania zgody Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwo od 

wymagań, dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do zbiornika przeciwpożarowego w ramach inwestycji pn.: „Dostosowanie 

budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących 

wymogów ochrony przeciwpożarowej. Efektem rozpoczętej procedury było uzyskanie w styczniu 2021 r. Postanowienia  

W-MKWPSP wyrażającego zgodę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż w przepisach, pod warunkiem 

wykonania dojazdu z drogi wewnętrznej do stanowiska czerpania wody przy przeciwpożarowym zbiorniku wody, umożliwiającego 

przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN oraz o szerokości nie mniejszej niż 3m. Nadmienić należy, 

iż Zarząd Powiatu w lutym 2021 r. wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na realizację ww. Postanowienia W-MKWPSP. 

b) W miesiącu styczniu 2020 r. przystąpiono do realizacji inwestycji pn.: „Demontaż i budowa elektroenergetycznych sieci sN 15 kV i 

nN 0,4 kV, w ramach usunięcia kolizji z projektowaną halą sportową w Olsztynku” poprzez podpisanie umowy z kierownikiem 

budowy, dokonano zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywanych robót budowlanych do PINB z dniem 14 stycznia 2020 r. 

oraz podpisano umowę z firmą geodezyjną na wytyczenie przebiegu sieci elektroenergetycznej, celem utrzymania w obrocie prawnym 

decyzji o pozwoleniu na budowę.  

c) W lutym 2020 r. Powiat Olsztyński wystąpił do Energa-Operator SA w Olsztynie o określenie warunków przebudowy sieci 

elektroenergetycznej dla inwestycji pn.: „Demontaż i budowa elektroenergetycznych  ieci sN 15 kV i nN 0,4 kV, w ramach usunięcia 

kolizji z projektowaną halą sportową w Olsztynku. Efektem było przedstawienie przez Energa-Operator SA projektu umowy na 

przebudowę sieci, która nie była możliwa do zaakceptowania przez Powiat Olsztyński. Skutkowało to licznymi propozycjami zmian 

w umowie, proponowanymi przez obydwie strony, aż do osiągniecia kompromisu w zapisach umowy w miesiącu lipcu 2020 r. 

Następnie przedstawiono Zarządowi Powiatu wypracowany kompromis z  Energa-Operator SA i poproszono Zarząd Powiatu o zajęcie 

stanowiska w kwestii podpisania umowy. Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu zdecydował o rezygnacji z realizacji ww. zadania. 

d) W miesiącu lipcu 2020 r. poinformowano Zarząd Powiatu o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Decyzji zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Olsztynku wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Olsztyńskiej i ul. Emila Von Behringa. Zarząd Powiatu podjął decyzję o podjęciu działań celem 

utrzymania Decyzji w obrocie prawnym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. W związku z powyższym Wydział Budownictwa i 

Inwestycji podpisał umowę z kierownikiem budowy, dokonał zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywanych robót 

budowlanych do PINB z dniem 29 lipca 2020 r. oraz podpisano umowę z firmą geodezyjną na wytyczenie obrysu hali sportowej. 

e) W miesiącu sierpniu 2020 r. Wydział Budownictwa i Inwestycji w wyniku nierealizowania przez Wykonawcę robót budowlanych 

Pana Piotra Krzemińskiego zapisów umowy dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2019 r. pn.: „Modernizacja energetyczna 

budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie” zawarł umowę z Wykonawcą Zastępczym na 

naprawę usterek gwarancyjnych, tj. dachu Patio (dach nad salą sesyjną). Następnie wystąpiono do Gwaranta o zwrot poniesionych 
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kosztów w ramach podpisanej umowy na Wykonawstwo Zastępcze, w efekcie czego uzyskano należne środki od Gwaranta firmy 

UNIQA. 

f) W październiku i grudniu 2020 r. Wydział Budownictwa i Inwestycji udzielał wsparcia merytorycznego i technicznego Wydziałowi 

Organizacyjnemu przy przygotowaniu oraz w trakcie prowadzonej modernizacji pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta, 

mieszczącego się na parterze budynku w ramach dostosowania ww. pomieszczenia do potrzeb cyfrowego obiegu dokumentów  

w budynku Starostwa Powiatowego. 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Organizacyjny  

1) W ramach współpracy Powiatu z partnerskim Powiatem Osnabrück przedstawiciele Powiatu wzięli udział w spotkaniu w Osnabrück 

poświęconym omówieniu współpracy obu powiatów w 2020 roku. 
 

2) Promocja turystyczna poprzez organizację pobytu w powiecie uczestników XXII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, 

na którego trasie przelotu samolotowej kolumny znalazło się powiatowo-gminne lądowisko w Gryźlinach. Publikacja medialna na temat 

wydarzenia znalazła się na stronie internetowej Powiatu. 
 

3) Zarząd Powiatu w ramach podtrzymywania dobrych relacji z Węgrami, pielęgnuje tradycję wspominania polsko-węgierskich wydarzeń z 

1956 r., składając kwiaty pod tablica pamiątkową na budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie. W 2020 r. coroczne Dni Przyjaźni Polsko-

Węgierskiej organizowane przez Powiat Olsztyński, w których udział biorą przedstawiciele Ambasady Węgier oraz działających w Polsce 

instytucji promujących węgierską kulturę, były okazją do promocji nowego produktu turystycznego, jakim jest szlak Węgierskie ślady na 

Warmii. W ramach projektu zostały wydane: książka oraz płyta CD. 
 

4) Zestawienie ilościowe spraw prowadzonych przez wybrane komórki Wydziału Organizacyjnego:  

Obsługa Interesanta 

Rejestr kancelaryjny (ogólny): 12 141 

Rejestr kancelaryjny GD – ewidencja: 7 261 

Rejestr kancelaryjny KT: 6 833 

Rejestr kancelaryjny faktur: 2 551 

Rejestr przesyłek specjalnych: ok. 19 000 

Oferty przetargowe: 29 

Ogłoszenia: 152 

e-mail: codziennie wypływało około 1 000 (większość to SPAM, około 200 dotyczyło Starostwa Powiatowego w Olsztynie bezpośrednio) 

e-PUAP wpływ: ok. 11 000 
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Stanowisko ds. promocji Powiatu 

Nawiązywanie kontaktów i określanie współpracy Powiatu i jego jednostek z innymi podmiotami (033): 39 

Zawieranie i realizacja porozumień Powiatu z organami administracji państwowej i samorządowej (031): 4 

Patronaty: 12 

Gadżety – wykorzystanie materiałów, rozpowszechnianie (055): 33 

Dotacje – Biuro w Brukseli 

Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych (0532): 20 

Dokumenty księgowe do opisania: 258 

Umowy media: 6 

Umowy inne: 2 
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CEL STRATEGICZNY 4. 

INTELIGENTNY ROZWÓJ SPOŁECZNY, WYKORZYSTUJĄCY AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ  

I EKONOMICZNĄ, DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ WSPÓŁPRACĘ ŚRODOWISK LOKALNYCH 
 

4.1 Zaangażowane społeczeństwo na rzecz rozwoju gminy 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Organizacyjny  

1) Powiat w 2020 r. wspierał finansowo, rzeczowo i informacyjnie wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne organizowane przez 

stowarzyszenia, szkoły i instytucje na terenie gmin powiatu olsztyńskiego. 

Imprezy organizowane w Olsztynie lub o zasięgu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, wspierane przez Powiat w 2020 r. 

o 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

o V edycja powiatowego Konkursu Plastycznego „Prawa człowieka. Wszyscy rodzimy się wolni” 

o Wyjazd przedstawicielki Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach na konkurs „Golden Clasical Music Awards” w Nowym Yorku 

o XXII Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej 

o Konkurs Biblijny „Ewangelia wg św. Marka” 

o Gala Patriotyczna w 80. rocznicę zsyłki Polaków na Sybir 

o 27. Koncert Charytatywny „Pomóż dziecku” 

o 22. Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 

o Jubileusz 75-lecia Powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie 

o Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej „Radosna Niepodległa” 

o Gala XX-lecia Banku Żywności 

o Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej 

o 11. Koncert Charytatywny „Wspieramy stypendium im. M. Antonowicza” 

o Konkurs Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Nie próżnuję, z domu bezpieczeństwa pilnuję” 

o Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 

o Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie 

o Gala stypendialna Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” 

o Konkurs „ Piosenka na dobre i na złe” 

o III Festiwal Pieśni Patriotycznej - przedszkola 
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Imprezy organizowane w gminach, wspierane przez Powiat w 2020 r.: 

Barczewo 

- Turniej „Otwarty Puchar Polski Północnej Taekwon-do ZSPUT” 

- Wystawa „Międzynarodowy Przegląd Sztuki Nowoczesnej” w Galerii Sztuki Synagoga 

- Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Radostowie 

- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica” 

- Jarmark Bożonarodzeniowy 

Purda 

- Turniej Piłki nożnej młodzików „Błękitni Red- Max Cup”  

- Jubileusz 200-lecia Starego Olsztyna 

- Konkurs Plastyczny „Dzieci też oszczędzają wodę” 

- VI Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej „Po naszamu. Po Wanijsku 

Biskupiec 

- 27. Powiatowe Regaty Żeglarskie „O błękitną wstęgę Jeziora Dadaj” 

- 27. Warmińskie Biegi Przełajowe „Droszewo 2020” 

Dobre Miasto 

- Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Dobre Miasto – projekt edukacyjny 

- Bieg dla Andrzeja – maraton 

- Hubertus 2020 

Stawiguda  

- XII Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur 

Dywity 

- Rajd Samochodowy SUPER SPRINT 1. Runda Pucharu AKW (we Frączkach) 

- Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej „Kobiece Impresje” 

- Kiermas Warmiński 

- VII Festiwal Sztuki Czytania 

- Konkurs fotograficzny „Fokus na Dywity” 

Świątki 

- Warmińska Noc Kupały 

- Sztuka w Obejściu – Skolity 

- Bal Charytatywny – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  

 



 

 

98 
 

Gietrzwałd 

- 21. Ogólnopolski Turniej TOGAGOLF 2020 

Kolno 

WOŚP  

- Konkurs Kolęd i Pastorałek 
 

2) Powiat wzmacniał współpracę w ramach istniejących struktur samorządowych: 

- Powiat przekazał dotację na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli; 

- Powiat jest członkiem stowarzyszeń i organizacji tworzonych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego 

(„Szesnastka”, „Dom Warmiński”); 

- Powiat jest również członkiem międzynarodowej sieci miast Cittaslow, współpracując z samorządem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego; 

- Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych 
 

3) Publikacje medialne poświęcone wizycie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku w Starostwie Powiatowym w 

Olsztynie. Spotkała się z nimi wicestarosta olsztyński, która przybliżyła młodym samorządowcom rolę i sposób funkcjonowania powiatu. 
 

4) Publikacje medialne poświęcone nowej wodnej atrakcji turystycznej w postaci I Dobromiejskiego Spływu Kajakowego z jeziora Limajno 

do Dobrego Miasta i Smolajn. Ideą wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia oraz nowego szlaku wodnego i samego Dobrego Miasta. 
 

5) Powiat wspierał i promował aktywność lokalną poprzez publikacje medialne poświęcone wydaniu przewodnika tekstowego o Gościńcu 

Niborskim, trakcie historycznym odtworzonym przez mieszkańców gminy Stawiguda. 
 

4.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

1) Wydział realizował zadania wynikające z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2021 (Uchwała Nr 

XXXII/300/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23.02.2018 r.) 
 

W ramach Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2020 

udzielono wsparcia finansowego w ramach zadania publicznego: Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego. 

W dwóch konkursach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Olsztynie jako podmioty realizujące w/w zadanie wybrano:  
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1. Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10 – 006 Olsztyn 

Nazwa zadania: „Prace budowlane hydroizolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w budynku Pałacu w Zespole dworsko – 

parkowym w Smolajnach” 

Kwota dotacji: 80 000,00 zł. 

W ramach zadania w budynku Pałacu w Zespole dworsko – parkowym w Smolajnach wykonano izolację ścian piwnicznych i 

fundamentowych: odkopanie budynku z wywozem gruzu, oczyszczenie ścian piwnicznych i fundamentowych, naprawa spękanych 

ścian, ręczna reprofilacja ubytków, gruntowanie i uszczelnienie ścian, docieplenie i izolacja ścian. Zgodnie z par. 9 ust. 5 umowy do 

sprawozdania końcowego załączono protokół zaawansowania prac z dn. 30.11.2020 r. oraz końcowy protokół zdawczo – odbiorczy z 

dn. 30.11.2020 r. 

2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne POJEZIERZE, ul. Kołłątaja 2, 10-035 Olsztyn. 

Nazwa zadania: „Remont instalacji elektrycznej w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie”. 

Kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

W ramach zadania w budynku Galerii Sztuki „SYNAGOGA” w Barczewie wykonano wymianę instalacji elektrycznej budynku, 

wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia oraz instalacji elektrycznej gniazd wtykowych. Zamontowano główny włącznik 

przeciwpożarowy prądu, zainstalowano przycisk ROP oraz przeprowadzono badania powykonawcze. 

3. Parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 1, 11-040 Dobre Miasto 

Nazwa zadania: „Dobre Miasto, kościół p.w. św. Mikołaja (XVII w.): Remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia, próba ósma” 

Kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

W ramach zadania przywrócono właściwy stan techniczny budynku. Wymieniono pokrycie dachu, odprowadzono wody opadowe z 

powierzchni dachu oraz wykonano instalację odgromową: oczyszczono powierzchnie elementów drewnianych wraz z usunięciem warstwy 

zagrzybionej, wymieniono końcówki i nakładki krokwi, naprawiono i uzupełniono mury i gzymsy, wymieniono łączenia dachu, pokryto 

połacie dachu papa smołową, wyprostowano więźbę dachową, uzupełniono tynki na szczytach, pokryto dach dachówką ceramiczną, 

wykonano i zamontowano gzymsy i pasy elewacyjne, wykonano i zawieszono rynny, wykonano ścieki z elementów betonowych. 
 

W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018-2021 wskazano jedynie 

zadania realizowane i obsługiwane w roku 2020 przez Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, bez uwzględnienia zadań i działań 

podejmowanych przez inne Wydziały Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego. 
 

2) Wydział wspierał podległe mu placówki oświatowe w tworzeniu warunków do uczestnictwa młodzieży w kulturze poprzez m.in. 

organizację olimpiad i konkursów edukacyjnych i kulturalnych: 
 

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

W roku 2020 do eliminacji powiatowych Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zgłoszeni zostali: 



 

 

100 
 

1. Aleksandra Bloch – Zespół Szkół w Biskupcu, 

2. Bartosz Purzycki – Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, 

3. Sebastian Dobosz – Zespół Szkół w Dobrym Mieście, 

4. Szkolne Koło Caritas - Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Biskupcu. 

 Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia grupowe rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym. 

(W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 odwołano eliminacje powiatowe oraz ogólnopolskie) 
 

Eliminacje Powiatu Olsztyńskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej 

Eliminacje powiatowe XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej zostały 

przeprowadzone w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn. W konkursie udział wzięła uczennica III klasy Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku prezentując tekst pt. „Opowieść o Skansenie w Olsztynku”. 
 

Olimpiady, konkursy, konkursy plastyczne 

Rok szkolny 2019/2020 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół i placówek Powiatu Olsztyńskiego rozwijali swoje umiejętności, 

pogłębiali swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach, a także osiągali sukcesy. Ważniejsze olimpiady, konkursy, a 

także odniesione sukcesy uczniów przedstawia tabela: 
 

Nazwa szkoły/placówki Olimpiady, konkursy* Osiągnięcia, sukcesy 

Zespół Szkół w Biskupcu 

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej- etap powiatowy I miejsce 

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Finalista wojewódzki 

Turbolandeskunde- konkurs wiedzy o państwach niemieckojęzycznych II miejsce w etapie regionalnym 

Wojewódzki konkurs j. angielskiego VI miejsce 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście 

Ogólnopolski Konkurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego 

dotyczący szkolnego wolontariatu 

Certyfikaty dla Zespołu Szkół w DM 

„Szkolny Klub Wolontariatu” 

Ogólnopolski konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” Laureat 

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” I nagroda 

Olimpiada na temat Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” I msc w etapie wojewódzkim 

Powiatowy Konkurs Recytatorski im. K. Spikert II msc, wyróżnienie 

Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku Wyróżnienie za prace plastyczne 

XXXIV Olimpiada Ekologiczna Udział etap szkolny 

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Udział etap szkolny i diecezjalny 

Olimpiada Obrony Cywilnej Etap szkolny 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Doradca zawodowy w szkole” III miejsce i wyróżnienie 

Zespół Szkół w Olsztynku 
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund” 2, 7, 9 miejsce w województwie 

Ogólnopolski Konkurs „Mistrzowie i patrioci” Udział 
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Ogólnopolska Olimpiada „Narodziny Niepodległej” Udział 

Ogólnopolski Konkursu "Mistrz Wiedzy Hotelarskiej" Udział 

Konkurs języka angielskiego GALILEO 
Klasa I – 27 na 242 uczestników 

Klasa II - 17 na 123 uczestników 

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego – konkurs plastyczny Napłynęło 65 prac 

Zdalny konkurs UNDERSTAND z języka angielskiego 
Klasa I - 2 miejsce w woj. 

klasa III -1 miejsce w woj. i 22 w kraju 

Ogólnopolski Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH ACE 6 i 11 miejsce w woj. 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Udział 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II Udział 

Plastyczny konkurs wojewódzki z okazji 100 lecia urodzin Św. Jana Pawła II Udział 

Regionalny Konkurs Recytatorski im. Marii Zientary – Malewskiej w Brąswałdzie 1 miejsce i wyróżnienie 

Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Krystyny Spikert Wyróżnienie 

Powiatowa Olimpiada z wiedzy o Obronie Cywilnej 2 miejsce 

Zespół Szkół Rolniczych im. 

biskupa Ignacego Błażeja 

Krasickiego w Smolajnach 

Konkurs na plakat promujący doradztwo zawodowe (ogólnopolski) I miejsce 

Konkurs OSE Wyzwanie (ogólnopolski) I miejsce 

Powiatowa Szkoła Muzyczna 

 I stopnia w Dywitach 

VIII Młodzieżowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego I miejsce ex aequo w grupie młodszej 

IV Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Srebro x 3 

XIII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis III miejsce ex aequo w grupie 

III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. Stanisława Moniuszki Wyróżnienie 

Powiatowa Szkoła Muzyczna  

I stopnia w Dywitach, 

filia w Barczewie 

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego I miejsce w grupie I 

Powiatowa Szkoła Muzyczna  

I stopnia w Dywitach, 

filia w Biskupcu 

XI Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. Prof. Marka Schillera w 

Kwidzynie 
II miejsce 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej Wyróżnienie 

Powiatowa Szkoła Muzyczna 

 I stopnia w Dywitach, 

filia w Dobrym Mieście 

VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Wiktora Gadzińskiego III nagroda ex aequo 

Powiatowa Szkoła Muzyczna  

I stopnia w Dywitach, 

filia w Olsztynku 

XXI Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie Tytuł laureata 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Żardenikach 

OSE Wyzwanie – ogólnopolski konkurs plastyczny Wygrana pracownia multimedialna 

OSE konkurs dla dyrektorów Wygrana pracownia multimedialna 

* konkursy o zasięgu co najniżej powiatowym 
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INNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI POWIATU OLSZTYŃSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Nazwa programu, 

tytuł projektu 
Nazwa szkoły 

Cel główny, 

liczba uczniów uczestniczących w programie 

Wartość 

dofinansowania 

Projekt ,,Bardzo 

Młoda Kultura’’ 
ZS w Biskupcu Segregacja śmieci przez uczniów w szkole. 6 000,00 zł 

„EPAS” 

ZS w Dobrym 

Mieście 

Projekt na temat działalności Unii Europejskiej oraz parlamentu 

europejskiego zakończony uzyskaniem certyfikatu Szkoła-Ambasador 

Parlamentu Europejskiego. 

Udział w programie wiązał się z realizacją bardzo ciekawych projektów: 

założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii 

Europejskiej oraz instytucjom europejskim, przeprowadzenie lekcji na temat 

parlamentu UE oraz zagadnień z zakresu działania Unii, udział w 

Olimpiadzie na temat Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. 

- 

”Erich Mendelsohn - 

Europejczyk?” 

Projekt odbywał się we współpracy z Fundacją Borussia, uczestniczyła grupa 

uczniów z kl II i III LO oraz III Technikum. 

„Żołnierze w służbie 

historii” – 

II edycja 

Uczniowie klasy I LO (mundurowej) realizowali projekt upamiętniający 

Żołnierza Niezłomnego – majora Józefa Rusaka. W ramach podjętych działań 

wykonano następujące działania: PREZENTACJA BOHATERA – opis 

postaci i przygotowanie krótkiego filmu (1,5 – 3 min) prezentującego jego 

służbę na rzecz Państwa Polskiego; OPIS MIEJSCA PAMIĘCI – związany z 

wybraną postacią: ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowanie lekcji online 

na temat historii Żołnierzy Niezłomnych oraz naszego bohatera. 

„Krokus” 
Projekt miał na celu upamiętnienie ofiar – dzieci w czasie Holokaustu, 

uczestniczyła w nim młodzież z kl III LO. 

„Moje miejsce na 

Ziemi” - Orlen 

SOSW w 

Żardenikach 

Doposażenie sali terapeutycznej - zestawy klocków sensorycznych, 

piankowych, sprzęt i pomoce rozwijające zdolności manualne, maty, 

materace, instrumenty muzyczne i pomoce rozwijające percepcję słuchową. 

20 000 zł 

 

 

4.3 Wspieranie aktywności lokalnych organizacji społecznych 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie/ Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

Współpraca Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Dokumentem, który w skali roku 2020 wytyczał zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz określał priorytetowe zadania 

publiczne Powiatu Olsztyńskiego przewidziane do realizacji przez organizacje pozarządowe był Roczny program współpracy Powiatu 
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Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przyjęty przez Radę Powiatu w Olsztynie na mocy Uchwały Nr VIII/121/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 listopada 

2019 r.  
 

1) Ze względu na ogłoszenie w marcu 2020 r. stanu epidemii na terenie całego kraju, a tym samym wprowadzenie ograniczeń lub zakazu 

organizowania zgromadzeń oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych w dniu 25 czerwca 2020 r. Rada Powiatu w Olsztynie podjęła 

uchwałę Nr XV/175/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 
 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w roku 2020 została określona na poziomie 196 000 zł. Projekty 

w/w uchwał były konsultowane z organizacjami pozarządowymi.  
 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie Zarząd Powiatu w Olsztynie w 

2020 r. ogłosił 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, 

przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą ogłoszenia zostały opublikowane na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie. W odpowiedzi na ogłoszone 

Konkursy do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wpłynęło 7 ofert. 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w roku 2020: 

1. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn. 

Nazwa zadania: „Fundusz Stypendialny”. 

Kwota dotacji: 48 000,00 zł. 

Wartość całkowita zadania: 72 190, 65 zł 

2. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 

Olsztyn 

Nazwa zadania: „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2020”.  

Kwota dotacji: 5 000,00 zł. 

Wartość całkowita zadanie: 6 845,67 zł. 

3. Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10 – 165 Olsztyn 

Nazwa zadania: „Zbiórka żywności – aktywność organizacji i mieszkańców powiatu olsztyńskiego” 

Kwota dotacji: 20 000,00 zł 

Wartość całkowita zadanie: 27 000,00 zł. 

4. Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10 – 006 Olsztyn 
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Nazwa zadania: „Prace budowlane hydroizolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w budynku Pałacu w Zespole dworsko 

– parkowym w Smolajnach” 

Kwota dotacji: 80 000,00 zł. 

Wartość całkowita zadanie: 338 951,09 zł. 

5. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne POJEZIERZE, ul. Kołłątaja 2, 10-035 Olsztyn. 

Nazwa zadania: „Remont instalacji elektrycznej w Galerii Sztuki SYNAGOGA w Barczewie”. 

Kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

Wartość całkowita zadanie: 26 244,16 zł. 

6. Parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 1, 11-040 Dobre Miasto 

Nazwa zadania: „Dobre Miasto, kościół p.w. św. Mikołaja (XVII w.): Remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia, próba ósma” 

Kwota dotacji: 20 000,00 zł. 

Wartość całkowita zadanie: 105 793,22 zł. 
 

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 współpraca pomiędzy Powiatem Olsztyńskim 

i organizacjami odbywała się w formach finansowych, o których mowa powyżej i pozafinansowych. Do pozafinansowych form współpracy 

należy w szczególności: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania   w celu zharmonizowania tych kierunków 

poprzez publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej powiatu; 

2) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach oraz publikacja informacji na stronie 

internetowej powiatu w zakładce: STREFA NGO; 

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji pozarządowych; 

4) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje pozarządowe, których tematyka wiąże się z programem, 

np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.; 

5) organizacja lub współorganizacja szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności 

funkcjonowania organizacji; 

6) nieodpłatne udostępnienie materiałów i formularzy związanych z otwartym konkursem ofert; 

7) zamieszczanie informacji na temat wspólnie realizowanych przedsięwzięć na stronach internetowych powiatu; promowanie 

najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych i Powiatu Olsztyńskiego w zakresie współpracy z III sektorem  w 

konkursach zewnętrznych, np. Godni Naśladowania; 
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8) udzielanie pomocy przy zakładaniu i dalszej działalności organizacji pozarządowych z terenu powiatu; 

9) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz z przedstawicieli właściwych organów powiatu, celem wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego 

planowania działań służących zaspokojeniu tych potrzeb; 

10) udzielanie pomocy przy współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych, w tym imprez organizowanych na 

rzecz dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu olsztyńskiego. 

 

2) W dniu 7 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Po zapoznaniu się z oceną Komisji 

Konkursowej, rozstrzygnięto, w drodze uchwały, otwarty konkurs ofert podając informacje o powierzeniu realizacji danego zadania wraz z 

kwotą przyznanej dotacji (uchwała Nr 59/2/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji 

zadań w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020). Wysokość środków finansowych przekazanych stowarzyszeniom na podstawie w/w 

uchwały oraz zawartych umów – 190 080,00 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu olsztyńskiego 

w roku 2020: 

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie 

•   Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89 - 632 Brusy 

2. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.  

•   Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli”, ul. Mickiewicza 14/1, 10 - 509 Olsztyn 

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie  

• Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko 
 

Zgodnie z zawartymi umowami termin realizacji danego zadania ustalono od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

2020 r. 
 

 

3) W ramach wspierania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej oraz opieki nad sportowcami i działalnością sportową ogłoszono 

konkurs dla zawodników i działaczy sportowych z terenu powiatu olsztyńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w 

działalności sportowej w roku 2019. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w 

działalności sportowej określa uchwała Nr IX/140/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. 
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Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego" przyznano osobom, które w roku 2019 osiągnęły najwyższe wyniki sportowe w danej 

kategorii: 

1) dzieci w wieku do lat 13; 

2) młodzież w wieku 14 – 18 lat; 

3) kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia; 

4) osoby niepełnosprawne. 

Każda z osób uhonorowanych tytułem „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” otrzymała nagrodę finansową w wysokości 1 000,00 zł. 

Przyznano również nagrody i wyróżnienia trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (Tytuł 

„Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego") oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej (Tytuł 

„Zasłużony dla Sportu”). 

W terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wpłynęło łącznie 13 wniosków:  

1. Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego, w podziale: 

1) 4 osoby - kategoria I dzieci w wieku do lat 13; 

2) 4 osoby – kategoria II młodzież w wieku 14 – 18 lat, 

3) 1 osoba – kategoria III OPEN powyżej 18 roku życia 

4) 1 osoba – kategoria IV osoby niepełnosprawne 

2. Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego – 2 wnioski, 

3. Zasłużony dla Sportu – 1 wniosek.   

Na mocy uchwały Nr 83/6/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 maja 2020 r. przyznano następujące nagrody i wyróżnienia za wybitne 

osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2019: 

1. Pani Barbarze Budek, zawodniczce Klubu Sportowego EGIDA Biskupiec tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 2019” w 

kategorii dzieci w wieku do lat 13. 

2. Panu Szymonowi Piątkowskiemu, zawodnikowi Klubu Sportowego AZS Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie tytuł 

„Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 2019” w kategorii młodzież w wieku 14 - 18 lat. 

3. Panu Cezaremu Białeckiemu, zawodnikowi MUKS Victor w Warszawie tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 2019” w 

kategorii OPEN /powyżej osiemnastego roku życia/. 

4. Panu Sławomirowi Zającowi, zawodnikowi Klubu Sportowego Tęcza Kruzy przy Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku 

Edukacyjno -Wychowawczym w Kruzach tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego 2019” w kategorii osób niepełnosprawnych. 

5. Panu Bartoszowi Zabłotnemu, trenerowi Klubu Sportowego EGIDA tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego 2019”. 

6. Panu Karolowi Lewkowiczowi, reprezentującemu Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd specjalne wyróżnienie za osiągnięcia w 

działalności sportowej. 
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Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Wydział Organizacyjny  

Publikacje medialne poświęcone działalności Banku Żywności w Olsztynie, z okazji 20-lecia istnienia. Podczas uroczystości 

przedstawicielowi Powiatu została wręczona statuetka Przyjaciela Banku Żywności. 

 

 

V BUDŻET OBYWATELSKI 

Powiat Olsztyński nie realizuje budżetu obywatelskiego; Ustawa o samorządzie powiatowym nie nakłada takiego obowiązku. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 
Budżet Powiatu Olsztyńskiego za 2020 r. 

 

Uchwalając Budżet Powiatu na rok 2020 nikt nie zakładał zagrożeń oraz skutków wystąpienia 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie planował działań zabezpieczających 

w postaci wydatków na środki ochrony osobistej, wsparcie szpitali, DPS-ów, komputerów do pracy 

zdalnej oraz zagrożeń co do realizacji budżetu, z uwagi na skutki zapowiadanego kryzysu. Pomimo 

wyzwań z uwagi na trudny rok Wydział Budżetu i Finansów poradził sobie bardzo dobrze w tej 

trudnej sytuacji. 

Funkcjonowanie i realizacja zadań wydziału w 2020 roku: 

- wprowadzono czasowe rozwiązania poprzez przejście na pracę zdalną – rotacyjną, 

co zostało umożliwione dzięki wyposażeniu wydział w cztery laptopy, 

- pomimo pracy zdalnej oraz absencji chorobowej pracowników należy podkreślić,  

iż wszystkie zadania były realizowane terminowo, 

- dodatkowe zadania obciążające pracowników oraz tempo pracy z uwagi na dodatkowe środki 

i granty zewnętrzne (stop COVID 19, POWER-Covid 19), 

- dodatkowe zadania poprzez oddelegowanie pracownika do pomocy w UPPO, 

- dodatkowym obciążeniem była obsługa kompleksowej kontroli gospodarki finansowej 

Powiatu Olsztyńskiego przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w okresie od 

10 czerwca do 13 sierpnia 2020r., która wypadła bardzo dobrze. 
 

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA ROK 2020 

 


