UCHWAŁA Nr 211.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu za 2019 r.
Na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się i przekazuje Radzie Powiatu w Giżycku Raport o stanie Powiatu
Giżyckiego za 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Giżyckiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MJ/MJ

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

POWIAT GIŻYCKI

RAPORT
O STANIE POWIATU GIŻYCKIEGO
ZA 2019 ROK

Czerwiec 2020
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WPROWADZENIE

Obowiązek opracowania Raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ).
Raport

obejmuje

podsumowanie

działalności

zarządu

powiatu

w

roku

2019,

a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, wykonania uchwał rady powiatu
i zarządu.
Raport o stanie Powiatu Giżyckiego za rok 2019 jest po raz drugi przedkładany
Mieszkańcom Powiatu Giżyckiego oraz Radzie Powiatu w Giżycku. Dokument jest punktem
wyjścia do debaty, w której mogą udział wziąć zarówno radni powiatowi jak i mieszkańcy
powiatu na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym.
Stanowi on podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu w 2019 r.
Podstawą

przygotowania

Raportu

są

sprawozdania

i

informacje

przekazane

przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz jednostki organizacyjne
powiatu, dotyczące realizacji zadań w 2019 roku. W warstwie statystycznej podstawowym
źródłem informacji są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji
publicznych i samorządowych.
Zakres rzeczowy Raportu za rok 2019 jest spójny z podstawowymi dokumentami
strategicznymi w oparciu o które, Zarząd Powiatu w Giżycku funkcjonuje i realizuje zadania.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Okres którego dotyczy raport:
Nazwa:
Siedziba władz:
Liczba mieszkańców (wg. ewidencji ludności na dzień 01.01.2019)
Liczba mieszkańców (wg. danych GUS na dzień
31.12.2019)
Gęstość zaludnienia:
Liczba bezrobotnych na dzień 01.01.2019
Liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2019
Stopa bezrobocia stan na dzień 01.01.2019
Stopa bezrobocia stan na dzień 31.12.2019
Powierzchnia:
lasy:
wody

1.

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
POWIAT GIŻYCKI
Giżycko, Aleja 1 Maja 14
56 284
54 705
50,05 osób na 1 km2.
1577 osób
1565 osób
9%
8,9%
1 125 km2,
292,31 km2,
154,2 km2.

Organy powiatu

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: rada powiatu
oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Natomiast organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą:
starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
Członkowie Rady Powiatu w Giżycku VI kadencji (2018 - 2023)
Przewodnicząca Rady Powiatu – Monika Łępicka-Gij, Wiceprzewodniczący – Jacek Łożyński,
Wiceprzewodnicząca – Elżbieta Januszkiewicz, Maria Teresa Dolecka, Mirosław Dariusz
Drzażdżewski, Józef Karpiński, Jan Krysiuk, Beata Barbara Kurowicka, Piotr Mirosław Kwiatek,
Marian Mirosław Lemecha, Marian Mieńko, Mirosław Kazimierz Nowakowski, Mateusz Andrzej
Sieroński, Wacław Jan Strażewicz, Izabela Kamila Szostak, Tomasz Szostkowski, Dorota
Tarara
Członkowie Zarządu Powiatu w Giżycku
Od 01.012019 r. do 31.08.2019 r. w składzie:
1) Starosta – Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Przewodniczący Zarządu
2) Wicestarosta – Mateusz Andrzej Sieroński
3) Józef Karpiński
4) Beata Barbara Kurowicka
5) Marian Mirosław Lemecha.
Od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r., po rezygnacji radnego Józefa Karpińskiego i zmianie
w dniu 26 września 2019 r. Statutu Powiatu w Giżycku w składzie:
1) Starosta – Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Przewodniczący Zarządu
2) Wicestarosta – Mateusz Andrzej Sieroński
3) Beata Barbara Kurowicka
4) Marian Mirosław Lemecha

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stałe Komisje Rady Powiatu
Komisja Rewizyjna
Marian Mieńko – Przewodniczący
Dorota Tarara – Zastępca Przewodniczącego
Maria Teresa Dolecka
Piotr Mirosław Kwiatek
Wacław Jan Strażewicz
Tomasz Szostkowski
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2.

1)
2)
3)
4)
5)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wacław Jan Strażewicz – Przewodniczący
Izabela Kamila Szostak – Zastępca Przewodniczącego
Jan Krysiuk
Marian Mieńko
Mirosław Kazimierz Nowakowski

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Jacek Łożyński – Przewodniczący
Izabela Kamila Szostak – Zastępca Przewodniczącego
Józef Karpiński
Jan Krysiuk
Beata Barbara Kurowicka
Monika Łępicka-Gij
Mirosław Kazimierz Nowakowski
Wacław Jan Strażewicz

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

Komisja Spraw Społecznych i Edukacji
Maria Teresa Dolecka – Przewodnicząca
Tomasz Szostkowski – Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Januszkiewicz
Beata Barbara Kurowicka
Piotr Mirosław Kwiatek
Marian Mirosław Lemecha
Jacek Łożyński
Marian Mieńko
Dorota Tarara

Podział administracyjny:

W obrębie Powiatu giżyckiego położonych jest 6 gmin:
1) Gmina Miejska Giżycko
2) Gmina Giżycko
3) Gmina Kruklanki
4) Gmina Miłki;
5) Gmina Wydminy
6) Miasto i Gmina Ryn.

3.

Sposoby finansowania/informacje finansowe

Powiat Giżycki jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednym z podmiotów sektora
finansów publicznych, których zasady funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej
reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869
z późn.zm.).
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia
a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu
państwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.). Przepis art. 3 tej ustawy wprowadza
podział dochodów jednostek samorządu na dochody obligatoryjne:
1)
2)
3)

dochody własne;
subwencja ogólna;
dotacje celowe z budżetu państwa;

oraz dochody fakultatywne:
1)
2)
3)

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
inne środki określone w odrębnych przepisach.
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Źródłami dochodów własnych powiatu są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów
budżetowych;
dochody z majątku powiatu;
spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;
odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Na pierwszym miejscu są wymienione opłaty a zatem są one, przynajmniej
wg ustawodawcy, najważniejszym źródłem dochodów własnych powiatu. Do opłat tych należą
głównie opłaty pobierane na podstawie:
1)
2)
3)

przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 110 z późn. zm.) – tzw. opłaty komunikacyjne,
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507
z późn. zm.),
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
późn. zm.).

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na postawie uchwały budżetowej,
składającej się z budżetu (rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów)
oraz załączników.
Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej, sposób jej konstruowania oraz wykonywania
określony został w Dziale V cyt. ustawy o finansach publicznych: w art. 216 wskazano źródła
dochodów (ust.1 - zastosowano odwołanie do odrębnej ustawy) oraz określono przeznaczenie
wydatków (ust.2):
Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu
terytorialnego;
zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub
porozumienia;
zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację
zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych.
W zakresie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustawa nakłada obowiązek
przedstawienia przez Zarząd organowi stanowiącemu:
1)

w terminie do dnia 31 sierpnia - informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za pierwsze półrocze;
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2)

w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym - sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z
zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej
niż w uchwale budżetowej.

Za rok 2019 r. wymagane dokumenty zostały złożone przez Zarząd Powiatu odpowiednio:
1)
27 sierpnia 2019 r.,
2)
27 marca 2020 r.

Szczegóły dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wskaźniki procentowe wykonania
dochodów, według źródeł ich pochodzenia, wykonanie wydatków z podziałem na wydatki
bieżące i majątkowe wraz ze wskaźnikami procentowymi zrealizowanego planu rocznego
zawarte zostały w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2019 r.
opublikowanym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Giżycku.
http://bip.powiatgizycki.pl/299/3326/Sprawozdania_budzetowe_za_rok_2019/

4.

Mienie powiatu
STAN GRUNTÓW POWIATU GIŻYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Łączna powierzchnia gruntów Powiatu Giżyckiego wynosi 561,0590 ha w tym :
1)
2)

3)

Drogi powiatowe w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych : 515,6114 ha
Pozostałe nieruchomości w trwałym zarządzie : 40,0055 ha
- Dom Pomocy Społecznej
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- I Liceum Ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
- Zespół Szkół Zawodowych
- Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
- Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
- Zakład Aktywności Zawodowej
- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Powiatowy Urząd Pracy
Inne formy dysponowania gruntami : 5,4421 ha
- użytkowanie wieczyste PGE Dystrybucja S.A. – 0,0094 ha
- dzierżawa Szpital Giżycki Spółka z o.o.– 3,7291 ha
- użytkowanie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 0,0223 ha,
- gospodarowanie ( siedziba Starostwa Powiatowego, siedziba Wydziałów Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Gruntami , niezabudowana działka położona przy ul. Wodociągowej,
Dom Dziecka, Doba – droga, Kruklanki – droga) – 1,6813 ha
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Stan gruntów powiatu 2019 - 561,0590 ha
1%
7%
drogi powiatowe w trwałym
zarządzie ZDP
pozostałe nieruchomości w trwałym
zarządzie jednostek organizacyjnych
inne formy dysponowania gruntami

92%

Inne formy dysponowania gruntami- 5,4421 ha
0%

31%
użytkowanie wieczyste 0,2 %
dzierżawa

69%
0%

użytkowanie 0,4 %
gospodarowanie

Szczegóły opisane zostały w „Informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Giżyckiego”
będącej elementem „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2019 r.”
http://bip.powiatgizycki.pl/299/3326/Sprawozdania_budzetowe_za_rok_2019/

5. Udział powiatu w związkach i stowarzyszeniach.
Powiat Giżycki jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń.
1) Związek Powiatów Polskich - Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr V/14/99 z dnia 23.03.1999 r.
2) Międzynarodowe Zrzeszenie pn. ,,Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion
Łyna-Ława” - Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XLI/356/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 r.
3) Stowarzyszenie Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) w Olsztynie Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XXV/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
4) Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich (LGD9) - Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XXI/133/2008 z dnia 28.08.2008 r.
5) Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Mazury - Uchwała Rady Powiatu w Giżycku
nr XXVII/161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
6) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” - Uchwała Rady Powiatu
w Giżycku nr XXXVII/222/2009 z dnia 29.12.2009 r.
7) Stowarzyszenie „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” - Uchwała Rady Powiatu w Giżycku
nr XLIII.246.2014 z dnia 25 września 2014 r.
Łączny koszt opłat wynikających z przynależności Powiatu Giżyckiego do stowarzyszeń
i porozumień wynosi 77.477,86 zł rocznie (według stanu na rok 2019 r.), w tym:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Związek Powiatów Polskich –
9 661,44 zł.
Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława –
2 000,00 zł.
Warm. – Maz. Regionalna Organizacja Turystyczna –(samodzielnie opłaca CPiT Giżycko) 6 200,00 zł.
Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru W.J.M. LGD9 – 1 000,00 zł.
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” –
6 000,00 zł.
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – (roczna składka)
50.616,42 zł.
Umowa o dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego
w Brukseli –
2 000,00 zł.

6. Podmioty w których powiat ma udziały.
Powiat Giżycki posiada udziały w następujących podmiotach prawnych:
1) Warmińsko - Mazurski Fundusz ,,Poręczenia Kredytowe“ Sp. z o.o. w Działdowie
Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XVII/127/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
Fundusz poręczeniowy oferuje poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców z terenu
Powiatu Giżyckiego, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez
instytucję finansującą zabezpieczeń. Jest to ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego
w drodze udzielania poręczeń na zabezpieczenie zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.
Fundusz stanowi wsparcie biznesu. Powiat Giżycki jest jednym z udziałowców. Posiada
w Funduszu 2 udziały po 10 tys. zł każdy.
Dane za 2019 rok dotyczące przedsiębiorców z terenu powiatu giżyckiego.
- Złożone wnioski o udzielenie poręczenia: 14 szt. na kwotę 2.230.140,00 zł,
- Udzielone poręczenia:
13 szt. na kwotę 2.185.140,00 zł,
- Wnioski rozpatrzone negatywnie:
0 szt. na kwotę 0,00 zł.
2) Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku
Uchwała Rady Powiatu w Giżycku nr XXI.135.2012 z dnia 27 września 2012 r.
W dniu 4 marca 2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie nastąpiło
przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Szpital Giżycki” sp. z o.o. W Krajowym Rejestrze
Sądowym spółka została zarejestrowana pod nr 0000452879. Przedmiotem działalności Spółki
było prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej oraz innych działalności związanych z wykonywaniem działalności
podstawowej. Szpital realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia w lecznictwie zamkniętym
i otwartym na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział w Olsztynie. Umowa
z NFZ Olsztyn określała zakres świadczonych usług wykonywanych przez „Szpital Giżycki” oraz
wysokość finansowania świadczeń przez NFZ. Majątek nieruchomy w całości dzierżawiony był
spółce „Szpital Giżycki” przez Powiat Giżycki.
W szpitalu funkcjonowało 11 oddziałów z 247 łóżkami, 12 przyszpitalnych poradni
specjalistycznych i 9 pracowni (RTG, TK, USG, Endoskopii, Diagnostyki Kardiologicznej, EKG,
Bronchoskopii, EEG, Immunologii z Bankiem Krwi).
Powiat Giżycki od marca 2013 r. do końca września 2018 r. posiadał 100% udziałów w Spółce.
W wyniku orzeczenia SA w Białymstoku z 01.10.2018 r. właścicielem pakietu 67% udziałów stała
się „Grupa Nowy Szpital” ze Szczecina. W dniu 14 lutego 2019 r. Sąd Administracyjny w Białymstoku
wstrzymał skuteczność wyroku SA w Białymstoku z 01.10.2018 r.
Od początku 2019 r. układ z wierzycielami realizowany przez Zarządcę Przymusowego Szpitala
Giżyckiego Sp. z o.o.(orzeczeniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z 28.06.2018 r.) stawał się
coraz mniej realny do wykonania. Nie wykonanie układu stanowiło poważne zagrożenie
dla dalszego funkcjonowania szpitala. W tej sytuacji Zarząd Powiatu w Giżycku rozpoczął działania
mające na celu przygotowanie giżyckiej placówki do przejęcia przez nowy podmiot leczniczy,
najlepiej stanowiący współwłasność wszystkich samorządów lokalnych z terenu naszego powiatu.
W wyniku licznych spotkań, dyskusji oraz pracy wspólnego zespołu roboczego, a także biorąc pod
uwagę stanowisko Miasta Giżycko o prowadzeniu podmiotu leczniczego przez jeden samorząd,
podjęto decyzję o utworzeniu podmiotu leczniczego przez samorząd miejski i rozpoczęciu procedury
przejęcia szpitala w trybie art. 56a prawa upadłościowego.
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7. Jednostki organizacyjne powiatu.
7.1.Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki
1) I Liceum Ogólnokształcące, Siedziba: Giżycko, ul. Traugutta 1;
2) II Liceum Ogólnokształcące, Siedziba: Giżycko, ul. Sikorskiego 3;
3) Zespół Szkół Zawodowych, Siedziba: Giżycko, ul. T. Kościuszki 16;
a)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1;
b)
Technikum nr 3.
4) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Giżycku, Siedziba: Giżycko, ul. Mickiewicza 27
a)
Technikum nr 2;
b)
Internat.
5) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Siedziba: Giżycko, ul. T. Kościuszki 23
a)
Technikum nr 1;
b)
Internat.
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:
a)
Szkoła Podstawowa nr 5;
b)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 Specjalna;
c)
Szkoła Przysposabiająca do pracy nr 1;
d)
Przedszkole Specjalne;
e)
Internat.
W Ośrodku prowadzone jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
7) Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku,
8) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
a)
Szkoła Podstawowa Nr 9 dla Dorosłych;
b)
Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych);
c)
Szkoła Policealna Nr 4 (dla dorosłych);
d)
Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;
e)
Kwalifikacyjne kursy zawodowe.
9) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
a)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
b)
Biblioteka Pedagogiczna
c)
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
d)
W PORE prowadzone jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
10) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
a)
Szkoła Podstawowa nr 8
b)
Internat
Na bazie internatów szkolnych w okresie letnim funkcjonują szkolne schroniska młodzieżowe:
a)
Internat Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – Szkolne Schronisko
b)
Młodzieżowe Nr 2
c)
Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – Szkolne Schronisko
d)
Młodzieżowe Nr 1
e)
Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – Szkolne Schronisko
f)
Młodzieżowe nr 3
g)
Ośrodek Zofiówka w Rynie (znajdujące się w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych)
funkcjonuje całoroczne schronisko
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Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych.
Liczba uczniów w szkołach na dzień 30 kwietnia i 30 września 2019
Szkoła

Liczba uczniów
na dzień 30.04.2019

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2019

I LO
II LO
ZSEiI
ZSKŚiA
ZSZ
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum
SOSW
Przedszkole
Szkoła Podstaw., Gimnazjum
Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła Przysposposabiająca do pracy
Wczesne wspomaganie
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wczesne wspomaganie
MOS
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
CKZiU
Szkoła
Podst.
dla
Dorosłych,
Gimnazjum
LO dla Dor.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Szkoła Policealna
młodzież
dorośli
Razem

410
179
374
302

492
248
528
371

160
116

240
156

12
102
20
8
36

13
81
33
17
35

17

17

39

48

17
58
20

10
96
23

0
100
1970

0
125
2533

Liczba uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Zawód
technik informatyk
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik ekonomista
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
( nowy zawód od 2019)
technik elektryk
razem

Październik 2019
250
92
78
77
14
16
527
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Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Zawód
technik agrobiznesu
technik
urządzeń
i
systemów
energetyki
odnawialnej
technik budownictwa
technik architektury krajobrazu
technik inżynierii środowiska i melioracji
technik organizacji reklamy
technik robót wykończeniowych w budownictwie
( nowy zawód od 2018)
razem
Zespół Szkół Zawodowych
Technikum
Zawód
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik logistyk
( nowy zawód od 2019)

Październik 2019
104
17
40
40
41
51
77
370

Październik 2019
64
80
10
razem

Szkoła Branżowa
Zawód
mechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
elektromechanik
rolnik
kucharz
piekarz
cukiernik
fryzjer
sprzedawca
stolarz
murarz- tynkarz
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
razem
Szkoła Policealna
Zawód
t. masażysta
t. sterylizacji medycznej
opiekun medyczny
t. usług kosmetycznych
razem

154

Październik 2019
80
1
5
4
48
8
7
26
28
14
13
1
5
1
241

Październik 2019
23
17
23
59
129
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zawód
rolnik

Październik 2019
24

Liczba uczniów w Internatach z poszczególnych szkół
Internat ZSKŚiA
Szkoła
5.02.2019
ZSKŚiA
37
I LO
25
II LO
3
ZSZ
19
ZSEiI
9
ZDZ
31
razem
124
Liczba wolnych miejsc w Internacie
26
na dzień sporządzenia informacji
Średnia liczba śniadań
176
Średnia liczba obiadów
194
Średnia liczba kolacji
176

5.11.2019
42
24
6
36
17
25
150
3
230
240
230

Internat ZSEiI
Szkoła
liczba miejsc zajętych przez CKZiU
ZSKŚiA
I LO
II LO
ZSZ
ZSEiI
ZDZ
razem
Liczba wolnych miejsc w Internacie
na dzień sporządzenia informacji
Średnia liczba śniadań
Średnia liczba obiadów
Średnia liczba kolacji
Internat Szkoły Policealnej
Szkoła
CKZiU
II LO
ZSZ
ZDZ
Szkoła Policealna
ZSEiI
ZSKŚiA
razem
Liczba wolnych miejsc w Internacie
na dzień sporządzenia informacji

5.02.2019
30
5
1
3
86
25
150
24

5.11.2019
30
3
6
6
60
29
134
12

107
130
107

134
140
134

5.02.2019
30
2
1
4
2
39
18

5.11.2019
36
2
9
3
1
1
52
12
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Wyniki sprawdzianów, egzaminów w roku 2019
a)

wyniki sprawdzianu po VIII klasie:
SOSW
Część egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

język polski
matematyka
język niemiecki

6
6
6

34,6%
45,5%
45,83%

MOS
Część egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

język polski
matematyka
język angielski

5
5
5

20
10
15

CKZiU

b)

Część egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

język polski
matematyka
język angielski

6
6
6

17 %
17%
17%

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
SOSW
Część egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

14
14
14
14
6
8

68,36%
51,86%
55,93%
45,21%
63,5%
54,88%

Część egzaminu

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

GH-P (język polski)
GH-H (historia)
GM-M (matematyka)
GM-P (przyrodnicze)
GA-P (j.angielski podstawa)
GA-R (j.angielski rozszerzenie)

4
4
4
4
4
4

49, 25
57, 75
17, 25
36, 50
49, 50
30, 25

Historia
i
wiedza
społeczeństwie
Język polski
Przedmioty przyrodnicze
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki

o

MOS
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CKZiU

c)

Część egzaminu
(np. część matematyczno –
przyrodnicza)

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części

Średni uzyskany wynik dla
zdających w danej części

matematyczno - przyrodnicza
humanistyczna
j. angielski- poziom podst.
j. angielski- poziom rozszerz.

17
17
17
17

32,6%
28 %
33,2%
14,9%

Wyniki egzaminu maturalnego
Szkoła
/placówka

d)

Liczba absolwentów, którzy
nie przystąpili przestąpili do
zdali egzamin
do egzaminu
egzaminu

Zdawalność %

I LO
II LO

0
1

129
56

127
51

98,4
91,1

ZSZ
Technikum
ZSEiI
Technikum
ZSKŚiA
Technikum
CKZiU
LO dla
dorosłych

12

19

10

52,6

8

72

48

66,67

19

47

31

65,3

3

13

3

23

Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
SOSW
Nazwa zawodu
( kwalifikacja
w zawodzie)

T.06 Kucharz
A.19 Fryzjer

Liczba
uczniów,
którzy nie
przystąpili do
egzaminu

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
pisemnego

Liczba uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność %

0
0

3
1

1
0

33%
0%

Uczniowie SOSW (niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim) zdają identyczny egzamin,
jak uczniowie z normą intelektualną w ogólnodostępnych szkołach zawodowych.

CKZiU
Nazwa zawodu
( kwalifikacja
w zawodzie)

rolnik

Liczba uczniów,
którzy nie
przystąpili do
egzaminu

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
pisemnego

Liczba uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność %

0

11

11

100 %
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Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Nazwa zawodu
(kwalifikacja
w zawodzie)

Liczba uczniów,
którzy
nie przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktyc
zny

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktyczny

Liczba
uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność
%
w szkole

Technik informatyk E.13
Technik informatyk E.14
Technik ekonomista A.35
Technik ekonomista A.36
Technik mechatronik E.3
Technik mechatronik E.18
Technik mechatronik E.19
Technik pojazdów
samochodowych M.12
Technik pojazdów
samochodowych M.18
Technik pojazdów
samochodowych M.42

0/3
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0

20/20
20/20
8/8
10/10
18/18
19/19
24/24

22/17
18/9
6/6
10/9
16/14
15/14
13/8

73,91
42,86
75,00
90,00
77,78
68,42
29,10

0/0

10/10

7/10

70,00

0/0

15/15

12/15

80,00

0/0

16/16

15/10

62,50

Zespól Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

Nazwa
zawodu

Technik
agrobiznesu

Technik
architektury
rajobrazu

Technik
budownictwa
Technik
inżynierii
środowiska i
melioracji
Technik
urządzeń i
systemów
energetyki
odnawialnej

Liczba
uczniów,
którzy nie
przystąpili
do egzaminu

Przystąpiło

Zdało

Zdawalność
%

R.3.Prowadzenie produkcji rolniczej

-

24

13

54

R.6. Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie

-

24

17

71

-

11

10

91

-

15

12

80

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich
i betoniarskich

1

29

28

97

R.23. Organizacja i prowadzenie robót
związanych z budową obiektów
inżynierii środowiska

-

15

12

80

R.24. Organizacja i prowadzenie robót
melioracyjnych

-

11

10

91

B.22.
Eksploatacja
urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

-

17

10

59

Nazwa kwalifikacji

R.21. Projektowanie, urządzanie i
pielęgnacja obiektów architektury
krajobrazu
R.22. Organizacja zajęć związanych z
budową oraz konserwacją obiektów
małej architektury krajobrazu
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Zespół Szkół Zawodowych

Nazwa zawodu
(kwalifikacja w zawodzie)

Technik hotelarstwa
TG.12- Planowanie i realizacja usług w
recepcji
Technik hotelarstwa
T.12- Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
Technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych
T.6- Sporządzanie potraw i napojów
Technik żywienia i usług gastronom.
T.15-Organizacja
żywienia
i
usług
gastronomicznych
Sprzedawca
A.18- Prowadzenie sprzedaży
Mechanik pojazdów samochodowych
M.
18Diagnozowanie
i
naprawa
podzespołów
i
zespołów
pojazdów
samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
M. 19- Użytkowanie obrabiarek skrawających
Kucharz
T.6- Sporządzanie potraw i napojów
Mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych
M. 01- Użytkowanie pojazdów, maszyn,
urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych
M.02- Obsługa techniczna oraz naprawa
pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w
rolnictwie

Liczba
uczniów,
którzy
nie przystąpili
do egzaminu

Liczba
uczniów,
którzy
przystąpili
do
egzaminu

Liczba
uczniów,
którzy
zdali
egzamin

14

10

71

0

14

13

93

0

13

11

92

0

16

13

81

1

7

5

71

0

1

1

100

0

1

1

100

1

2

2

67

0

1

1

100

0

1

1

100

Liczba
uczniów,
którzy
przystąpili
do
egzaminu

Liczba
uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność
%

1

23

22

100

5

17

16

59,73

0

9

9

100

2

18

18

100

Zdawalność
%

Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej
Nazwa zawodu - kwalifikacja w zawodzie

II Technik Usług Kometycznych-A.62Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,
dłoni i stóp
I Technik Usług Kosmetycznych-AU.61Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
II Technik Masażysta– Z.1- Świadczenie usług
w zakresie masażu
I Opiekun Medyczny MS.04 - Świadczenie
usług
opiekuńczych
osobie
chorej
i
niesamodzielnej

Liczba
uczniów,
którzy nie
przystąpili
do egzaminu
(rezygnacja ze
szkoły
lub skreślenie z
listy w trakcie II
semestru. Do
OKE było
zgłoszenie w
lutym )
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I Technik Sterylizacji Medycznej MS.18 Wykonywanie
dezynfekcji
i
sterylizacji
medycznej
II
Technik
Farmaceutyczny
Z.19
Sporządzanie i wytwarzanie produktów
leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami
farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

0

17

7

92,85

0

9

7

---------

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nazwa zawodu - kwalifikacja w zawodzie

Rolnik
R.03 (X.2016)
Rolnik
R.03 (VI.2017)

Liczba
uczniów, którzy
nie przystąpili
do egzaminu

Liczba
uczniów,
którzy
przystąpili
do
egzaminu

Liczba
uczniów,
którzy
zdali
egzamin

Zdawalność
%

0

21

19

90,5

0

21

20

95

7.2 Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Smętka 7
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 1999 r. utworzono Powiatowy Zespól Ekonomiczny Szkół
i Placówek Oświatowo – Wychowawczych, który Uchwałą z dnia 25 czerwca 2002 przekształcono
w Powiatowy Zespól Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych. Na początku zadania Zespołu
dotyczyły obsługi księgowej szkół jednakże przez 20 lat istnienia Zespołu obsługa księgowa stała tylko
jednym z wielu zadań.
Do najważniejszych obszarów pracy PZOSiPO należą:
-centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych;
-zadania z zakresu oświaty wynikające z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz
przepisów wykonawczych do tych ustaw (w tym obszarze PZOSiPO wykonuje zadanie
tożsame z zadaniami wydziałów edukacji w innych samorządach)
-zadania z zakresu obsługi księgowej i finansowej na podstawie ustawy o finansach publicznych
i ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,
-zadania z zakresu pozyskiwania środków krajowych i unijnych, w tym prowadzenia projektów oraz
inwestycji w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych,
-zadania związane z zamówieniami publicznymi w ramach realizowanych projektów lub też w ramach
posiadanych przez szkoły środków finansowych,
-zadania w zakresie organizacji działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, międzyszkolnych zajęć,
międzyszkolnych imprez turystycznych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
-zadania związane rozwojem życia kulturalnego powiatu oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
-prowadzenie spraw w zakresie obronności (w tym dokumentacji) wynikających Zarządzenia
Starosty, w części dotyczącej zadań szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
PZOSiPO
jest
inicjatorem
i
organizatorem
wielu
wydarzeń
międzynarodowych
(w tym z partnerami zagranicznymi) .
Do realizacji w/w zadań w PZOSiPO zatrudniony jest dyrektor, wicedyrektor (zajmujący się także
zadaniami z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportowych organizacji pozarządowych, sprawami
w zakresie obronności), 8 księgowych ( w tym 1 główna księgowa), 2 osoby wykonujące zadania
z obszaru realizacji projektów oraz zamówień publicznych, 2 osoby realizujące zadania z zakresu
oświaty wynikające z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów
wykonawczych do tych ustaw.

7.3 Dom Pomocy Społecznej
Siedziba: Giżycko, ul. Warszawska 31
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Działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej w Giżycku dla 131 osób w podeszłym wieku nr PS.II SK.9013-23/06 z dnia 02.03.2007 r.
wydanego na czas nieokreślony, zmiany w/w decyzji nr PS-IV.9423.5.4.2014.BJ z dnia 21.10.2014 r.
zezwalającej na prowadzenie DPS dla 131 osób, w tym 61 osób w podeszłym wieku i 70 osób
przewlekle somatycznie chorych oraz statutu przyjętego uchwałą Nr XII.93.2019 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 31.10.2019 r., Regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą Nr 88/2011 Zarządu
Powiatu w Giżycku z dnia 18 sierpnia 2011r., zmienionego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141.2012
z dnia 25 stycznia 2012r., zmienionego uchwałą nr 399.2014 Zarządu Powiatu z dnia 17.03.2014r.,
zmienionego uchwałą 137.2015 z dnia 26.11.2015r., zmienionego uchwałą 287.2017 z dnia
26.01.2017r., zmienionego uchwałą nr 311.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 13.04.2017 r.,
zmienionego uchwałą nr 483.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 19 czerwca 2018r., zmienionego
uchwałą nr 514.2018 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 27 września 2018r., Ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ze zmianami, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.w sprawie domów pomocy społecznej.
Dom Pomocy Społecznej posiada 131 miejsc statutowych. Przeznaczony jest dla 61 osób
w podeszłym wieku i 70 przewlekle somatycznie chorych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować
w życiu codziennym, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Dom zapewnia stały kontakt z kapłanem, udział w praktykach
religijnych oraz udział w zorganizowanych uroczystościach świątecznych i okazjonalnych zgodnie
z wyznaniem. Pochówek zmarłych odbywa się zgodnie z ich wolą lub rodziny zgodnie z wyznaniem.
Na terenie Domu znajduje się kaplica, gdzie odbywają się msze zgodnie z wyznaniem i obrządkiem.
Mieszkaniec ma prawo pozostawać poza DPS. Otrzymuje zwrot za nieobecność nieprzekraczającą
21 dni w roku kalendarzowym. Zwrot obliczany jest od przypisu mieszkańca w kwocie 1/30 za każdy
dzień.
Mieszkaniec może liczyć na pomoc ze strony pracownika socjalnego w sprawach osobistych,
urzędowych, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną, w rozwiązywaniu konfliktów
miedzy współmieszkańcami i pracownikami, wspieranie w codziennym funkcjonowaniu. Pracownik
socjalny bierze czynny udział w przyjmowaniu nowych mieszkańców oraz procesie ich adaptacji.
Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w środki czystości, a w przypadku braku własnych
środków w niezbędną odzież, obuwie itp. Prowadzona jest ewidencja wydanych rzeczy.
Każdy mieszkaniec ma prawo zabezpieczyć swoje rzeczy wartościowe w depozycie DPS
i w każdej chwili ma do nich dostęp. Środkami finansowymi mieszkańcy dysponują sami lub wpłacają
na konto depozytowe DPS. Osoby, które nie są w stanie prowadzić swoich finansów ze względu
na stan zdrowia lub inne okoliczności mają ustanowionych pełnomocników notarialnych lub
opiekunów prawnych, którzy dysponują środkami z konta depozytowego. Wypłatę z konta
depozytowego może dokonać mieszkaniec lub jego pełnomocnik poprzez wniosek, który opisywany
jest przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy oraz akceptowany przez dyrektora domu.
DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców poprzez inicjowanie i pomoc
w funkcjonowaniu Rady Mieszkańców. Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada Mieszkańców jest organem
reprezentującym mieszkańców. Może występować do Dyrektora Domu z wnioskami mającymi na celu
poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków bytowych. Opiekunami Rady są pracownicy
socjalni. Spotkania odbywają się 1 x w miesiącu. DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców
na podstawie Regulaminu Mieszkańców DPS w Giżycku. Mieszkańcy mają również dostęp
do informacji o swoich prawach – na tablicy ogłoszeń na każdym piętrze wywieszone są informacje
dotyczące kontaktów z PCPR w Giżycku, Starostwem Powiatowym w Giżycku, instytucjami stojącymi
na straży praw człowieka.
Dom stara się utrzymywać i rozwijać kontakty z rodzinami mieszkańców, jednak niektórzy
mieszkańcy nie mają rodzin lub rodzina nie chce z nimi utrzymywać kontaktu.
W DPS każdy pracownik pełni funkcję pracownika pierwszego kontaktu, odbywa szkolenie dotyczące
zadań i obowiązków, nawiązywania prawidłowych relacji z podopiecznym. Każdy mieszkaniec
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ma przydzielonego pracownika pierwszego kontaktu (ppk). Odbywa się to na zasadzie przydziału
lub wyboru przez mieszkańca w zależności od stanu zdrowia i świadomości. Jeżeli jest to możliwe
mieszkaniec podpisuje akceptację wyboru ppk. Ppk podczas okresu adaptacji podopiecznego stara
się rozpoznać jego potrzeby, dokonuje obserwacji i przekazuje swoje spostrzeżenia, które będą
ważną informacją w opracowaniu indywidualnego planu wsparcia (IPW). Plan opracowany jest
w ciągu 6 miesięcy od dnia przybycia do dps. IPW obejmuje usługi: opiekuńcze i zdrowotne,
terapeutyczne, socjalne, psychologiczne. Ppk bierze udział w realizacji IPW poprzez kontakt ze
swoim podopiecznym, obserwację oraz przekazuje wnioski dla koordynatora Zespołu. Ppk bierze
udział w posiedzeniach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, a jeżeli nie ma takiej możliwości
przekazuje przed spotkaniem swoje wnioski dla koordynatora Zespołu. Plany wsparcia oraz
skuteczność ich realizacji są analizowane co 6 miesięcy. Plany są modyfikowane w zależności
od stanu zdrowia mieszkańców, ich kondycji fizycznej, psychicznej, a także chęci współpracy,
aktywności.
Każdy nowoprzybyły mieszkaniec jest objęty szczególną opieką ze strony pracownika socjalnego,
personelu opiekuńczego, a także współmieszkańców. Poprzez liczne rozmowy, obserwacje, kontakt
z rodziną rozpoznaje się jego potrzeby, zainteresowania, upodobania, aby okres adaptacji i zmiany
środowiska przebiegały jak najłagodniej, a mieszkaniec miał poczucie bezpieczeństwa.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa i godnego życia,
z uwzględnieniem wolności, intymności, stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności, stanu zdrowia
oraz indywidualnych potrzeb i możliwości oraz podtrzymywanie samodzielności. Dom Pomocy
Społecznej w Giżycku świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
mieszkańców domu. W szczególności:
- potrzeby bytowe takie jak: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości,
- usługi opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w ubieraniu się, jedzeniu,
myciu i kąpaniu, pielęgnację, opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- wspomagające takie jak: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności
i aktywizowanie mieszkańców, świadczenie pracy socjalnej, umożliwienie realizacji potrzeb
religijnych i kulturalnych oraz udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych.
Czynny udział w różnych formach aktywności pozwala odreagować przykre napięcia, tworzy
warunki do odnowy sił, mobilizuje do wysiłku, daje szanse na odbudowę zachwianego poczucia
własnej wartości. Dom Pomocy Społecznej w Giżycku organizuje swoim podopiecznym wiele
imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.
Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przewidzianych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Mieszkańcy
Domu
mają
zapewniony
kontakt
z
psychologiem.
Zaopatrzenie mieszkańców w leki odbywa się na podstawie indywidualnie wypisywanych recept
w aptekach na terenie Giżycka, które posiadają system elektronicznego naliczania wartości limitów
ceny. Dom pokrywa wartość leków przepisywanych przez lekarzy do wysokości limitu ceny,
zgodnie
z
art.
58
ust.
3
ustawy
o
pomocy
społecznej.
Wydatki dotyczące zakupu pieluchomajtek dla mieszkańców DPS reguluje Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem limit miesięczny na pieluchomajtki wynosi 90 zł.
W odpłatności za pieluchomajtki partycypuje w kosztach odpowiednio 70% NFZ, 30% DPS.
W przypadku wyższych kosztów niż 90 zł pozostałą część opłaca mieszkaniec. Zaopatrzenie
mieszkańców w sprzęt ortopedyczny i pieluchomajtki odbywa się na podstawie indywidualnych
wniosków wypisanych przez lekarza.
Mieszkańcy do poradni specjalistycznych położonych w Giżycku, ale i na terenie całego województwa
warmińsko-mazurskiego, dowożeni są samochodem służbowym, dostosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Dom pomocy społecznej wspiera mieszkańców poprzez podnoszenie sprawności fizycznej,
jak i psychicznej. Aktywizuje w ramach szeroko pojętej terapii zajęciowej, której celem jest
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przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany
są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych.
Terapia jest dla wszystkich chętnych mieszkańców. Formy prowadzonych zajęć to: zajęcia kulinarne
w kuchenkach pomocniczych, ćwiczenie umiejętności praktycznych, trening umiejętności
interpersonalnych, ludoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, terapia
ruchowa, wycieczki, imprezy integracyjne, ergoterapia, hortiterapia, arteterapia, malarstwo, sztuki
użytkowe. Od 2016 roku w naszym Domu jest duże zainteresowanie dyscypliną: boccia. Mieszkańcy
i pracownicy chętnie się angażują w tę grę. Zajęcia prowadzone są także następującymi metodami:
malowania 10-ma palcami, relaksacji, muzykoterapia, ćwiczenia grafomotoryczne, biblioterapia.
Prowadzi się również terapię przyłóżkową z przewlekle somatycznie chorymi.
Aktywizacja w naszym domu nakierowana jest:
1) na indywidualne potrzeby mieszkańców, 2. przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie
uwagi na sprawy nie związane z chorobą,
2) poprawa stanu fizycznego (zajęcia sportowe np. Boccia),
3) neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności,
4) zmniejszenie odruchu bólowego w wyniku rozluźnienia mięśni i koncentracji psychiki,
5) zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych,
6) stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz zwiększenia kręgu zainteresowań,
7) wzbogacenie jego życia emocjonalnego,
8) zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia,
9) umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom przebiegającej akceptacji niepełnosprawności,
10) niwelowanie barier międzypokoleniowych (spotkania z dziećmi, młodzieżą).
Na terenie domu znajduje się pracownia do arteterapii. Arteterapia to terapia zajęciowa za pomocą
sztuki. Jest formą psychoterapii. Proces pomocy polega na tworzeniu obiektów artystycznych przy
wsparciu i zaangażowaniu opiekuna/terapeuty. Podopieczny kreuje wtedy obrazy, muzykę
lub rzeźby i opowiada prowadzącemu o znaczeniu, jakie mają dla niego poszczególne elementy
dzieła. Formy arteterapii w DPS Giżycko to:
• choreoterapia - gdzie wyraża się emocje i uczucia poprzez ruch i taniec,
• biblioterapia - polegająca na bajkach terapeutycznych z głębokim przesłaniem,
• muzykoterapia - wyrażanie siebie za pomocą grania na instrumentach i śpiewania,
• dramatoterapia - polega na odgrywaniu przedstawień teatralnych,
Dzięki arteterapii mieszkańcy są mniej zestresowani, podnoszą swoją samoocenę, rozwijają
ekspresję siebie oraz redukują napięcie i smutek. Nasz Dom współpracuje z innymi domami pomocy
z Polski, które wspierają działania sekcji wsparcia.
Na terenie Domu funkcjonuje pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
Zatrudniony jest także w pełnym wymiarze czasu pracy technik fizjoterapii. Prowadzona
jest gimnastyka usprawniająca, kinezyterapia oraz fizykoterapia. Dwóch opiekunów medycznych
posiada też kwalifikacje masażysty i w ramach swoich obowiązków wykonują masaże
mieszkańcom.
Z osobami leżącymi prowadzone są ćwiczenia ruchowe, w tym siadanie i pionizacja, gimnastyka
oddechowa. Ćwiczenia manualne rąk najczęściej wykonują opiekunowie w ramach terapii zajęciowej.
W razie potrzeby mieszkańcy na zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza, dowożeni
są do Poradni Rehabilitacyjnej w Giżycku. Organizacja żywienia w Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku przebiega zgodnie z § 6.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej:
1) Mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie. Jadłospisy są ustalane
w systemie dekadowym. Dzienny jadłospis jest wywieszany codziennie rano na tablicach
informacyjnych na każdym piętrze.
2) Mieszkańcy mogą sobie wybierać czas spożywania posiłków, oczywiście do 2 godzin.
3) Wydawanie posiłków przebiega dwutorowo: na stołówce i po pokojach. Dzięki właściwej
organizacji przebiega bardzo sprawnie.
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4) Posiłki są wydawane od: śniadanie 8.00,obiad 13.00, kolacja 17:00 i czas ich wydawania wynosi
do 2 godzin. Zawsze też uwzględnia inne okoliczności mające wpływ na godzinę wydania posiłku
np. wcześniejsze wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne, do poradni specjalistycznych
i szpitali – wcześniejsze wydanie posiłku, późniejsze powroty mieszkańców np. z Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Rynu, po imprezach integracyjnych, z poradni i szpitali – późniejsze wydanie.
5) W związku z tym, iż w Domu są osoby przewlekle somatycznie chore pozostające na stałe
w łóżku, mające problem z poruszaniem się lub osoby, które chcą spożywać posiłki
w pokoju – posiłki są rozdawane po pokojach.
6) Zapewnia się możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie
ze wskazaniem lekarza. Rodzaje diet: ogólna, wątrobowa, lekko strawna, cukrzycowa,
wątrobowo – cukrzycowa.
7) Uwzględnia się też zawsze indywidualne prośby mieszkańców w żywieniu.
W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej do 31 grudnia 2019 r. działał
Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie systemu
wsparcia społecznego poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych,
społecznych,
ukierunkowanych przede wszystkim na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku przeznaczony jest dla 33
osób. Posiada cztery miejsca całodobowego pobytu do realizacji treningów całodobowych.
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku współpracuje ze stowarzyszeniami z Polski, które wspierają
działalność placówki.
7.4 Placówki opiekuńczo - wychowawcza typu socjalnego
" Dom dla Dzieci - Jaś" w Giżycku"
„Dom dla Dzieci - Małgosia" w Giżycku
„Dom dla Dzieci - Wojtek" w Giżycku
Siedziba:Giżycko, ul. Staszica 13A , 13/2 , 13/3
Uchwałami Nr XXXII.143.2016, XXIII.144.2016,XXXIII.145.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29
września 2016. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej w Giżycku utworzono
całodobowe placówki opiekuńczo–wychowawcze typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci Jaś, Dom
dla Dzieci Małgosia, Dom dla Dzieci Wojtek w Giżycku.
Od 1 lutego 2017r placówki prowadzone są bezpośrednio przez Powiat Giżycki. Sprawują one
całodobową opiekę nad dzieckiem pozbawionym trwale lub czasowo opieki ze strony rodziny własnej,
zaspokajają potrzeby życiowe przebywających w niej dzieci, zgodnie ze standardami usług opiekuńczo
– wychowawczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy (Dz. U. Nr 292 poz.1720).
Standardy zawarte ww. podanym rozporządzeniu narzuciły utworzenie trzech odrębnych
samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
Zadaniami placówek opiekuńczo–wychowawczych są :
-zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
-realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
-umożliwienie kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
-podjęcie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
-zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
-objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
-zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
W funkcjonowaniu naszych placówek położyliśmy nacisk na uregulowanie trybu życia oraz poczucia
bezpieczeństwa. W wyniku podjętych działań zapewniono wychowankom:
-prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów warunki bytowe,
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-prawidłowe wyżywienie, odzież ,obuwie i niezbędne środki higieny osobistej,
-wyposażono w odpowiednie przybory szkolne, materiały edukacyjne,
-zapewniono odpowiednia opiekę medyczną.
Informacje o uczestnikach:
-w Domu dla Dzieci Jaś – obecnie przebywa 12 wychowanków.
-W Domu dla Dzieci Małgosia – obecnie przebywa 9 wychowanków.
-W Domu dla Dzieci Wojtek – obecnie przebywa 9 wychowanków.
W okresie od 1 lutego 2017 r do końca marca 2019r placówki opuściło 29 wychowanków. Do rodzin
powróciło 4 osoby. Do rodzin zastępczych trafiło 9 małoletnich. Do DPS przeszedł 1 wychowanek.
Usamodzielniło się 15 wychowanków. W placówkach przebywali wychowankowie w przedziale
wiekowym od 6 roku do 19 roku życia.
Dom dla Dzieci Jaś zatrudnia 6 wychowawców, kadrę specjalistyczną – psychologa społecznego,
psychologa klinicznego, pedagoga ,pracownika socjalnego oraz pracowników administracji – referenta
administracyjno - biurowego, kierowcę – konserwatora, osobę sprzątającą, pielęgniarkę.
Dom dla Dzieci Małgosia zatrudnia 5 wychowawców -1 wolny etat.
Dom dla Dzieci Wojtek zatrudnia 4 wychowawców – 2 wolne etaty.”
7.5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Smętka 5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku funkcjonuje od 01.01.1999 r., na podstawie
uchwały Nr III /5/98 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy, w szczególności:
-realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in.:
objęcie wsparciem 97 rodzin zastępczych i 1 rodzinnego domu dziecka oraz 134 dzieci; przyznawanie
świadczeń rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, usamodzielnianym wychowankom i
prowadzenie procesów usamodzielnienia; tworzenie planów pomocy dziecku przebywającemu
w pieczy zastępczej; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych; przekazywanie dokumentacji dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego w celu kwalifikacji do przysposobienia, organizowanie
specjalistycznego wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzenie grup wsparcia; tworzenie
warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
pomocowych; kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych; prowadzenie
postępowań pod kątem odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
występowanie o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
zawieranie i obsługa porozumień między powiatami dot. kosztów ponoszenia odpłatności za pobyt
dzieci w pieczy zastępczej; objęcie 95 rodzin zastępczych wsparciem koordynatorów; współdziałanie,
nadzór, kontrola nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; organizowanie szkoleń rodzinom
zastępczym; kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze; promowanie i rozwój pieczy
zastępczej, opracowanie i realizacja programów; prowadzenie obsługi kadrowo – księgowej trzech
placówek opiekuńczo – wychowawczych; wypłata dodatku wychowawczego (500+) na dzieci w
rodzinnej pieczy zastępczej oraz świadczenia Dobry Start (300+),
-realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej m.in.: kierowanie osób
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku i w Rynie; umieszczanie osób w Domu Pomocy
Społecznej w Giżycku; ustalanie odpłatności za pobyt w w/w placówkach, współpraca z organizacjami
pozarządowymi w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej; przyznawanie
świadczeń osobom usamodzielnianym z placówek np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
zakładów poprawczych; dokonywanie corocznie oceny zasobów pomocy społecznej; diagnozowanie i
opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wspólnie z samorządami
gmin i organizacjami pozarządowymi; sprawowanie kontroli i nadzór merytoryczny nad DPS i ŚDS;
prowadzenie kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej; uzielanie poradnictwa specjalistycznego m.in.
prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, doradztwo metodyczne dla kierowników i
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkolenie i doskonalenie zawodowe
kadr pomocy społ.;
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-realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych m.in.: dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, barier funkcjonalnych
/architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się/, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych; dofinansowanie do zadania: sport, kultura, turystyka i rekreacja; podejmowanie
działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
-realizacja programów celowych na rzecz osób niepełnosprawnych: Aktywny Samorząd – likwidacja
barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym; Wyrównywanie różnic między regionami,
-wypłata świadczeń dla osób z Kartą Polaka,
-opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
oraz Programu Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w stosunku
do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie,
-prowadzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań - przesłuchania dzieci przez właściwe organy.
-Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, legitymacji osób
niepełnosprawnych, kart parkingowych przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
w Giżycku działający w strukturach PCPR osobom z Powiatów: Giżyckiego, Węgorzewskiego,
Gołdapskiego.
-realizacja zadań i ich koordynowanie w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
W 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w dwóch punktach:
Punkt prowadzony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku:
Udzielono ogółem - 741 porad prawnych
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową
Udzielono ogółem - 181 porad prawnych
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową w 2019 r.
zlokalizowany był w czterech miejscach tj. w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz.
od 10.00 do 14.00, w środę w Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w
Wydminach w Urzędzie Gminy w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta
i Gminy w godz. od 9.30 do 13.30.”
- centrum usług wspólnych dla jednostek pomocy społecznej.
7.6
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Generała Józefa Zajączka 2
Centrum jako powiatowa jednostka budżetowa realizująca zadania z zakresu promocji i informacji
turystycznej funkcjonuje od 1 stycznia 2002 roku. Jednostka powstała w konsekwencji porozumień
o wspólnej promocji zawartych pomiędzy samorządem powiatowym, a samorządami gmin powiatu
giżyckiego. W przypadku Miasta Giżycka przedmiotem umowy było także przejęcie zadania
prowadzenia informacji turystycznej w Giżycku, wraz z przejęciem dwojga pracowników GCK.
We współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurską
Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, Ośrodkami Zagranicznymi
POT w Berlinie, Wiedniu, Amsterdamie, Sztokholmie i Moskwie, Instytutem Polskim w Pradze,
samorządami powiatu giżyckiego, lokalnymi stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi
Centrum realizuje następujące zadania:
- Prowadzenie powiatowego/subregionalnego centrum informacji turystycznej,
- Obsługa turystów krajowych i zagranicznych w zakresie informacji turystycznej w siedzibie
Centrum oraz improwizowanych punktach poza siedzibą,
- Współpraca z regionalnymi punktami informacji turystycznej,
- Opracowywanie własnych publikacji promocyjno-informacyjnych na potrzeby działań
promocyjnych i informacyjnych (m.in. Informator Żeglarski, Katalog Turystyczny Powiatu
Giżyckiego,
foldery szlaków rowerowych, kajakowych i pieszych, informacje dla wędkarzy i żeglarzy),
- Zarządzanie domeną www.gizycko.turystyka.pl oraz profilem facebook.com/informacjagizycko,
- Organizacja i obsługa stoisk promocyjnych na krajowych i zagranicznych imprezach targowych,
- Organizacja stoisk promocyjnych na okolicznościowych eventach,
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Organizacja pobytów studyjnych krajowych i zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów,
Obsługa delegacji samorządów i garnizonu giżyckiego w zakresie przewodnictwa turystycznego,
Obsługa organizacyjna współpracy z partnerskim powiatem Saalekreis,
Opracowywanie programów pobytowych na potrzeby podmiotów gospodarczych,
Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy podmiotami zewnętrznymi,
a lokalnymi,
Analiza ruchu turystycznego w oparciu o statystyki i ankiety Centrum oraz ogólnodostępne
materiały źródłowe,
Prezentacje, odczyty na prośby/zlecenia podmiotów zewnętrznych,
Dyrektor Centrum, we współpracy z Departamentem Turystyki i Sportu, pełni nieformalną funkcję
wojewódzkiego koordynatora „Szlaku Fortyfikacji Mazurskich” oraz „Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej”,
Inspirowanie/inicjowanie powstania nowych marek/eventów/produktów turystycznych. W ramach
projektu „Operacja Boyen” Centrum zainicjowało i współorganizowało w 2019 r.
pikniki/inscenizacje historyczne: „Bitwa zimowa na Mazurach” oraz „Mazurski wrzesień 1939”.

Do kategorii dominujących należy zaliczyć całą sferę związaną z funkcjonowaniem centrum informacji
turystycznej, wielokrotnego laureata konkursów POT na najlepszą informację turystyczną
w Polsce, a w praktyce obsługującego ok. 23 tys. turystów rocznie, co jest ewenementem w skali nie
tylko naszego województwa.
Ogromne znaczenie dla budowania i podtrzymywania marki turystycznej naszego powiatu, a chcąc
nie chcąc głównie Giżycka, jest aktywność targowa, zwłaszcza zagraniczna oraz wynikające z tego
kontakty i współpraca z Zagranicznymi Ośrodkami POT w obszarze wizyt studyjnych dziennikarzy,
które przynoszą ekwiwalent promocyjny dorównujący, a czasami przewyższający całościowy budżet
jednostki. W 2019 r. obsłużono study-tour dziennikarzy szwajcarskich, izraelskich, amerykańskich,
meksykańskich, holenderskich i niemieckich. Z perspektywy POT, WMROT oraz podmiotów
zagranicznych Centrum jest najczęściej jedynym rozpoznawalnym i zdolnym do podejmowania
działań w kraju i zagranicy podmiotem „promocyjnym” w pasie na wschód od Olsztyna!
Centrum realizuje swoje zadania w niezmienionej od 2002 roku formule organizacyjnej: dyrektor,
trzech informatorów turystycznych oraz główny księgowy (3/4 etatu). W okresie sezonu letniego
czerwiec-wrzesień, celem zapewnienia obsługi turystów w systemie 7-dniowym, Centrum zmuszone
było do sezonowego zatrudniania dodatkowych dwóch informatorów turystycznych.
7.7
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Gdańska 11
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku działa na podstawie i w celu realizacji zadań z zakresu ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2019r., poz. 1482
z późn. zm.). Głównymi zadaniami PUP są: 1) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu zatrudnienia, 2) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich
pracowników.
W celu realizacji ww. zadań urząd dysponuje środkami Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 skierowanego do osób
młodych w wieku 18 – 29 lat oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego (RPO WiM) 2014-2020 skierowanego do osób w wieku powyżej 30 lat, które dodatkowo
muszą spełniać co najmniej jedno z nw. kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna, osoba
niepełnosprawna, osoba powyżej 50 lat, kobieta, osoba niskowykwalifikowana. Łącznie na aktywizację
osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2019 roku PUP dysponował kwotą 3.840,4 tys. zł.
Jako działania wspierające aktywność zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy stosuje
się pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i działania umożliwiające dostosowywanie
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kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do zmian zachodzących na rynku pracy. Na koniec
grudnia 2019 roku w PUP zarejestrowanych było 1.565 osób bezrobotnych i 88 osoby poszukujące
pracy. W 2019 roku w dyspozycji PUP w Giżycku znajdowało się ok. 1.3 tys. miejsc pracy i stażu.
W trybie ww. ustawy wdrażane są instrumenty rynku pracy: refundacja podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób
bezrobotnych, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, zatrudnienia
wspieranego, staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, jednorazowa
refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku
z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, realizacja bonów stażowych, szkoleniowych i na
zasiedlenie, refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia, finansowanie osobom bezrobotnym
kosztów przejazdu,zakwaterowania oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną, inicjowanie
i organizacja szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych, kosztów egzaminów lub uzyskania
licencji, udzielanie pożyczek szkoleniowych.
W ramach pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników organizowane
są giełdy pracy, udzielana jest pomoc finansowa w formie ww. instrumentów rynku pracy. Dodatkowo
urząd dystrybuuje środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz od początku 2018 roku realizuje
zadania związane z obsługą pracodawców w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców.
Ponadto, do zadań PUP należy wypłata świadczeń w formie zasiłków dla osób bezrobotnych,
stypendiów szkoleniowych i stażowych, dodatków aktywizacyjnych. Za osoby bezrobotne
odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7.8
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Węgorzewska 4 (Kierownictwo oraz
Służba administracyjno - techniczna zarządu), Giżycko, ul. Suwalska 19 (Służba drogowa - Obwód
Drogowy)
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną
w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr III/6/98 Rady Powiatu Giżycko z dnia 15 grudnia 1998
r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku jest jednostką budżetową, którego wydatki pokrywane są
z budżetu Powiatu Giżyckiego w ramach środków przeznaczonych na dany rok na utrzymanie,
modernizację, budowę dróg i mostów powiatowych. Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych
sprawuje Zarząd Powiatu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wykonuje obowiązki zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu
Giżyckiego w zakresie dróg powiatowych zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi oraz przepisami
prawa.
Przedmiotem działania Zarządu Dróg w odniesieniu do dróg powiatowych jest:
opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
-opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów
mostowych,
- pełnienie funkcji inwestora,
-utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą,
-realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
-przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych kraju oraz wykonywanie innych zadań
na rzecz obronności kraju,
-koordynacja robót w pasie drogowym,
-wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach
publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
Strona 26 z 95

przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar
pieniężnych,
-prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
-prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
-wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
-przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
-przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
-wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz
wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
-dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
-sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
-prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w jego zarządzie,
-wspomaganie starosty w wykonywaniu zadań organizacji ruchu drogowego.
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wykonuje zadania w stosunku do dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego. Zasięg działania Zarządu Dróg Powiatowych
obejmuje miasta i gminy: miasto Giżycko, miasto Ryn, gmina Giżycko, gmina Kruklanki, gmina Miłki,
gmina Ryn, gmina Wydminy.

7.9
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
Siedziba: Giżycko, Aleja 1 Maja 30
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu
Giżyckiego nr XXII/152/2004 z dnia 28 września 2004 roku jako jednostka budżetowa. W wyniku
zmiany przepisów przekształcony został na mocy uchwały nr II/14/2010 z dnia16 grudnia 2010 roku
w samorządowy zakład budżetowy.
Celem Zakładu jest:
-zatrudnianie osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny oraz umiarkowany
stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę
psychiczną.
Cel ten realizowany jest poprzez kompleksową rehabilitację, na którą składa się rehabilitacja
medyczna, zawodowa i społeczna.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 61 osób,
w tym 43 osoby niepełnosprawne (24 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 20 osób z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Osoby niepełnosprawne zakład przygotowuje do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Cały czas
podejmowane są działania zmierzające do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w życiu zawodowym i społecznym.
Zakład prowadzi działalność usługową oraz wytwórczą w ramach pracowni: pralniczej, krawieckiej,
rękodzieła artystycznego, metaloplastyki, stolarni i tapicerni.
Szeroki zakres usług pozwala dostosować warunki pracy do możliwości oraz predyspozycji
zatrudnianych pracowników.
7.10
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Siedziba: Giżycko, Aleja 1 Maja 14 (Starostwo Powiatowe), Giżycko, ul. Generała Józefa Zajączka 2
(Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Budownictwa oraz Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej)
Starostwo Powiatowe w Giżycku jest jednostką organizacyjną powiatu powołaną do zapewnienia
organom powiatu pomocy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Starostwo realizuje zadania
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określone ustawami: o charakterze ponadgminnym, z zakresu administracji rządowej, powierzone
w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej oraz zadania
wynikające z uchwał Rady lub Zarządu Powiatu.
W skład Starostwa Powiatowego wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska:
1) Wydział Organizacyjny - zajmuje się sprawami organizacyjnymi funkcjonowania Starostwa,
sprawami kadrowymi, administracyjno-gospodarczymi, obsługą sekretariatu, obsługą zarządu.
2) Wydział Finansowy - prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu,
zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań
budżetowych.
3) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - Geodeta Powiatowy - zajmuje się gospodarowaniem
nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz
realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
4) Wydział Komunikacji - zajmuje się sprawami związanymi z rejestracją pojazdów, wydawaniem
i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem,
zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy oraz na potrzeby własne.
5) Wydział Budownictwa - zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę,
przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów
budowlanych lub ich części, wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali i zaświadczeń
potwierdzających powierzchnię użytkową.
6) Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - zajmuje się realizacją zadań
wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, ochrony
przyrody, gospodarki odpadami, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.
7) Wydział Spraw Obywatelskich - realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich, obronnych,
kryzysowych, komunikacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
8) Biuro Rady - zajmuje się obsługą Rady i Komisji Rady.
9) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej – kontrola powiatowych jednostek
organizacyjnych, udzielonych dotacji,
10) Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki - prowadzi sprawy związane z obsługą informatyczną
Starostwa.
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie
ochrony konsumentów. Sprawozdanie Powiatowego Rzeczika Konsumentów zostało
opublikowane na stronie:
http://bip.powiatgizycki.pl/system/obj/10758_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_PRK_za_rok_2019.pdf

12) Samodzielne Stanowisko ds. archiwum - zajmuje się obsługą archiwum zakładowego.
13) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zajmuje się ochroną danych osobowych.

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk określa
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Giżycku przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu
Nr 486.2018 z dnia 16 lipca 2018 roku.
Nadzór wykonywanych przez jednostki organizacyjne zadań w 2019 r. sprawował Starosta Giżycki
z wyjątkiem zadań powiarzonych wicestaroście, tj.:
od 01.01.2019 do 31.12.2019
- opieka społeczna, kultura i kultura fizyczna oraz komunikacja społeczna, w tym kontakt z mediami,
monitorowanie i przekazywanie bieżących informacji o powiecie
od 01.06.2019 do 30.11.2019
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru i koordynowanie działań związanych z aktualizacją Strategii
Wielkie Jeziora Mazurskie
od 01.12.2019 - 31.12.2019
- nadzorowanie i koordynowanie wydzielenia ze struktur Domu Pomocy Społecznej nowej jednostki
organizacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.

Strona 28 z 95

8.

Obowiązujace w 2019 r. programy i strategie .

W powiecie w 2019 r. obowiązywały przyjęte przez Radę Powiatu następujące dokumenty
strategiczne:
1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata
2019-2026 (Uchwała Rady Powiatu Nr IV.40.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.);
2) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026 (Uchwała Rady Powiatu Nr III.32.2018
z dnia 21.12.2018 r.);
3) Uchwała Rady Powiatu w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu
dotyczących planu utrzymania i rozbudowy sieci dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim
na lata 2013-2020 (Nr XXVII.167.2013 z dnia 22.03.2013 r.);
4) „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” (Uchwała Rady
Powiatu Nr XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm. XXXIII.203.2017);
5) Uchwała Rady Powiatu w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Giżycku
dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji (Nr XLIII.248.2014 z dnia 25.09.2014 r.);
6) Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 –
Strategia (Nr VIII.55.2015 z dnia 28.05.2015 r.);
7) Uchwała Rady Powiatu w sprawie współdziałania Powiatu Giżyckiego ze Stowarzyszeniem
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających
ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (Nr VIII.56.2015 z dnia 28.05.2015 r.);
8) Uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu
Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019 – 2021” (Nr II.18.2018 z dnia
29.11.2018 r.)
9) Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Giżyckim w latach 2016 – 2022 (Nr XVII.115.2016 z dnia 25.02.2016 r.);
10) Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla powiatu giżyckiego” (Nr XXI.128.2016 z dnia 30.06.2016 r.);
11) Powiatowy Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie w Powiecie Giżyckim na lata 2018-2020 (Uchwała Rady Powiatu
Nr XXXVIII.239.2018 z dnia 01.02.2018);
12) Program działań profilaktycznych, promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
w Powiecie Giżyckim na rok 2019 (Uchwała Rady Powiatu Nr IV.39.2019
z dnia 31.01.2019 r.);
13) Powiatowy
Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX.247.2018
z dnia 22.02.2018 r.);
14) „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Giżyckim na lata 2018 2020” (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX.248.2018 z dnia 22.02.2018 r.).
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II.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

1. Realizacja polityk, programów, strategii w 2019 r.
L
Obszar
.p
działania
.
1. Polityka
społeczna

Wykonane zadania/podjęte działania

Osiągnięte cele

Nazwa
jednostki
organizacyjnej

Powiatowy
Program
Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
na lata 2016 – 2019. Program działań
profilaktycznych,
promowania
i wdrażania
prawidłowych
metod
wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok
2019.

Zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania przemoc-pogadanki,
spotkania socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne, oglądanie filmów
tematycznych. Prowadzenie zajęć z asertywności.
Terapia indywidualna wychowanków.

Brak czynów karalnych wśród wychowanków. Prawidłowa
analiza zagrożeń. Brak skierowań wychowanków do
MOW i Zakładów Poprawczych.

Domy
Dziecka

Program Promowania i Wdrażania
Prawidłowych Metod Wychowawczych
w
stosunku do Dzieci w Rodzinach
Zagrożonych
Przemocą
w
Rodzinie w Powiecie Giżyckim
na rok 2019.

Zorganizowano trzy szkolenia, w których wzięło udział 41 rodzin
zastępczych
Zorganizowano kampanię p.n. Biała Wstążka
Sprawozdanie z działalności PCPR za 2019 rok , pkt I. 6, str. 13

Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom zagrożonym
zjawiskiem przemocy w powiecie poprzez podniesienie
kompetencji kadry pomocy społecznej w obszarze
przeciwdziałania przemocy i rozwój kompetencji rodziców

PCPR

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Giżyckim na
lata 2019-2026

Utrzymano
standardy placówek/jednostek infrastruktury socjalnej
i zdrowotnej w Powiecie Giżyckim.

Rozwój systemu wsparcia
grup zagrożonych
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
Aktywizacja i integracja grup szczególnego ryzyka, w tym
osób niepełnosprawnych.

Realizowany program,
strategia, polityka

Zwiększenie liczby miejsc statutowych w ŚDS Giżycko.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
Powiatu Giżyckiego na lata 2018-2020

Liczba rodzinnych form pieczy zastępczej:
Objęcie wsparciem 97 rodzin zastępczych :
-Rodziny zastępcze spokrewnione:63
-Rodziny zastępcze niezawodowe:30
-Rodziny zastępczej zawodowe:3
-Rodzinne domy dziecka: 1
Liczba dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej: 134
-rodziny zastępczej spokrewnione:76
-rodziny zastępcze niezawodowe:42
-rodziny zastępcze zawodowe:8
-rodzinne domy dziecka: 8
Wypłacono dodatki wychowawcze- realizacja zadania: 822 463,75 zł
Liczba wypłaconych świadczeń: 1667

Rządowy program 500+
Art.80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 988 ze )

Wypłacono świadczenia -realizacja zadania: 41 100,00 zł
Liczba wypłaconych świadczeń: 137

Rozwój form współpracy środowisk działających w sferze
pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie
warunków do powstania i działania rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.

Wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci.
Wsparcie rodzin w zakupie wyprawki szkolnej.
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Rządowy program „Dobry Start”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry Start” (Dz.
U. z dnia 1 czerwca , poz. 1061)

Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na usamodzielnienie, tj.:
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej
ogółem: 69 657,79 zł.
Liczba w/w świadczeń łącznie: 51

Pomoc społeczna:
usamodzielnienia na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, tj. Art. 88, art. 89,
art. 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508)

Przeprowadzono kampanie informacyjną dotyczącą
Programu
Korekcyjno-Edukacyjnego. Nie zrealizowano programu KorekcyjnoEdukacyjnego z uwagi na brak osób

Powiatowy
Programu
Oddziaływań
Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób
Stosujących Przemoc
w Rodzinie
w Powiecie Giżyckim na lata 2018-2020

Przeprowadzono kampanię w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie pod nazwą „Biała Wstążka”.
Zorganizowano trzy szkolenia, w których wzięło udział 87 osób
8 osób skorzystały z konsultacji specjalistycznych (psychologa,
pracownika socjalnego).
Przeprowadzono kampanie informacyjną nt. programu korekcyjno edukacyjnego.

Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
w Powiecie
Giżyckim na lata 2019-2026.

Strategia
Zintegrowanego
Rozwoju
powiatów Wielkich Jezior Mazurskich
2014-2020 Uwarunkowania i Możliwości
Rozwoju Powiatu - Zintegrowany
Program Zrównoważonego Rozwoju
Powiatu;
Strategia
zatrudnienia
i
Rozwoju
Zasobów Ludzkich w Województwie
Warmińsko – Mazurskim do 2020 roku;
J. w. oraz Program Operacyjny Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego;
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
2014-2020
współfinansowany
ze

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością poszukujących pracy nie pozostających
w zatrudnieniu poprzez formy określone w Ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w
powiązaniu z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym
opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny
ośrodek
wychowawczy,
młodzieżowy
ośrodek
socjoterapii
zapewniający
całodobową
opiekę
i młodzieżowy ośrodek wychowawczy przez wspieranie
procesu usamodzielniania.
Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, uzyskanie
przez niego świadomości własnych zachowań
przemocowychwobec bliskich, opracowanie „planu
bezpieczeństwa”
zapobiegającemu
użyciu
siły
i przemocy, nabycie nowych umiejętności służących
rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia
agresji,
naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w
rodzinie,uczenie się korzystania z pomocy innych,
Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom zagrożonym
zjawiskiem przemocy w Powiecie Giżyckim.
Poszerzenie
oferty
profilaktycznej
w
zakresie
specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży
zagrożonej przemocą w rodzinie.
Dostosowanie infrastruktury instytucjonalnej w Powiecie
Giżyckim w zakresie profesjonalnej pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie.
Zwiększenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych
wobec
osób
stosujących
przemoc
w rodzinie z terenu powiatu giżyckiego.
Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem
w roku 2019 – 5.

PUP

Efektywność zatrudnieniowa 20%.
Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi i instrumenty
rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w roku
2019 – 468.
Efektywność zatrudnieniowa – 85,3%.

Strona 31 z 95

środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program
Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim
w latach 2016-2022.

-

2.

Edukacja

Rozwijanie
systemu
doradztwa
zawodowego w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.

Doposażenie
szkół
w
pomoce
dydaktyczne
służące
kształceniu
w zawodach poszukiwanych na rynkach
pracy,
stwarzających
szanse
zatrudnienia.

Stworzenie systemu rozpoznawania
potrzeb rynku pracy i reagowaniana nie
szkół.

Utrzymanie
stałego
poziomu
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w ZAZ.
Stałe poszukiwanie osób niepełnosprawnych na potrzeby
utrzymania pełnego zatrudnienia w ZAZ.
Wymiana wyeksploatowanych maszyn i urządzeń służących
świadczeniu usług.
Wymiana sprzętu rehabilitacyjnego, z którego na co dzień
korzystają osoby niepełnosprawne w ZAZ.

ZSZ
W Zespole Szkół Zawodowych działa Szkolny Ośrodek Kariery.
II LO
Współpraca z PORE, udział w tygodniu kariery.
Szkoła Policealna
Spotkanie z doradcą zawodowym PORE.
Spotkanie słuchaczy z pracodawcami AZS Wilkasy i firmy
kosmetyczne.
Dnia 23 listopada 2019 r. – szkolenie dla II roku technika usług
kosmetycznych ,,Pasta cukrowa,, szkolenie prowadzone przez firmę
ROYX-PRO. Udział słuchaczy w Targach Pracy i Edukacji w Giżycku
i Gołdapi.
ZSEiI
Wycieczki przedmiotowe do lokalnych zakładów pracy. Spotkania
uczniów klas programowo najwyższych z przedstawicielami instytucji
oferujących zatrudnienie.
I LO
Opracowanie i wdrożenie Rocznego Programu Realizacji WSDZ,
organizacja działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery współpraca z PUP w Giżycku, prowadzenie zajęć grupowych przez
szkolnego doradcę zawodowego i porad indywidualnych. Współpraca
z Młodzieżowym Centrum Kariery i PORE, współpraca z WSB przedstawienie oferty uczelni dla maturzystów.
Szkoła Policealna
Szkoła na bieżąco dokonuje zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych.
ZSZ
Na bieżąco doposażanie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt
i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
ZSEiI
Doposażenie pracowni mechatroniki w sterowniki PLC SIMENS LOGO
8.
Szkoła Policealna
- Targi Pracy i Edukacji w Gołdapi
- Targi Edukacyjne Giżycko 2019
ZSZ
- Uczestnictwo w Targach Pracy i Edukacji.
- Organizacja Seminarium Branżowego „
Partnerstwo szkół

-

Zakup maszyn i urządzeń na poszczególne
pracownie ZAZ – pralni, rękodzieła artystycznego,
krawiectwa.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Zakup samochodu dostawczego.
Wzmacnianie
poczucia
bezpieczeństwa
i pozytywnego nastawienia do dalszej aktywizacji
zawodowej pracowników niepełnosprawnych ZAZ.
Pozyskiwanie funduszy z PFRON i Urzędu
Marszałkowskiego.

- Wspieranie procesu powstawania i
konkurencyjnego rynku pracy.
Poprawa
sytuacji
absolwentów
ponadgimnazjalnych na rynku pracy.

rozwoju

ZAZ

PZOSiPO

szkół

Działania na rzecz monitoringu rynku pracy.

i Pracodawców w kształceniu zawodowym”.
- Przeprowadzenie warsztatów „ przedsiębiorcą być” i „ Pomysł na
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społeczny biznes”.
ZSEiI
- Uczestnictwo w Targach Pracy i Edukacji w Giżycku.
- Uczestnictwo w „ Obierz kurs na karierę” – Targi Pracy i Edukacji
w Giżycku.
MOS
Uczestnictwo w Targach Pracy i Edukacji .
Stworzenie systemu współpracy szkół
z pracodawcami na rzeczprzy- gotowania
kadr pod potrzeby przedsiębiorstwa.

Spotkania z doradcami zawodowymi.

Organizowanie spotkań
z pracodawcami.

Szkoła Policealna
Współpraca z zakładami kosmetycznymi, hotelami w ramach praktyk
zawodowych kosmetyczek i masażystów: Centralna Sterylizatornia,
Szpital Giżycki, Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, prywatne
gabinety kosmetyczne, AZS Wilkasy, ST. Bruno, Dom Pomocy
Społecznej w Giżycku, COS Giżycko, Hotel Mikołajki.
ZSZ
Spotkania z pracodawcami, przedsiębiorcami, rzemieślnikami z powiatu
giżyckiego. Udział w Targach pracy, udział w Ogólnopolskim Tygodniu
Kariery. Organizacja „okrągłego stołu” z przedsiębiorcami
i rzemieślnikami na temat praktycznego kształcenia uczniów, możliwych
form współpracy szkoły z przedsiębiorcami lokalnymi w których
uczniowie odbywają praktyki i zajęcia praktyczne.
PORE
Spotkania z doradcami zawodowymi w ramach Paktu na rzecz Rozwoju
Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
ZSZ
Doradca zawodowy prowadzi zajęcia i organizuje spotkania
z uczniami szkół gimnazjalnych, uczestniczy w spotkaniach z innymi
doradcami zawodowymi
W szkołach w czasie Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane są
spotkania młodzieży z przedsiębiorcami i inne zajęcia warsztatowe.
SOSW
W 2019r. odbywały się cykliczne spotkania z doradcą zawodowym
w Ośrodku. Doradca zawodowy wymienia doświadczenia z innymi
poprzez sieć współpracy nauczycieli doradców.
MOS
Współpraca pedagoga z poradnią w zakresie doradztwa, spotkania
z przedstawicielami zawodów, wyjścia do zakładów pracy.

- Promocja i pomoc w zatrudnieniu osób dotkniętych
wykluczeniem społecznym.
- Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy osobom
dotkniętym wykluczeniem społecznym, wchodzącym na
rynek pracy.

W szkołach w czasie Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane są
spotkania młodzieży z przedsiębiorcami.
PORE
Młodzi, zdolni, przedsiębiorczy - organizacja grupowych spotkań
młodzieży z przedstawicielami poszczególnych zawodów.
ZSZ
Spotkania z pracodawcami, przedsiębiorcami, rzemieślnikami z powiatu
giżyckiego. Udział w Targach pracy, udział w Ogólnopolskim Tygodniu
Kariery. Organizacja „okrągłego stołu” z przedsiębiorcami
i rzemieślnikami na temat praktycznego kształcenia uczniów, możliwych
form współpracy szkoły z przedsiębiorcami lokalnymi w których
uczniowie odbywają praktyki i zajęcia.
SSOSW
Podczas realizowania programu wspomagania uczniów w wyborze
zawodu „Laboratorium . Mój profil” uczniowie odwiedzają
przedsiębiorstwa na terenie gminy giżycko. Spotykają się bezpośrednio
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z pracodawcami.
ZSEiI
Spotkania z pracodawcami, z którymi podpisane są porozumienia
o współpracy. Spotkania z pracodawcami, u których realizowane są
praktyki zawodowe.

Organizacja systemu staży dla uczniów
szkół
zawodowych
w
lokalnych
przedsiębiorstwach.
Organizacja
praktyk
zawodowych
nauczycieli
i
uczniów
w przedsiębiorstwach
krajowych
i zagranicznych,
dysponujących
nowoczesnymi środkami pracy

Tworzenie formalnych i nieformalnych
platform współpracy szkół zawodowych,
przedsiębiorstw,
związków

ZSZ
W ramach realizacji „ Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych
w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach
RPOWWM” 47 uczniów odbyło staż w 17 lokalnych przedsiębiorstwach.
ZSZ
W ramach programu Erasmus + praktyki zawodowe uczniów
technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w przedsiębiorstwach
zagranicznych: rok 2019: 15 uczniów technikum 1 uczeń BS.
Praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Zawodowych w przedsiębiorstwach lokalnych: rok 2019: 40 uczniów
234 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 odbywa zajęcia
praktyczne u lokalnych pracodawców.
Szkoła Policealna
Praktyki zawodowe uczniów i słuchaczy w ramach obowiązującego
planu nauczania na kierunkach: technik usług kosmetyczny
w zakładach kosmetycznych i salonach, technik masażysta
w szpitalach oraz placówkach służby zdrowia i gabinetach masażu,
hotelach, uzdrowiskach, technik sterylizacji medycznej w centralnych
sterylizatorniach, Opiekun Medyczny w szpitalach i placówkach opieki
społecznej. 2019 r. – 119 słuchaczy (31.12.2019 r.)
ZSEiI
Realizacja staży zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach
przemysłowych grupy 40 uczniów (łącznie) klas II i III w kwietniu
i listopadzie 2019 r. w zawodach technik ekonomista, technik
informatyk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych.
Realizacja staży odbyła się w ramach Programu Operacyjnego wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) i finansowana była z funduszy UE.
Realizacja
praktyk
zawodowych
66
uczniów
klas
III
w przedsiębiorstwach krajowych w maju 2019 r.
ZSKŚiA
Realizacja projektu w ramach Programu Erasmus+, obszar
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów,
polegającego na realizacji zawodowych praktyk zagranicznych
w przedsiębiorstwach w Grecji w celu podniesienia kompetencji
zawodowych uczniów.
SOSW
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 odbywają praktyki
zawodowe w przedsiębiorstwach lokalnych. W roku 2019 praktyki
odbywało 48 uczniów SOSW.
Szkoła Policealna
- Dnia 9 listopada 2019 r. – szkolnie dla słuchaczy technika usług
kosmetycznych w zakresie ,,Analizy Kolorystycznej’’ prowadzone przez
wizażystkę.
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przedsiębiorstw, innych instytucji rynku
pracy, oraz samo- rządu.

Stworzenie
międzypowiatowej sieci
ośrodków egzaminacyjnych oraz ich
wyposażenie.

- Dnia 23 listopada 2019 r. – szkolenie dla II roku technika usług
kosmetycznych ,,Pasta cukrowa,, szkolenie prowadzone przez firmę
ROYX-PRO.
- 6,7 kwiecień 2019 r. Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Masażu w Łodzi
(technik masażysta).
- Szkolenie słuchaczek I technika usług kosmetycznych terapii
peelingami chemicznymi przez renomowaną firmę kosmetyczną.
- Szkolenie słuchaczy OM aktywizacja osób starszych z chorobą
otępienną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niesłyszących ,,Nie
migaj się’’.
SOSW
W ramach współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi uczniowie klas
przysposabiających do pracy odbywają zajęcia pod opieką nauczyciela
przysposabiając się do wykonywania konkretnych czynności. W ramach
współpracy z PUP odbywają się spotkania uczniów SOSW z ZSZ
z pracownikami tej instytucji na temat metod poszukiwania pracy.
W ramach współpracy ze szkołami zawodowymi masowymi
oddelegowanie n-li do prac w komisjach egzaminacyjnych oraz
spotkania dotyczące wymianydoświadczeń zawodowych.
ZSZ
W ramach realizacji praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu
odbywają się spotkania z pracodawcami, przedstawicielami Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców, Radą Rodziców, przedstawicielami
OHP i PUP. Dyrektor ZSZ uczestniczy w spotkaniach Rady Dyrektorów
Szkół Zawodowych powołanej przez KO. W ramach współpracy z
innymi szkołami zawodowymi udzielane jest wzajemne wsparcie w
trakcie egzaminów zawodowych i organizacji turnusów dokształcania
zawodowego.
PZOSiPO
Organizacja wraz z dyrektorami szkół zawodowych uroczystości
„DIAMENTY 2019” w czasie której przedsiębiorcom współpracującym
ze szkołami zawodowymi wręczono tytuł „Pracodawca przyjazny
zawodowcom”, a osobom działającym na rzecz kształcenia
zawodowego tytuł „Przyjaciel Zawodowców”.
ZSEiI
W trakcie egzaminów zawodowych szkoła korzystała z ośrodka
egzaminacyjnego w ZSZ w Piszu. ZSEiI jest ośrodkiem
egzaminacyjnym kwalifikacji technika informatyka oraz technika
ekonomisty.
CKZiU
Ośrodek egzaminacyjny w zawodzie sprzedawca, wyposażenie
zgodnie z wymaganiami OKE. Udostępnienie sal i wyposażenia do
przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w zawodach: technik urządzeń energetyki odnawialnej, technik
budownictwa, technik pojazdów samochodowych.
ZSZ
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w kwalifikacji T 6, TG.07
wyposażenie zgodne z
wymaganiami OKE.
Szkoła Policealna
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE dla kierunków technik
usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny, technik
sterylizacji medycznej.

Modernizacja bazy dydaktycznej w celu dostosowania jej
do zmieniających się warunków, a tym samym lepsze
przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.
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Opracowanie systemu diagnozowania
predyspozycji zawodowych uczniów
gimnazjów i uczniów rozpoczynających
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

PORE
Wykonywane są testy predyspozycji zawodowych, pomocnych przy
wyborze dalszego kierunku kształcenia, informacja zawodowa
przekazywana w trakcie konsultacji indywidualnych, informacja
szkolna ( informatory, strony internetowe) opracowanie indywidualnego
planu działania – kryteria wyboru . Wycieczki zawodoznawcze –
program Laboratorium.
SOSW
Uczniowie klas VIII posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym
z uwagi na niepełnosprawność oraz uczący się w SOSW w Giżycku
mają robione testy predyspozycji zawodowych, które są pomocne przy
wyborze dalszego kierunku kształcenia. Wychowawcy, pedagog
szkolny oraz doradca zawodowy w swoich planach pracy ujmują
zagadnienia związane z umiejętnością określania tych predyspozycji
przez uczniów, pomagają w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
Organizowane są spotkania z przedsiębiorcami i pracodawcami
w zakładach potencjalnych praktyk zawodowych.
I LO
W ramach realizacji zadań z doradztwa zawodowego szkolny doradca
zawodowy przeprowadza testy predyspozycji zawodowych:
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) w klasach
pierwszych i inne kwestionariusze mocnych stron w klasach drugich
i trzecich oraz współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery
w Giżycku w zakresie badania predyspozycji zawodowych uczniów
(Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) przeprowadzany
przez doradcę zawodowego MCK).
MOS
Wizyty w zakładach pracy, np.: areszt śledczy, ZUOK, straż pożarna,
Udział w Targach edukacyjnych, które są pomocne w wyborze szkoły,
Spotkania doradcy powiatowego z młodzieżą dotyczące rynku pracy,
wyboru zawodu.

Wypracowanie zasad współpracy między
szkołami zawodowymi
i
centrami
kształcenia zawodowego i ustawicznego.

ZSEiI
Współpraca z CKZiU odbywa się na bieżąco, np. korzystanie
z pomieszczeń placówki w celu realizacji zajęć dydaktycznych
i praktycznych i egzaminów zawodowych.
SOSW
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 ściśle współpracuje z Centrami
Kształcenia Zawodowego oraz z Kuratorium Oświaty realizując
program
dokształcania
uczniów
będących
młodocianymi
pracownikami. Uczniowie tej szkoły corocznie uczestniczą
w teoretycznych kursach zawodowych prowadzonych przez ośrodki
CKZiU
na
terenie
województwa
warmińsko-mazurskiego.
Wychowawcy monitorują udział uczniów w kursach. Dyrektor bierze
udział w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnych.
ZSZ
Współpraca z CKZiU w ramach udostępniania pomieszczeń na zajęcia
praktyczne.
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Doposażenie
szkół
zawodowych
w pracownie specjalistyczne i pracownie
przedmiotowe

Szkoła Policealna
Na bieżąco szkoła dokupuje sprzęt i pomoce dydaktyczne potrzebne do
realizacji efektów
kształcenia przygotowując do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach.
ZSZ
Zmodernizowano pracownię obsługi konsumenta, inne pracownie
doposażono w pomoce dydaktyczne, utworzono pracownię językową,
przeprowadzono
remont
sali
gimnastycznej,
doposażono
w nowoczesny sprzęt pracownię gastronomiczną oraz pracownię
hotelarską.
ZSEiI
Na bieżąco realizowane są zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji zajęć oraz wyposażenia stanowisk
egzaminacyjnych.
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Organizacja
wyjazdów
nauczycieli
i
uczniów
zapoznawania
się
ze
technologicznymi.

studyjnych
w
celu
zmianami

II LO
Szkoła realizuje trzeci projekt Erasmus+ realizowany w latach
2018 - 2020 pod nazwą „GOAL Google oferują aplikacje do lekcji”
Zakłada on współpracę 6 krajów oprócz II LO koordynatora głównego
projektu, 5 szkół partnerskich (Włochy, Słowacja, Turcja, Wielka
BrytaniaIrlandia Północna, Francja -Mauritus w doskonaleniu
posługiwania się aplikacjami Google oraz preorientacja zawodowa
i kulturowa prezentowanych krajów . W projekcie biorą udział
nauczyciele – opiekunowie i uczniowie z poszczególnych szkół
zawodowych i ogólnokształcących. Projekt zakłada też zwiedzanie
zakładów pracy w których stosuje się technologie informacyjne na
różnym poziomie według wskazań każdej ze szkół.
w roku 2019 zrealizowano wizyty studyjne
-W dniach 9-16 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele II Liceum
Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku wzięli udział
w wymianie do Irlandii Północnej celem spotkania było doskonalenie
konwersacji w języku angielskim, biologii z wykorzystaniem YouTube,
informatyki z kodem QR z szeregiem ciekawych aplikacji ułatwiających
pracę i naukę, takich jak: Wheel of names, Padlet, Adobe Spark,
Natural Reader, Dragon Anywhere, Screencast-O-Matic. Poznane
umiejętności
ćwiczyliśmy
na
popołudniowych
warsztatach
praktycznych przy komputerach.
-w dniach
12-18 maja 2019 zrealizowana została mobilność
w Słowacji W szkole partnerskiej wzięliśmy udział w kilku lekcjach
przeprowadzonych w języku angielskim, były to: praktyczne warsztaty
wykorzystania okularów VR z aplikacją Carboard; żywa lekcja historii
w zamku Czerwony Kamień; lekcja matematyki z wykorzystaniem
aplikacji Google Maps, Google Calculation oraz Google GPS
coordinate converter. Ponadto uczestniczyliśmy w warsztatach
dotyczących wykorzystania okularów VR z aplikacją Carboard
przeprowadzonych przez naszego słowackiego partnera Petera
Baranika.
ZSZ
Targi Horeca zwiedzanie wystawy z branży gastronomicznej,
hotelarskiej i turystycznej. ( 47 uczniów) .
Targi Gastronomiczno- Hotelarskie POLAGRA ( 46 uczniów).
Zwiedzanie hoteli o wysokim standardzie ( 70 osób).
ZSEiI
Corocznie młodzież uczestniczy w wycieczce do Warszawy na wystawę
nowości technologicznych „Automaticon” w Pałacu Kultury.

Wprowadzenie
wspólnego
elektronicznego naboru do szkół.

Od kilku lat w szkołach dla młodzieży prowadzony jest nabór elektroniczny.

Wdrażanie programów i
efektywnego
zarządzania
i placówkami oświatowymi.

Szkoły wdrożyły:
- elektroniczny dziennik ułatwiający nauczycielom, rodzicom i uczniom
zarządzanieprocesem nauczania:
1. elektroniczny arkusz organizacyjny szkół
2. elektroniczny program księgowy (np.PUMA)
3. elektroniczny program zarządzania zasobami biblioteki Vulcan
4. elektroniczny nabór do szkół
- elektroniczny secretariat.

narzędzi
szkołami

Usprawnienie Systemu Zarządzania Oświatą.

Strona 38 z 95

Wdrożenie nowych strategii nauczania
oraz innowacyjnych form i metod
nauczania
i
oceniania,
w
tym
wykorzystujących techniki i sprzęt
informatyczny.

Organizacja współpracy szkół, w tym ze
szkołami zagranicznymi, na rzecz
poprawy jakości kształcenia (szczególnie
z
przedmiotów
matematycznych
i przyrodniczych).
Organizacja regionalnych, a także
transgranicznych konkursów
przedmiotowych i branżowych (pow.:
giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski).

Organizowanie
systemu
doradztwa
i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla
uczniów
wykazujących
problemy
w nauce, uczniów niepełnosprawnych
i uczniów
zagrożonych
patologiami
społecznymi.

II LO
Lekcja historii - 08.02.19r. odbyła się interaktywna lekcja historii
z wykorzystaniem aplikacji Google Arts and Culture w ramach projektu
GOAL „Google oferuje aplikacje do lekcji” programu Erasmus+. Nasze
uczennice: Aleksandra Szpakowska i Martyna Musiał z kl. IIa przybliżyły
okoliczności wybuchu i najważniejsze fakty z Powstania
Warszawskiego „wchodząc” do interaktywnego Muzeum Powstania
w Warszawie. Lekcję urzeczywistniły fragmentami wywiadów
z powstańcami. Przedstawiły działanie Google Arts and Culture, która
umożliwia wirtualne wycieczki po muzeach i kulturowych zakątkach
świata. Uczniowie wzięli udział w interaktywnej grze typu Escape Room
z wykorzystaniem aplikacji Thinglink oraz innych narzędzi TIK tj.
learningapps.
SOSW
W SOSW nauczyciele zapoznają się z najnowszymi badaniami
z dziedziny neurodydaktyki i wprowadzają metody oparte na tych
badaniach. Zakupywany jest też sprzęt oparty na nowej technologii ,
który ma na celu wzmocnienie efektywności mózgu z wykorzystaniem
wyników badań biologicznych.
I LO
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – zawody matematyczne.

- Podnoszenie jakości kształcenia.
- Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych
metod i technik nauczania oraz oceny jakości
kształcenia.

ZSZ
Międzyszkolny
Konkurs
Historyczny-100
lat
Odzyskania
Niepodległości.
ZSEiI
Współorganizacja
z
Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Wydział Teologii - Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Rodzinie.
SOSW
Organizacja wojewódzkich konkursów np. języka niemieckiego,
ortograficznego, historycznego, pięknego czytania.

W szkołach i w PORE organizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, rewalidacyjne i inne dla uczniów z trudnościami
w nauce i innymi problemami. Dla uczniów niepełnosprawnych
zgodnie z przepisami tworzone są indywidualne programy edukacyjno
– terapeutyczne.
Szkoła Policealna
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach
przybliżenia specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością.
Spotkania Wieczorów dla Niepodległej z okazji 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości przez współpracę z PORE.
Dnia 14 listopada 2019 r. – spotkanie ze słuchaczami kierunku technik
masażysta z Panem Tomaszem Duchnowskim nt. przedstawienia
oferty WOT na ferie zimowe. 15 maj 2019 r. Pogadanki z kursantami
internatu nt. profilaktyki uzależnień ze specjalistą psychoterapii Panem
Piotrem Gierkowskim. Współpraca z OHP Giżycko.
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II LO
Realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
W szkole funkcjonują klasy integracyjne umożliwiające realizację nauki
uczniom z niepełnosprawnościami. W roku 2019 utworzono dwie nowe
klasy int , jedna ponadgimnazjalna, 1 ponadpodstawowa. Zakończono
nauczanie indywidualne ucznia z niepełnosprawnością ruchową
realizowane w latach 2016-2019. Od roku 2017 w szkole oprócz
pedagoga szkolnego zatrudniony jest w niepełnym wymiarze psycholog.
Od roku 2017 w szkole zatrudniani są nauczyciele wspomagający.
Każdego roku uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach Dnia
Przedsiębiorczości realizują dzień u przedsiębiorców pod kierunkiem
nauczycieli podstaw przedsiębiorczości.
PORE
Spotkania grupowe dotyczące predyspozycji zawodowych zgodnie
z zapotrzebowaniem szkół, indywidualne konsultacje zawodoznawcze
z uczniami i rodzicami opiniowanie o wyborze kierunku kształcenia
uczniów z problemami zdrowotnymi. Grupa wsparcia dla uczniów kl. VII
i VIII zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( socjoterapia).
Radzenie sobie ze stresem – zajęcia warsztatowe dla uczniów
z problemami emocjonalnymi i uczniami kończącymi etap edukacyjny.
ZSZ
W szkole realizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna
zgodnie z przepisami
prawa. Spotkania grupowe dotyczące
predyspozycji zawodowych , współpraca z PORE, udział w dniach
przedsiębiorczości.
I LO
W szkole co roku opracowywany jest Roczny Program Realizacji
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz Szkolny
Program Wychowawczo - Profilaktyczny oparty o diagnozę potrzeb
uczniów i rodziców, a także diagnozę czynników ryzyka i chroniących.
Uczniom wykazujących problemy w nauce organizowane są zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
Pedagog współpracuje z kuratorami rodzinnymi i pracownikami
socjalnymi PCPR w ramach pomocy uczniom z rodzin zastępczych lub
objętych nadzorem
kuratora. Organizowany jest Dzień
Przedsiębiorczości.
SOSW
Wszyscy uczniowie objęci są wsparciem psychologa i pedagoga.
ZSEiI
Korzystanie w procesie dydaktycznym z pracowni komunikacji
w języku obcym wyposażonym w indywidualne stanowiska
z dostosowaniem dla osób słabosłyszących i słabowidzących.
MOS
Cały proces edukacji i terapii oparty jest na indywidualnej diagnozie
uczniów i opracowywanych dla nich indywidualnych programów
terapeutyczno- edukacyjnych, które analizowane są dwa razy w roku
razem z rodzicami uczniów. Pracownicy szkoły wspomagają rodziców
w poszukiwaniu specjalistów w zależności od zaburzeń dziecka.
Pedagog i psycholog szkolny wspierają proces edukacyjno terapeutyczny. Istnieje stała współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, kuratorami oraz wieloma innymi instytucjami
wspomagającymi dziecko i jego rodzinę. Z uczniami sporządzane są
kontrakty w zakresie pożądanych zachowań, które są na bieżąco
analizowane.
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Organizacja
dodatkowych
zajęć
rozwijających zainteresowania naukowe
i poznawcze ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ICT, języków obcych,
przedsiębiorczości oraz
nauk
przyrodniczo- matematycznych.

Zakup i instalacja w placówkach
edukacyjnych nowoczesnego sprzętu
audiowizualnego i laboratoryjnego do
przedmiotów
przyrodniczych,
językowych, ITC.

ZSZ
Zrealizowano w ramach projektu RPO kursy:
- języka angielskiego zawodowego dla uczniów technikum ( 50 osób)
- prawa jazdy ( 22 osób)
- obsługi programu komputerowego w hotelarstwie- Fidelio (10)
- animatora czasu wolnego (28)
- sommeliera (20)
- consierge (20)
- baristy (45)
- barmański (45).
Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania naukowe,
zawodowe i hobbistyczne. Działalność szkolnego koła Caritas.
II LO
Od września 2018r II LO realizuje projekt „Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki
- II LO” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Okres
realizacji projektu to 1.08.2018 – 31.07.2020.
W ramach doskonalenia kompetencji kluczowych w roku 2019
zrealizowano
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kształtujące i rozwijające
kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń z języka polskiego,
matematyki informatyki i języków obcych w klasach I-III
- koła przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki, historii, geografii ,wos,
j. polskiego matematyki języka angielskiego.
I LO
Koło teatralne, koło filmowe, szkolny klub wolontariatu, koło
informatyczne, koło dyskusyjne 7 – udział
w konkursie debat
oxfordzkich organizowanych przez WSB w Poznaniu; wycieczki do
Instytutu PAN w Mikołajkach; wyjazdy na UW-M I zapraszanie
pracowników UW-M do szkoły w ramach akcji “ Zaproś wykładowcę do
szkoły”; wykłady z matematyki dla maturzystów prowadzone przez
p. Dariusza Kulmę ( autor książek ). Udział młodzieży w ogólnopolskim
konkursie JA Titan -zarządzanie firmą.
SOSW
W szkole realizowane są Zajęcia Kształtujące Kompetencje Zawodowe
w klasach starszych oraz Zajęcia Rozwijające Zainteresowania
w klasach młodszych. Realizujemy wiele zajęć dodatkowych.
ZSKŚiA
Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura
Krajobrazu, Produkcja zwierzęca, Produkcja rolnicza, Inżynieria
środowiska. Uczniowie co roku biorą udział w olimpiadach wiedzy
technicznej, przepisów ruchu drogowego.
MOS
Organizacja wielu zajęć dodatkowych rozwijających pasje
i zainteresowania młodzieży.
II LO
Zamontowano szerokopasmowy Internet z Orange, zakupiono 8 szt.
gogli do wykorzystania ich w pracy uczniów z aplikacją Google
Hangouts.

Zakup
i
instalacja
nowoczesnego
audiowizualnego i laboratoryjnego.

sprzętu
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Organizacja szkoleń i praktyk nauczy- cieli
w zakresie wdrożenia strategii nauczania
oraz
innowacyjnych form,
metod
nauczania
i
oceniania,
w tym
wykorzystujących techniki i sprzęt
informatyczny.

Organizacja
nauczycieli

w

systemu
zakresie

szkoleń
metod

ZSZ
Wymieniono w niektórych pracowniach sprzęt komputerowy,
wyposażono pracownie językową w ramach RPO w sprzęt
multimedialny do nauki języków obcych.
SOSW
W roku szkolnym 2019 zakupiono cztery monitory interaktywne,
wykorzystywane do nauczania przedmiotów ogólnych. Wychowankom
SOSW zakupiono trzy laptopy w celu rozwijania ich umiejętności
informatycznych, ćwiczonych podczas zajęć w Internacie.
ZSEiI
Wszystkie pracoklasownie wyposażone są w sprzęt multimedialny
(projektory, komputery) wspomagający nauczyciela w procesie
dydaktycznym zakupiono 2 projektory multimedialne.
I LO
Wygrało w roku 2019 tablicę interaktywna w ramach konkursu, który
został przeprowadzony w ramach
akcji edukacyjnej „Lekcja
o Funduszach Europejskich”. Organizatorem konkursu, jak i całej akcji
było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zakupiono zestaw pomocy
dydaktycznych do nauczania fizyki oraz chemii. Zakupiono dwie
tablice interaktywne (łącznie szkoła posiada 5 tablic) oraz rzutniki
/telewizory do wykorzystania podczas lekcji z wykorzystaniem TIK.
Szkolenie RP z zakresu kompetencji kluczowych.
MOS
Zakupiono 2 monitory interaktywne do realizacji zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK.
ZSZ
W ramach projektu RPO członkowie rady pedagogicznej wzięli
udział w kursach doskonalących:
- Rozpoznawanie ziół i zastosowanie ich w kuchni (7)
- Obsługa programów hotelowych (4)
- Dekoracji stołu (8)
- Obsługa konsumenta (7)
-Kuchnia molekularna (8)
- Mistrz sztuki kulinarnej (8)
- Kuchnie i zwyczaje innych narodów (8)
Szkolenie rady pedagogicznej nt:
- „ Kompetencje kluczowe w nauczaniu”
- „ Zasady pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)”
Studia podyplomowe – Fizyka w szkole oraz Logistyka w szkole
II LO.
Szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności cyfrowe
w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, w liczbie
35h ( przeszkolono 19 nauczycieli).
Szkoła Policealna
Dnia 25 listopada 2019 r. – szkolnie dla nauczycieli nt. Coaching
w edukacji’’ przeprowadzone przez Panią Anetę Zamojską.
MOS
Udział nauczycieli w formach doskonalenia dotyczących nowoczesnych
metod nauczania.
SOSW
Stały udział nauczycieli w formach doskonalenia dotyczących
nowoczesnych metod nauczania oraz oceniania uczniów.
ZSZ
- Szkolenie - “ Obsługa I programowanie obrabiarek CNC

Podnoszenie
nauczycieli.

poziomu

wykształcenia

i

kwalifikacji
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kształcenia z wykorzystaniem sprzętu
laboratoryjnego.

- Szkolenie -Programowanie sterowników logistycznych SIEMENS
SIMATC S7-1500.
II LO
- 5 webinariów 1,5 h dla nauczycieli z TIK
W szkole jest realizowany WDN.
I LO
Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli chemii i biologii.

Organizacja doskonalenia kwalifikacji
nauczycieli
ukierunkowanego
na
pokonywanie
problemów
występujących w środowisku szkolnym.

PORE
Szkolenia nauczycieli w sieci współpracy pedagogów szkolnych,
bibliotekarzy – zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenia nauczycieli:
cyberprzemoc,przeciwdziałanie agresji,zmianywprawieoświato- wym.,
Organizacja studiów podyplomowych – kierunki zgodne z potrzebami
placówek(w tym socjoterapia, autyzm,oligofrenopedagogika).

Organizacja
tematycznych
nauczycie- li.

przedmiotowych,
sieci
współpracy

Doskonalenie kwalifikacji nauczy- cieli
przez udział w wyjazdach studyjnych
i szkoleniach prowadzonych przez
przedsiębiorstwa i instytucje naukowe

II LO
Nauczyciele
min zrealizowali szkolenia Trening umiejętności
społecznychx2, konferencja informatyki Majowe mrozy”x2 konferencja
Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie, forum Cyfrowe
kompetencje nauczyciela bibliotekarza, Neurobiologia edukacji… „ja
w Internecie”, „ Kapelusz z kwiatkiem”, „Ochrona dzieci i młodzieży”,
ZSEiI
Udział pedagoga i nauczycieli w konferencjach, szkoleniach
organizowanych przez PORE, PCPR, W-MODN. Szkolenie rady
pedagogicznej.
I LO
Studia podyplomowe w kierunku Socjoterapii (pedagog szkolny).
MOS, SOSW
Stały udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje
w zakresie pokonywania trudności pojawiających się w codziennej
pracy, Udział nauczycieli w studiach podyplomowych, Organizacja
szkoleniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych, w czasie których
analizowane są trudności i poszukiwane są rozwiązania np. sytuacja
kryzysowa, samookaleczanie się młodzieży.
ZSKŚiA
W szkole w oparciu o wieloletni plan doskonalenia nauczycieli jest
realizowany roczny plan, w ramach którego nauczyciele uzyskują nowe
kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych (w nowym
zawodzie technik reklamy).
W Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji zorganizowane 3 sieci
nauczycieli (od września 2015):
a) bibliotekarzy
b)
wychowawców, pedagogów
c)
dyrektorów.
SOSW
Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem w Olecku – sieć współpracy
nauczycieli wykorzystujących monitor interaktywny podczas nauczania.
Szkoła Policealna
Udział w sieci doradców zawodowych. Udział w projekcie unijnym
realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołą. Zawodową w Elblągu
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(pow.:
giżycki,
i węgorzewski).

mrągowski,

piski

,, Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi’’. 6,7 kwiecień 2019 r.
Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Masażu w Łodzi (technik masażysta)
Udział dwóch nauczycieli w podyplomowych studiach z zakresu
pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.
ZSZ
Udział nauczycieli w wybranych przez siebie szkoleniach np.:
- mózg nastolatka bez tajemnic czyli co pomaga a co szkodzi w pracy
z nastoletnim uczniem,
- szkolenie w zakresie obsługi platformy e- lerning,
- zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie
współczesnego świata,
- metody aktywizacji samorządu uczniowskiego.
ZSEiI
Udział nauczycieli w dedykowanych kierunkowych obszarach
dokształcania np. pierwsza pomoc. Udział nauczycieli w konferencjach
metodycznych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez studia
podyplomowe np. inżynieria produkcji w poligrafii, wychowanie fizyczne
dla nauczycieli, socjoterapia, przygotowanie pedagogiczne.
I LO
Nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu zawodowym organizowanym
przez m. in. PORE Giżycko, WMODN Ełk, Olsztyn, Olecko. Nauczyciele
nabywają nowe kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych
i kursach kwalifikacyjnych. Doskonalenie umiejętności metodycznych
nauczycieli języków obcych poprzez udział w wyjazdach w ramach
projektu Erasmus +.

Udział nauczycieli w szkoleniach
z zakresu stosowania atrakcyjnych
i efektywnych narzędzi pracy na lekcji.

II LO
Udział w konferencji nauczycieli fizyki, chemii, informatyki,
bibliotekarzy ,szkolenie „przedsiębiorcza szkoła przedsiębiorczy
uczeń” ‘ Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”,‘Elearning Tydzień z Chmura”, Uniwersytet młodego chemika ”Po rozum
do Glowy”.
SOSW
Udział nauczycieli w wielu szkoleniach z zakresu wprowadzania dla
uczniów atrakcyjnych i efektywnych narzędzi pracy na lekcjach.
ZSZ
Udział w szkoleniach np.: wykorzystanie technologii REPP RAPP
w dydaktyce. 19 pomysłów na wartościowe i interaktywne zajęcia
z doradztwa zawodowego, eskape room w szkole. Nauczyciele
doskonalą efektywnej i atrakcyjnej pracy z uczniem.
ZSEiI
Udział nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego
w warsztatach szkoleniowych z zakresu uatrakcyjnienia zajęć
lekcyjnych.
Lekcje otwarte z języka angielskiego i języka niemieckiego.
I LO
Nauczyciele doskonalą się na warsztatach m.in z nauczania języków
obcych (rosyjski, angielski, niemiecki), języka polskiego, historii, biologii,
matematyki korzystając z pomocy metodyków w PORE Giżycko oraz
WODM w Olsztynie . Co roku biorą także udział w ogólnopolskich
konferencjach – Konferencja Matematyków, Konferencja dla nauczycieli
chemii i biologii oraz Konferencja dla nauczycieli z pasją ( nauczyciele
j. obcych).
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3.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli
w zakresie języka obcegozawodowego.

ZSZ
Co dwa języki to nie jeden czyli mediacje w praktyce. Nowe technologie
w nauczaniu języka angielskiego.

Zwiększenie przepustowości dostępu do
Internetu
dla
szkół
i
placówek
edukacyjnych.

Udział wszystkich szkół w rządowym programie OSE: Ogólnopolska
Sieć Edukacyjna.

Organizacja
szkoleń
nauczycieli
zwiększających
umiejętności
wykorzystywania skutecznych strategii
kształcenia realizowanych przy pomocy
zasobów cyfrowych.
BezpłatnepunktydostępudoInternetu (hot
spoty)
w
miejscach szczególnie
atrakcyjnych
z
punktu
widzenia
mieszkańców oraz
obsługi ruchu
turystycznego (przy Zespole Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
pn.
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w
Giżycku oraz w Ośrodku Sportów
Wodnych „Zofiówka” w Rynie.
Wypracowanie
zasad
współpracy
międzyszkołami zawodowymi i centrami
kształcenia
zawodowego
i ustawicznego
(pow.:
giżycki,
mrągowski, piski, węgorzewski).

PORE
Powszechny dostęp do Internetu w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.
ZSZ
Wykorzystanie specjalistycznych programów do obsługi hotelarstwa
i gastronomii m. in: Dieta 5, Gastro Chef, Fiedelio.
ZSZ
W SSM Ryn funkcjonuje strefa Wi-Fi.
ZSEiI
Ogólnodostępna sieć Wi-Fi dedykowana społeczności szkolnej.

ZSZ
Współpraca z centrami kształcenia ustawicznego w Giżycku, Olecku,
Brodnicy i Augustowie.

Kultura
Organizacja udziału reprezentacji Powiatu Giżyckiego w regionalnym
festiwalu piosenki.

Wspólna organizacja imprez kulturalnych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego.

Organizacja
Przeglądu
Solistów
i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych
oraz Muzykujących Rodzin.

Organizacja koncertu muzyki cerkiewnej.

- Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK)
służących
rozwojowi
społeczeństwa
informacyjnego.
- Upowszechnienie i usprawnienie korzystania z sieci
informacyjnych w szkołach.

Uruchomienie publicznych stref wifi.

Przedsięwzięcia kluczowe - planowane przedsięwzięcia
do realizacji indywidualnie bądź wspólnie przez poszczególne
powiaty o charakterze „sieciowym”, mające na celu
rozwiązywanie problemów obszaru funkcjonalnego WJM.
Na zaproszenie Alytaus Profesinio Rengomo Centras
(Alytus) zorganizowano udział 2 uczennic Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w regionalnym
festiwalu piosenki z okazji odzyskania przez Litwę
niepodległości.

PZOSiPO

Samorządy gminne z obszaru powiatu giżyckiego
w porozumieniu z samorządem powiatu zorganizowały na
swoim terenie imprezy kulturalne mające na celu
promocję dziedzictwa kulturowego i ważnych wydarzeń
historycznych.
Celem Przeglądu jest rozbudzanie zainteresowań
i wyszukiwanie talentów wokalnych wśród mieszkańców
powiatu giżyckiego, pobudzanie zamiłowania do języka
polskiego, kształtowanie nawyków i umiejętności
korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu.
W ramach finału powiatowego w Sali widowiskowej
Giżyckiego Centrum Kultury zaprezentowali się laureaci
eliminacji gminnych w Giżycku, Kruklankach, Miłkach,
Rynie, Wilkasach i Wydminach. Uczestnicy rywalizowali
(soliści i zespoły) w czterech kategoriach: 10 – 12 lat, 13
– 16 lat, powyżej lat 16 i muzykujących rodzin.
Wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce
zrealizowano XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki
Cerkiewnej.
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Organizacja koncertu muzyki klasycznej.
Organizacja
Filmowego.

Szkolnego

Festiwalu

Organizacja Młodzieżowego Festiwalu
Kultury.

W ramach Międzynarodowych Koncertów Muzyki
Organowej i Kameralnej w Giżycku, zrealizowano koncert
muzyki klasycznej.
W 3 edycji Festiwalu, szkolne grupy realizacyjne wzięły
udział w konkursie, którego celem było wyłonienie
najbardziej oryginalnego i nowatorskiego filmu
o tematyce profilaktycznej.
Realizację filmów poprzedziły prowadzone przez Jolantę
Knap, zajęcia warsztatowe mające na celu przekazanie
podstawowych wiadomości jak przygotować scenariusz
filmowy, który będzie dotykał problemu patologii, hejtu,
agresji czy innych przejawów ryzykownych zachowań, w
myśl towarzyszących jako motto cyklu słów Mahatmy
Gandhiego „Ty musisz być zmianą, którą chcesz
zobaczyć w świecie”.
Wybrane scenariusze posłużyły do opracowania
scenopisów w celu realizacji etiud filmowych, których
produkcja pod względem warsztatowym konsultowana
była przez przedstawicieli Europejskiej Fundacji Edukacji
Audiowizualnej DISCE.
W ramach wspierania udziału dzieci i młodzieży
w wydarzeniach kulturalnych zorganizowano prezentację
ujawniających się młodzieżowych talentów oraz dorobku
działalności
kulturalnej
młodzieży
w
szkołach
i placówkach Powiatu Giżyckiego. Równocześnie
z popisami artystycznymi na scenie Giżyckiego Centrum
Kultury zrealizowano warsztaty aktywizujące w zakresie:.
teatru ruchu z elementami pantomimy i rękodzieła
polegające na zdobieniu metodą mixmediową oraz
florystyki i pielęgnacji roślin domowych. Poprzez
uczestnictwo w warsztatach i występy na scenie
reprezentacji Alytuskiego Młodzieżowego Centrum.

Organizacja
I
Niepodległościowego
Dyktanda Ortograficznego „O złote pióro
Starosty”.

We współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną
zorganizowano
I Niepodległościowe
Dyktando
Ortograficzne „O złote pióro Starosty”

Udział w organizacji Powiatowego
Turnieju Pięknego Czytania.

Przekazano
nagrody
książkowe
dla
laureatów
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Wilkasach Powiatowego Turnieju Pięknego
Czytania.
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4.

Sport,
kultura
fizyczna i
turystyka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami prowadzącymi
działalność Pożytku Publicznego.

Realizacja cyklu zawodów sportowych
zgodnie z Kalendarzem Warmińsko –
Mazurskiego
Szkolnego
Związku
Sportowego.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami prowadzącymi
działalność Pożytku Publicznego.

Organizacja Młodzieżowego Turnieju
Sportowego Młodzieży Szkół Powiatu
Giżyckiego i Miasta Alytus.

Organizacja
udziału
reprezentacji
powiatu
Giżyckiego
Regionalnym
Turnieju Tenisa stołowego z okazji
odzyskania przez Litwę niepodległości.

Organizacja
podsumowania
współzawodnictwa sportowego szkół
powiatu giżyckiego w roku szkolnym
2018/2019.

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych
oraz
pozostałych
wymienionych
w ustawie
o organizacjach
pożytku
publicznego
i wolontariacie na realizację zadań publicznych w formie
powierzenia lub wspierania ich wykonywania wraz
z udzieleniem
dotacji
na
finansowanie
lub
dofinansowanie ich realizacji.
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
kwota przeznaczona na realizację zadań wynosiła
18 000,00 zł. Na konkurs wpłynęło 15 ofert na łączną
całkowitą wartość zadań w wys. 163 389,93 zł.. i łączną
kwotę wnioskowanych dotacji w wys. 52 067,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu przyznano 11
dotacji na kwotę 18 000,00 zł. ogółem. Na tej podstawie
zawarto z oferentami umowy na realizację zadań.
Organizacja
zawodów
sportowych
szczebla
ponadgminnego dla dzieci i młodzieży, zgodnie
z Regulaminem
Szkolnych
Imprez
Sportowych
Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Olsztynie. Corocznie organizowanych jest
ok. 80 zawodów szczebla powiatowego, rejonowego oraz
wojewódzkiego w dyscyplinach objętych systemem
zawodów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Organizacja
towarzyskiego
turnieju
sportowego
młodzieży szkół powiatu Giżyckiego i Miasta Alytus.
W wybranych dyscyplinach sportu dziewcząt i chłopców.
Piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, koszykówka.
Udział
wzięła
reprezentacja
Zespołu
Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.
Na zaproszenie Alytaus Profesinio Rengomo Centras
(Alytus) zorganizowano udział reprezentacji Powiatu
w turnieju tenisa stołowego. Udział wzięli zawodnicy
Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
w składzie 3 dziewcząt i 3 chłopców w wieku 16 – 19 lat
oraz jedna osoba dorosła.
Przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu
Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku oraz
Zespołem Szkól Zawodowych w Giżycku zorganizowano
podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
powiatu giżyckiego w roku szkolnym 2018/2019.
W trakcie uroczystości uhonorowano najaktywniejsze we
współzawodnictwie sportowym szkoły z terenu powiatu
giżyckiego.
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Organizacja
Mistrzostwa
Giżyckiego”.

zawodów „Młodzieżowe
Strzeleckie
Powiatu

Organizowane w partnerstwie z Zespołem Szkół
zawodowych oraz Sekcją Strzelecką „SOKÓŁ”
Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie
zawody strzeleckie dla młodzieży reprezentującej szkoły
ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne z terenu powiatu
giżyckiego.
Wpisujące się w o obchody Święta Niepodległości
zawody strzeleckie zorganizowane w partnerstwie
z samorządem powiatu giżyckiego przez Sekcję
Strzelecką „SOKÓŁ” Stowarzyszenia Sportowego
i Rekreacyjnego w Rynie. Udział biorą przedstawiciele
jednostek samorządu powiatu giżyckiego.

Zawody
Strzeleckie
Samorządów
o Puchar Starosty Giżyckiego.

Organizacja XVIII
Oświatowych.

Otwartych

Regat

W regatach biorą udział 3 - 4 osobowe załogi
reprezentujące
środowisko
oświatowe
jednostek
samorządu: przedstawiciele organów prowadzących
szkoły, pracownicy wydziałów edukacji, zespołów
ekonomiczno – administracyjnych szkół, dyrektorzy
i nauczyciele szkół i placówek oświatowych, organizacje
zawodowe nauczycieli oraz zaproszone instytucje
i osoby. Regaty organizowane w ramach Obchodzonego
w Rynie Tygodnia Citaslow.

„Memoriał

Amatorski turniej piłki siatkowej dla uczczenia pamięci
zmarłego zasłużonego lekarza sportowego Symeona
Cybruka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej i
sportu.

W zakresie kultury fizycznej i sportu kwota przeznaczona
na realizację zadań wynosiła 18 000,00 zł. Na konkurs
wpłynęło 13 ofert na łączną całkowitą wartość zadań
w wys. 203 593,00 zł. i łączną kwotę wnioskowanych
dotacji w wys. 43 331,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia
Zarządu Powiatu przyznano 1 dotacji na kwotę 18 000,00
zł. ogółem. Na tej podstawie zawarto z oferentami 12
umów na realizację zadań.
- Poprawa jakości środowiska i wykorzystanie OZE na
obszarze WJM.
- Propagowanie idei ochrony środowiska.

Turnieju piłki siatkowej
Symeona Cybruka.”

5.

Ochrona
środowiska

Realizacja
działań
i wychowawczych na
klimatu i środowiska.

edukacyjnych
rzecz ochrony

ZSZ
Udział w sprzątaniu świata „ Nie śmiecimy-sprzątamy, zmieniamy”,
zbiórka makulatury, plastikowych butelek, zużytych baterii, plastikowych
nakrętek, udział w akcji „ Drzewko za makulaturę”, ogólnopolska akcja
– Zbieramy Elektrośmieci.
ZSEiI
Udział społeczności szkolnej w akcji “Sprzątanie Świata”, udział 41
uczniów w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” organizowanym przez
Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
MOS
Zbieranie zakrętek, zbieranie zużytych telefonów komórkowych, zużytych
baterii, segregacja śmieci, udział w akcji “ Działaj z Impetem”, zbiórka
makulatury w ramach akcji „Ratuj drzewa”, udział w akcji :Sprzątanie
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świata, udział w akcji :” Drzewko za makulaturę”, udział w akcji :
„Ratujmy konie”.

6.

Promocja
i ochrona
zdrowia

ZDP

Ustawa o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614 ze zm.)

Realizacja
„Planu
nasadzeń
drzew
przydrożnych
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego na 2019 rok”.
W ramach planu w pasie drogowym dróg powiatowych nasadzono 736
drzew (299 sadzonek w okresie wiosennym i 437 sadzonek w okresie
jesiennym).

„Wieloletni Program Współpracy Powiatu
Giżyckiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2019 –
2021”
„Strategia
Zintegrowanego
rozwoju
Powiatów Wlk. Jezior Mazurskich ”
Powiat Giżycki, Mrągowski, Piski,
Węgorzewski.

W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 3 umowy na realizację
zadań z zakresu edukacji ekologicznej – wpłynęło 5 ofert.

- Edukacja ekologiczna.

WOŚ

Pomoc finansowa – spółka „Giżycka Ochrona Zdrowia” Sp. z o.o.

Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej, w formie
dotacji celowej Gminie Miejskiej Giżycko w wysokości
3 000 000 zł
na dokapitalizowanie spółki „Giżycka
Ochrona Zdrowia” Sp. z o.o. w celu realizacji wniosku
o przygotowaną likwidację (art. 56 a ustawy Prawo
upadłościowe) „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.).
Promowanie wśród mieszkańców profilaktyki zdrowotnej
i zdrowego trybu życia oraz wdrożenie programów
profilaktycznych.

WSO

Wdrażanie programów profilaktycznych
dotyczących
chorób
związanych
z przekraczaniem średnich krajowych
wskaźników śmiertelności (pow.: giżycki,
mrągowski, piski i węgorzewski).

Wdrożenie programu profilaktyki raka
szyjki macicy obejmującego (edukacja
w zakresie raka szyjki macicy dzieci
i młodzieży oraz matek biorących udział w
programie, szczepienie dziewczątitp.).

Szkoła Policealna
Dnia 26 października 2019 r. – Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
dla wszystkich słuchaczy pierwszych klas (opiekun medyczny, technik
sterylizacji
medycznej,
technik
masażysta,
technik
usług
kosmetycznych) koordynator transplantacyjny Szpitala Giżyckiego Pani
Monika Małolepsza. Dnia 9 listopada 2019 r. – V turniej piłki siatkowej
osób niesłyszących ,,Migiem do siatki’’ w ramach obchodów
międzynarodowych dni głuchych. Organizatorem było Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niesłyszących ,,Nie migaj się’’.
ZSZ
Coroczne spotkanie z giżyckimi „Amazonkami” dotyczące profilaktyki
raka piersi i raka szyjki macicy. Warsztaty prowadzone przez
przedstawiciela SANEPID Giżycko na temat szkodliwości spożywania
napoi
energetycznych
na
organizm
człowieka.
Spotkania
z przedstawicielami Policji z uczniami na temat szkodliwości zażywania
narkotyków i przestępczości wśród nieletnich. Cykl spotkań z terapeutą
z NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Giżycku - poświęcony
przeciwdziałaniu narkomanii i uzależnieniu od alkoholu.
I LO
Realizacja programu profilaktycznego NOE - grudzień 2019.
MOS
Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania – warsztaty kulinarne.
ZSZ
Coroczne spotkanie z giżyckimi „Amazonkami” w ramach obchodów
Dni Różowej Wstążeczki dotyczące profilaktyki raka piersi i raka szyjki
macicy.
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Wdrożenie programu profilaktycznego
skierowanego do nauczycieli, rodziców
i uczniów
(anoreksji,
odżywiania.

dotyczącego
bulimii)
-

zaburzeń
zaburzenia

Wdrożenie programów profilaktycznych używanie i nadużywanie substancji
psychoaktywnychprzezdzieci i młodzież.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.

Utworzenie młodzieżowego
socjoterapii.

ośrodka

PORE
Zaburzenia odżywiania u dzieci i Młodzieży – program profilaktyczny
w ramach Szkoły dla Rodziców.
II LO
Realizacja programu „Ars miłość”, „ Bezpieczni w cyberprzestrzeni”.
ZSZ
Przeprowadzono lekcje profilaktyczne, zajęcia z wychowawcą oraz
pogadanki na lekcja z przedmiotów zawodowych gastronomicznych
i hotelarskich dotyczące zdrowego odżywiania i zaburzeń odżywiania
i zdrowego stylu życia .
Szkoły realizują wybrane przez siebie programy profilaktyczne. Każda
szkoła opracowuje i realizuje corocznie szkolny program profilaktycznowychowawczy.
PORE
„Zanim spróbujesz” - program profilaktyki uzależnień od alkoholu
i substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży.
SOSW, MOS
Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
używania substancji psychoaktywnych. W MOS stała współpraca
z MONARem , realizacja profilaktyki wskazującej w ramach programu
„ Fred Goes Net”.
ZSZ
Przeprowadzono spotkania z przedstawicielami WSB nt.“ Narkotyki
i dopalacze”. Spotkania z przedstawicielami Policji nt.; „ Cyberprzemoc”
i „Narkotyki i dopalacze”. Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej
– „ Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Przeprowadzenie w szkole
akcji antynikotynowej przez pielęgniarkę i przedstawiciela stacji
sanitarno-epidemiologicznej „ Palę więc śmierdzę”.
Szkoła Policealna
- Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych razem z Polskim
Stowarzyszeniem Osób z Upośledzeniem Umysłowym Giżycko
(obecnie Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną).
- Organizacja Festynu dla Osób Niepełnosprawnych SOSW, WTZ,
ŚDS
- Organizacja XXIII Festynu Osób Niepełnosprawnych dla dzieci
i młodzieży z: PSONI, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy (Ryn,
Giżycko, Mikołajki, Węgorzewo)
- Wolontariat domowy słuchaczy w opiece nad osobą niepełnosprawną
- Zajęcia praktyczne z masażu i działań opiekuńczych w DPS
w Giżycku, Węgorzewie, Mrągowie oraz w szpitalach.
SOSW, MOS
Realizacja działań, programów, projektów mających na celu
aktywizację społeczną i zawodową uczniówniepełnosprawnych.
MOS
Wolontariat młodzieży w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.
Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
W 2015 utworzono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Organizacja systemu kompleksowej opieki nad osobami
niepełnosprawnymi.

- Wspieranie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans
edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Organizacja systemu wsparcia instytucjonalnego na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych.
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wdrożenie
programu
"Akademia
Malucha"
dotyczącego
wczesnego
wspomagania rozwoju (20 dzieci) - zakup
wyposażenie
i
przystosowanie
pomieszczeń.

„Street
walker”
podwórkowy.

-

wychowawca

Wdrożenie programu "Szkoła dla
Rodziców" służącego wzmocnieniu
kompetencji wychowawczych.
Organizacja punktów konsultacyjnych
w szkołach
wiejskich
dotyczących
świadczenia porad psychologicznych,
logopedycznych i pedagogicznych.

Organizacja
zawodowego.

systemu

doradztwa

Działania na rzecz przedsiębiorczości
uczniowskiej,
w
tym
tworzenie
i wspieranie spółdzielni uczniowskich.

Organizacja projektów edukacyjnych na
rzecz rozwoju cech przedsiębiorczych
młodzieży
szkolnej,
mobilności
i zdolności do współpracy krajowej

W Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji działa Akademia Malucha
do której rocznie uczęszcza 20 dzieci z opiekunami. Przystosowano
pomieszczenia w PORE do prowadzenia zajęć. Na bieżąco uzupełniane
jest wyposażenie dostosowane do pracy z małymi dziećmi. Program
oddziaływań edukacyjno-profilaktycznych skierowany do dzieci od 2,5
roku życia nie korzystających z innych form wychowania przedszkolnego
oraz rodziców którzy w trakcie otrzymują wskazówki dotyczące
korygowania zaburzeń rozwojowych.
Realizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Zadanie realizuje Miasto Giżycko.

W PORE prowadzona jest Szkoła dla Rodziców wzmacniająca ich
kompetencje wychowawcze. Dwie grupy skierowane do dzieci
z autyzmem oraz do młodzieży w okresie adolescencji. Grupy pracują
w okresie roku szkolnego. W zajęciach uczestniczy ok. 60 rodziców.
PORE
organizuje punkty konsultacyjne pracowników Poradni w szkołach
wiejskich. Ze świadczeń korzystają uczniowie i ich rodzice. Punkty
konsultacyjne umożliwiają specjalistyczną pomoc rodzicom uczniów
z trudnościami wychowawczymi. Punkty organizowane były
w szkołach wiejskich Rydzewie, Rynie, Miłkach, Wydminach,
Gawlikach Wielkich, Talkach, w Kruklankach, Boćwince i w Gminie
Wydminy.
Szkoła Policealna
Udział w sieci doradców zawodowych. Udział w projekcie unijnym
realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu
,, Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi’’.
ZSEiI
We współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie
(APRC) został złożony projekt do Programu Interreg Litwa – Polska
pod nazwą „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności
zawodowych”. Jednym z założeń projektu było założenie z ZSEiI
w Giżycku spółdzielni uczniowskiej, do zadań której należeć będzie
wybieranie najlepszych ofert na za- kup materiałów i narzędzi do
realizacji założeń projektu (prac przy remoncie siłowni) oraz
zorganizowania wydarzenia turystycznego angażującego grupę 30
uczniów APRC. Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej
wspólnie
z 10 uczniami APRC brali udział w pracach remontowych szkolnej
siłowni – działania finalizujące projekt.
II LO
Realizowany jest Projekt edukacyjny
„GOAL” w Erasmus+
podnoszący kompetencje zawodowe informatyczne i językowe
uczniów i nauczycieli.

Opracowanie i wdrożenie programów.

Wsparcie
organizacyjne
i społecznych.

działań

edukacyjnych

Wspieranie lokalnych partnerstw w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości.
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i międzynarodowej.

7.

Transport
zbiorowy
i drogi
publiczne

Działania Zarządu Powiatu w zakresie
„Planu utrzymania
i rozbudowy sieci
dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim
na lata 2013 -2020”.
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekt „Mazurska Pętla Rowerowa”,
wynikający ze „Strategii Rozwoju
Wielkich Jezior Mazurskich 2020”.

ZSZ
W trakcie realizacji „ Od Praktyki do zatrudnienia- Europejskie praktyki
szansą na sukces zawodowy.” Erasmus+ Mobilność osób uczących
się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. W trakcie realizacji
Program Współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku
z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Okres realizacji od
01.09.2018 do 31.01.2020r.
„ Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach RPOWWM”
- Projekt w ramach programu Erasmus + ” Najlepsze praktyki zawodowe
w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”.
Celem w/w projektów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych
uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu
o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko gastronomicznej. Uczniowie odbywają dwutygodniowe praktyki
w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych w Hiszpanii
oraz miesięczne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców.
ZSEiI
Realizacja w 2019 r. projektu Erasmus+ z obszaru Mobilność osób
uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Europejskie
doskonalenie zawodowe finansowanego z PO WER polegającego na
udziale w praktykach zawodowych 40 uczniów w zawodach: technik
informatyk, technik ekonomista, technik mechatronik oraz technik
pojazdów samochodowych. Praktyki realizowane były w kwietniu
i listopadzie 2019 r. w Sewilli (Hiszpania).
ZSKŚiA
Realizacja projektu w ramach Programu Erazmus+, obszar Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegającego na
organizacji praktyk zagranicznych w Grecji w celu podniesienia
kompetencji zawodowych uczniów.
Działania związane z realizacją inwestycji i bieżącego utrzymania.
Zadania inwestycyjne
1. W ramach zadań inwestycyjnych zlecono do wykonania roboty
budowlane i usługi. Wykonane roboty budowlane to: przebudowy,
wzmocnienie i utwardzenie dróg oraz budowy chodników i zatok
autobusowych. Wykonane usługi to: nadzory inwestorskie, nadzór
autorski, dokumentacje projektowe.
2. Zrealizowane w 2019 r. zadania inwestycyjne:
1) przebudowa al. 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską,
długości 379,4 m;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy
Wielkie - Kruklin - Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy
Wielkie, długości 970 m;
3) utwardzenie drogi powiatowej nr 1827N Pieczonki- Kożuchy
Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany, długości 292 m;
4) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1726N na odcinku
Ryn - Stara Rudówka, długości 600 m;
5) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1857N na
odcinku Orłowo – Gajrowskie, długości 242 m;
6) utwardzenie drogi powiatowej nr 1833N Siedliska - Lipińskie
w miejscowości Lipińskie, długości 350 m;
7) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N
w miejscowości Stara Rudówka, długości 148 m;

ZDP
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8)

budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742N
w miejscowości Boćwinka, długości 100 m;
9) budowa chodnika w ciągu dr. pow. nr 1734N gr. pow. –
Jeziorowskie – Kruklanki, koło miejscowości Brożówka, długości
446,5 m;
10) budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej
nr 1734N w miejscowości Sołdany;
11) budowa zatoki autobusowej na ul. Suwalskiej w Giżycku.
3. Rozpoczęte w 2019 r. zadania inwestycyjne (do wykonania
w 2020 r.):
1) przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości
Marcinowa Wola;
2) Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi
powiatowej nr 1734N gr. pow. –Jeziorowskie- Kruklanki, k. m.
Brożówka (przebudowa drogi);
3) przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka
- gr. pow., w miejscowości Wężówka;
4) przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki
- Sulimy w miejscowości Sulimy;
5) remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko.
Zadania z bieżącego utrzymania
1. W ramach zadań z bieżącego utrzymania zlecono do wykonania:
roboty budowlane w zakresie remontów dróg, likwidacji przełomów na
drogach powiatowych zamiejskich, powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, remontu chodnika oraz dokumentację projektową na
remont sterówki mostu obrotowego nad Kanałem Łuczański w Giżycku.
2. W zakresie robót zleconych zlecona następujące zadania:
1) Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej na następujących drogach
powiatowych:
a) nr 1710N na odcinku Lipińskie -Wydminy, długości 600 m;
b) nr 1823N na odcinku Upałty – Kruklin, długości 357 m;
c) nr 1791N na odcinku Skop – Monetki, długości 540 m;
2) Przełomy zlikwidowano na następujących drogach powiatowych:
a) nr 1742N miejscowość Boćwinka, długości 42 m;
b) nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki, długości 30 m;
c) nr 1740N miejscowość Możdżany, długości 70 m;
d) nr 1706N na odcinku Konopki Małe- Talki, długości 73 m;
e) nr 1833 na odcinku Kruklin – Siedliska, długości 50 m
3) Remonty dróg o nawierzchni gruntowej
zostały wykonane na drogach powiatowych:
a) nr 1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) - Pańska Wola, dł. 980 m
b) nr 1942N na odcinku Zelki - gr. pow. (Stare Juchy), dł. 999 m
4) Powierzchniowe utrwalenie drodze pow. nr 1738N na odcinku gr.
pow. – Kruklanki, długości 1200 m
5) Remont chodnika na ul. Traugutta w Giżycku, dł. 60 m.
6) Rozpoczęto w 2019 r. remont mostu obrotowego nad Kanałem
Łuczański w Giżycku ( do wykonania w 2020 r.)
Zadanie pn.: „Mazurska pętla rowerowa”.
Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie.
W imieniu Powiatu Giżyckiego, sprawy związane z realizacją tego
zadania, realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. W 2019 r. w ramach
przedmiotowego zadania, zostały opłacone faktury za pełnienie nadzoru
autorskiego.
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8.

Administracja

Cyfryzacja danych powiatowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego” w ramach
projektu nr RPWM.03.01.00-28-0033/17,
pn. „Projekt zintegrowanej informacji
geodezyjno-kartograficznej
Powiatu
Giżyckiego”, współfinansowanego ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III
„Cyfrowy region”) oraz budżetu Powiatu
Giżyckiego – jako wkład własny.
Wartość projektu : 6 110 500 zł

Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz
wysoka jakość e- sług publicznych”.

W związku z podpisaną 14 września 2018 r. umową
z konsorcjum firm:
1. GISPRO spóka z o.o. - Pełnomocnik
71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 19
2. ProGIS spóka z o.o. – Partner Konsorcjum11-500
Giżycko, ul. Warszawska 8
Trwają prace związane z realizacją :
- dostosowania bazy Ewidencji Gruntów i Budynków
( EGiB) poprzez aktualizację baz danych ewidencji
gruntów
i budynków
dla
wybranych
jednostek
ewidencyjnych, do zgodności z pojęciowym modelem
danych Ewidencji Gruntów i Budynków,
- utworzenia bazy BDOT500 ( Baza Danych Obiektów
Topograficznych o szczegółowaości 1:500 ) zgodnej
z pojęciowym modelem danych BDOT500,
- modernizacją szczegółowej poziomej osnowy
geodezyjnej z inwentaryzacją punktów osnowy poziomej
podstawowej i szczegółowej, utworzenie bazy BDSOG
( Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych),
- cyfryzacją dokumentów uzasadniających wpisy do
Ewidencji Gruntów i Budynków ( EGiB), utworzenie
repozytorium oraz cyfryzację operatów technicznych.
Stan zaawansowania prac ok. 50%:
- zakupono sprzęt i oprogramowanie
- utworzono geoportal powiatowy
- uruchomiono 18 e-usług realizowanych przez geoportal
powiatowy.

Starostwo
Powiatowe
(Wydział
Geodezji
i
Gospodarki
Gruntami)

Strona 54 z 95

Strategia
2020.

9.

Bezpieczeń
stwo

Wielkie

Jeziora

Mazurskie

Powiatowy
Program
Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
na lata 2018-2020.

Projekt „CYFROWE MAZURY” realizowany był przez Starostwo
Powiatowe w Giżycku. Projekt konkursowy z preferencjami realizowany
przez 12 samorządów - członków Stowarzyszenia. Wartość projektu
ponad 8,2 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł. W 2017
roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa
o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowe Mazury”. Utworzono zespoły
projektowe oraz dokonano wyboru inżyniera projektu.
Projekt był przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy
jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie
Jeziora Mazurskie. Był efektem współdziałania na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszaru WJM. Projekt zakładał budowę
rozwiązań e-administracji w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze,
Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane - Nida, Mikołajki,
Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne
znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania
regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie
warmińsko-mazurskim.
Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru
funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług
publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Szczegóły w sprawozdaniu pt. Ocena Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku realizacji w 2019 roku zadań „Powiatowego Programu
Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Porządku
Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020”, które jest ujęte
w tematyce sesji Rady Powiatu w Giżycku w kwietniu 2020 r.

1. Przeszkolono pracowników urzędów do obsługi
systemu EZD.
2. Wybudowano sieci LAN.
3. Doposażono infrastrukturę teleinformatyczną urzędów
administracji samorządowej.
4. Utworzono publiczne miejsca dostępu do Internetu.
5. Wdrożono
system
elektronicznego
obiegu
dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd.

Starostwo
Powiatowe

Projekt został rzeczowo zakończony z dniem 31.12.2018.
Wskaźniki do projektu zostały złożone w 2019 r.
w raporcie końcowym i przyjęte jako zrealizowane.
W chwili obecnej trwa końcowe rozliczanie finansowe
projektu.

-

Powiat
Giżycki
miejscem
bezpiecznego
zamieszkania i wypoczynku.
Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym i wodnym.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych
(np. alkoholizm, narkomania).
Ograniczenie
demoralizacji
i przestępczości
nieletnich.
Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa w okresie
sezonu letniego.

Starostwo
Powiatowe

Strona 55 z 95

10

Sprawy
obywatelski
e

(ochrony praw
konsumenta;
współpracy i
działalności na
rzecz
organizacji
pozarządowyc
h …)
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Promocja
powiatu

Wieloletni Program Współpracy Powiatu
Giżyckiego
z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2019-2021.

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. „Wieloletniego Programu
Współpracy…” przedłożone Radzie Powiatu do 31 maja w 2020 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019
r. poz. 688 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.

-

-

„Strategia
Zintegrowanego
rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich ”Powiat Giżycki, Mrągowski, Piski,
Węgorzewski.

„Strategia
Zintegrowanego
rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich ”Powiat Giżycki, Mrągowski, Piski,
Węgorzewski.

Budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami. Wspieranie organizacji
i zrzeszonych w nich mieszkańców w realizacji
celów publicznych.
Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych.
Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na
kreowanie polityki społecznej w powiecie.
Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze
zaspakajanie potrzeb społecznych.
Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej
swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Prowadzenie portalu informacyjnego www.powiatgizycki.pl, portalu
społecznościowego Facebook oraz Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Giżyckiego - codzienne przeglądanie stron internetowych
powiatowych
jednostek
organizacyjnych,
stron
portali
społecznościowych – wyszukiwanie informacji do zamieszczenia na
portalu informacyjnym oraz FB Powiatu Giżyckiego
- Przygotowanie biuletynu informacyjnego w Gazecie Olsztyńskiej wydanie giżyckie
- Zakup i dystrybucja gadżetów promocyjnych (przeprowadzenie
procedury zamówienia do 30 tys. euro).

Organizacja press-tourów dla dziennikarzy.

Obsługa
study-tour
dziennikarzy
szwajcarskich,
izraelskich,
amerykańskich, meksykańskich, holenderskich i niemieckich.
Udział w targach.

- styczeń -Targi Ferien Messe Wiedeń (Austria)
- styczeń - Targi Adventur Wilno (Litwa),
- luty - Targi Reisen Hamburg (Niemcy),
- luty – Targi Essen (Niemcy),
- marzec - Targi ITB Berlin (Niemcy),
- marzec - Targi Wiatr i Woda w Warszawie,
- marzec – Targi „Na styku kultur” w Łodzi,
- listopad – Targi „Touristik und Caravaning” w Lipsku (Niemcy).

Starostwo
Powiatowe

Wydział Spraw
Obywatelskich

WSO

Działania promujące subregion jako atrakcyjny cel
podróży i wypoczynku.

CPiIT

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, we współpracy
z Ośrodkami Zagranicznymi Polskiej Organizacji
Turystycznej,
Warmińsko-Mazurską
Regionalną
Organizacją Turystyczną, Departamentem Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego oraz lokalnymi podmiotami gospodarczymi.
Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, we współpracy
z Ośrodkami Zagranicznymi Polskiej Organizacji
Turystycznej,
Warmińsko-Mazurską
Regionalną
Organizacją Turystyczną, Departamentem Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w
Elblągu oraz lokalnymi podmiotami gospodarczymi.
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Realizacja kampanii reklamowych w Internecie, w prasie krajowej
i zagranicznej.Elementem kampanii reklamowej w mediach są
materiały powstające w ramach realizowanych wizyt studyjnych
dziennikarzy.
Wykorzystanie istniejącej współpracy transgranicznej do promowania
obszaru WJM.
- Wymiana materiałów promocyjnych z partnerami z Vareny, Alytusa
i Druskienik,
- Promocja oferty Powiatu Giżyckiego podczas „24-godzinnego
pływania” oraz „Święta plonów” w Kwerfurcie (Saalekreis).
Przygotowanie informatorów, przewodników i map oraz właściwą ich
dystrybucję na imprezach promocyjnych.
W 2019 pojawiły się nowe publikacje:
- folder „Kajakiem po Powiecie Giżyckim”,
- folder „Rowerem po Powiecie Giżyckim”,
- folder „Giżycki Motokurier Turystyczny”,
- wizytówki dla żeglarzy „Godziny otwarcia mostu”,
- katalog ofertowy „Powiat Giżycki”,
- Informator Żeglarski 2019,
- plan miasta Giżycka,
- foldery promocyjne powiatu „Powiat Giżycki perła Mazur” w wersji
polskiej i niemieckiej.
Opracowanie i wydanie nowych materiałów informacyjno-promocyjnych.
W 2019 pojawiły się nowe publikacje:
- materiały promocyjne „Bitwa Zimowa na Mazurach”,
- folder „Kajakiem po Powiecie Giżyckim”,
- materiały promocyjne imprezy „Mazurski wrzesień 1939” ,
- folder „Campingi. Pola namiotowe”,
- folder „Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe”,
- folder „Szlak św. Jakuba”.
Promocja lokalnych produktów turystycznych i kuchni regionalnej.
Bieżąca promocja targowa produktów oferowanych przez lokalną bazę
turystyczną (szlaki turystyczne, oferty pobytowe, czartery, przepisy
kulinarne).
Promocja atrakcji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych.
- zaangażowanie we współorganizację projektu „Operacji Boyen”,
- bieżąca promocja atrakcji turystycznych w oparciu o dostępne mapy,
przewodniki, foldery oraz informację ustną.
- bieżąca promocja wszystkich imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym za pośrednictwem strony
gizycko.turystyka.pl oraz profilu Facebook Centrum Promocji
i informacji Turystycznej.
Rozwijanie całorocznej rodzinnej oferty tury- stycznej.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.
Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oraz we
współpracy z Miastem Giżycko.

Działania informacyjne
turystycznego.

związane

z obsługą

ruchu

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Wspieranie rozwoju i promowanie oferty turystycznej
subregionu.
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Promocja oferowanych przez branżę atrakcji turystyki rodzinnej:
„Mazurskie Safarii”,„MiniZOO”,„Wioskaindiańska”,„Parklinowy”,„Park
wodnywWilkasach”, „TwierdzaBoyen”.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, we
współpracy z lokalną branżą turystyczną.

Rozwijanie oferty wypoczynku feryjnego (wakacyjnego) kierowanego
do zorganizowanych grup młodzieży krajowej i zagranicznej,
w szczególności
opartej
na
bazie
Szkolnych
Schronisk
Młodzieżowych.
- promocja ofert ośrodków na targach turystycznych oraz za
pośrednictwem mediów elektronicznych oraz materiałów w siedzibie
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
- wsparcie ZSZ oraz ośrodka „Zofiówka” w promocji szkolnej bazy
noclegowej;
Rozwój oferty pobytów weekendowych połączonych ze specjalistycznymi
formami wypoczynku.
Promocja pakietów weekendowych przygotowywanych przez podmioty
turystyczne.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, we
współpracy z lokalną branżą turystyczną.

Aktywności realizowane w ramach własnych działań
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, we
współpracy z lokalną branżą turystyczną.
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2.Wysokość środków finansowych pozyskanych w 2019 w ramach realizowanych projektów, programów, strategii (tabela)
Program, projekt
Erasmus +
Efektywne strategie w edukacji
czytelniczej uczniów
Erasmus Sport
Sport bez barier
Erasmus +
Najlepsze praktyki zawodowe
w Hiszpanii szansą na sukces
zawodowy
Erasmus +
Międzynarodowa
mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz
kadry
kształcenia
zawodowego
Ministerstwo Sportu
Otwarta Strefa Aktywności
Fundacja Wawel
Ekologiczna przedsiębiorczość.
Twórczy recykling
Wojewoda Warm.-Mazurski
Dotacja na wyposażenie szkół
podstawowych w podręczniki,
materiały
edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe 2019

Kuratorium Oświaty
Program „Wyprawka szkolna
2019”

Jednostka
realizująca
projekt
PORE
PZOSiPO

1. Wartość projektu
2. kwota dofinansowania
1. 190 700,00 euro

Działania realizowane w 2019

(100 % dofinansowania)

Spotkanie z partnerami z Litwy i Łotwy, ustalenie harmonogramu
realizacji działań

1. 56 425 euro

Działania projektowe rozpoczęły się w 2020 roku

(100 % dofinansowania)

ZSZ

1. 323 777,23 zł.
(100 % dofinansowania)

ZSKŚiA

1. 615 491, 42 zł.
(100 % dofinansowania)

PZOSiPO
I LO

1. 50 000 zł.
2. 25 000 zl.
1. 6 179 zł.

16 uczniów odbyło 2 - tygodniową praktykę zawodową w 3- i 4gwiazdkowych hotelach oraz restauracjach w Hiszpanii
30 uczniów klas III uczących się w zawodach: technik agrobiznesu,
technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik budownictwa
uczestniczyło w praktykach zawodowych w Grecji.
Budowa siłowni zewnętrznej w I LO.
Założono uczniowską spółdzielnię rękodzielniczą.

(100 % dofinansowania)

SOSW, MOS,
PSONI

II LO, ZSEiI,
ZSZ, SOSW,
PSONI

1. 43 014,71 zł.
(100 % dofinansowania)

1. 13 788,67 zł.
(100 % dofinansowania)

W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe do szkół podstawowych specjalnych z przeznaczeniem
dla uczniów niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz dla uczniów z autyzmem, jak
również dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
uczących się w MOS w Giżycku. Dotacje otrzymały:
Szkoła
Podstawowa nr 5 przy SOSW w Giżycku – na łączną kwotę
22 441,78zł., Szkoła Podstawowa Nr 8 przy MOS w Giżycku –
9 059,09zł., Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy
Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych
w Giżycku PSONI – 11 513,84zł.
Dofinansowano zakup podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do branżowej
szkoły I stopnia, klasy I 4 letniego liceum ogólnokształcącego, klas I –
III 3letniego liceum, klas I 5letniego technikum oraz klas I-IV technikum
4letniego oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Kuratorium Oświaty
SOSW
Dotacja
celowa
na
dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego

Ministerstwo
Edukacji PORE
Narodowej
Program wsparcia dla rodzin
„Za życiem
Wojewoda Warm.-Mazurski
PORE
Dotacja celowa na finansowanie
wydatków
związanych
z zatrudnieniem i realizacją zadań
przez doradców metodycznych
Kuratorium Oświaty
MOS, SOSW
Dotacja
celowa
,,Aktywna
tablica” 2019

1. 8 418,00 zł.
(100 % dofinansowania)

1. 171 600,00 zł.
(100 % dofinansowania)

1. 54 059,42 zł.
(100 % dofinansowania)

1. 28 000,00 zł.
2. 22 400,00 zł.

Fundusz Dróg
Samorządowych
Fundusz Dróg
Samorządowych
Fundusz Dróg
Samorządowych
Fundusz Dróg
Samorządowych

ZDP
w Giżycku
ZDP
w Giżycku
ZDP
w Giżycku
ZDP
w Giżycku

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

2 107 922,60 zł.
994 035,04 zł.
1 794 370,50 zł
884 980,12 zł
1 179905,59 zł
589 860,55 zł
934 789,54 zł
467 394,77 zł

Fundusz Dróg
Samorządowych
Fundusz Dróg
Samorządowych

ZDP
w Giżycku
ZDP
w Giżycku

1.
2.
1.
2.

2 614 857,84 zł
1 307 250,57 zł
3 536 673,97 zł
1 768 336,98 zł

Fundusz Dróg
ZDP
Samorządowych
w Giżycku
Fundusz Dróg
ZDP
Samorządowych
w Giżycku
„Projekt zintegrowanej informacji Starostwo
geodezyjno - kartograficznej Powiatowe
Powiatu Giżyckiego” Całkowita
wartość projektu : 6 110 500 zł

1.
2.
1.
2.
1.
2.

2 888 521,60 zł
1 444 260,80 zł
228 153,42 zł
114 027,81 zł
2 808 737,00 zł.
2 381 542,75 zł.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zadań związanych
z wychowaniem
przedszkolnym
dzieci
uczęszczających
do
Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku, kończących w roku
przyznania dotacji 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania
przedszkolnego, wykazanych z SIO wg stanu na dzień 30 września
roku budżetowego.
Zajęcia specjalistyczne ( fizjoterapeutów, terapeutów, pedagogów,
psychologów, logopedów) dla ……dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju
W ramach dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko –
Mazurskiego dofinansowano zatrudnienie i realizację zadań przez
doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli przy PORE w Giżycku
Dotacje przyznano w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica”
na zakup pomocy dydaktycznych – zakupione zostały 2 monitory
interaktywne 65 cali na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8
Specjalnej w MOS oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej przy
SOSW w Giżycku
Przebudowa drogi pow. nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin –
Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie
Przebudowa alei 1 Maja w Giżycku na odcinku od skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską
Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko – inwestycja
w trakcie realizacji
Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej
nr 1734N gr. pow. - Jeziorowskie - Kruklanki koło miejscowości
Brożówka (przebudowa drogi) – inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy
w miejscowości Sulimy – inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola – inwestycja
w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - gr. pow.,
w miejscowości Wężówka – inwestycja w trakcie realizacji
Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu
ul. Moniuszki w Giżycku
1. Prace pilotażowe w ramach których wykonano:
- modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Czyprki , gmina
Miłki
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Wydział Geodezji i
Gospodarki
Gruntami

PO WER 2014-2020

PUP Giżycko

1. 994 617,61 zł.
(100 % dofinansowania)

RPO WiM 2014-2020

PUP Giżycko

1. 1 588 126,23 zł.
(100 % dofinansowania)

Program aktywizacji zawodowej PUP Giżycko
bezrobotnych zamieszkujących
wieś finansowany z rezerwy FP
będącej w dyspozycji Ministra

1. 200 000,00 zł.

- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 gmina
Kruklanki
- modernizację szczegółowej osnowy poziomej wraz z inwentaryzacją
punktów - co najmniej 40 punktów
- zeskanowanie i opracowanie 100 operatów technicznych oraz 100
dokumentów uzasadniających wpisy do Ewidencji Gruntów i Budynków
2. Wykonano analizę materiałów źródłowych która obejmowała:
- sporządzenie raportu zawierającego wyniki analizy materiałów PZGiK
- ujawnienie obiektów ewidencyjnych w bazie EGiB z operatów
technicznych PZGiK (działki, punkty graniczne ,budynki, kontury
klasyfikacyjne
- wprowadzenie danych geometrycznych obiektów ewidencyjnych
( działki) zgodnie z danymi zawartymi w operatach technicznych.
- ustalenie atrybutów punktów granicznych na podstawie materiałów
źródłowych.
3. Utworzono bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla 6
jednostek ewidencyjnych ( gmina Giżycko , miasto Giżycko, gmina Ryn
, miasto Ryn, gmina Miłki, gmina Wydminy) w zakresie konwersji,
redakcji
4 Wykonano skanowanie 650 000 stron dokumentów.
5. Dostawa instalacja i uruchomienie sprzętu : 10 zestawów
komputerowych, serwer aplikacyjny, serwer web, macierz 28 TB,
przełącznik sieciowy 48 port , UPS do serwera.
6. Obsługa i zarządzanie projektem przez firmę doradczą.
Organizacja szkoleń- 5 os.
Organizacja staży- 63 os.
Prace interwencyjne- 31 os.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 15 os.
Organizacja staży-54 os.
Prace interwencyjne- 67 os.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 14 os.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy21 os.
Organizacja robót publicznych- 21 os.

(100 % dofinansowania)
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III.

REALIZACJA UCHWAŁ
1.

Wykonanie uchwał rady powiatu.

L.p.

Numer i nazwa uchwały Rady Powiatu

1.

Uchwała Nr IV.39.2019 z dnia 31.01.2019 w
sprawie Programu działań profilaktycznych,
promowania i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok
2019

Jednostka/wydział
/stanowisko
zobligowane do
wykonania
PCPR

Sposób wykonania

W ramach Programu zorganizowano 3 zaplanowane w programie
przedsięwzięcia.:
1. Czterogodzinne szkolenie pt. „Samouszkadzanie i zachowania
autoagresywne u dzieci i młodzieży jako przejaw stosowania
nieprawidłowych metod wychowawczych w rodzinie” oraz
„Wpływ diety dziecka na jego rozwój. Zaburzenia odżywiania.
Zaburzenia odżywiania jako skutek stosowania przemocy wobec
dziecka” . Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności opiekunów,
wychowawców,
rozpoznawania
symptomów
zachowań
autoagresywnych, przeciwdziałanie samookaleczeniom u dzieci
i młodzieży. Szkolenie skierowane było do rodzin zastępczych,
biologicznych, rodzinnych domów dziecka, placówki opiekuńczo –
wychowawczej, koordynatorów, pracowników socjalnych i asystentów
rodziny. W szkoleniu wzięły udział 42 osoby, w tym 7 pracowników
pomocy społecznej, 19 osób sprawujących funkcję rodzin
zastępczych, 1 rodzic biologiczny, 1 pracownik MOS, 5 pracowników
PCPR, 9 pedagogów szkolnych.
2. Pięciogodzinne
szkolenie pt. „Potrzeby rozwojowe dzieci
w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”, które odbyło się
w Beneficjentami warsztatów były rodziny zastępcze, biologiczne,
rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze,
koordynatorzy, pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Szkolenie miało
na celu poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci,
w szczególności dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wdrażanie
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci na
poszczególnych etapach rozwoju. W szkoleniu wzięło udział 45 osób,
w tym 9 pracowników pomocy społecznej, 23 osoby sprawujące
funkcję rodziny zastępczej, 1 wychowawca placówki opiekuńczo –
wychowawczej, 7 pracowników PCPR oraz 1 pracownik MOS,
3 pedagogów szkolnych, 1 rodzica biologicznego.
Przeprowadzono kampanię w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie pod nazwą „Biała Wstążka”. W ramach kampanii
pracownicy PCPR (prawnik, pedagog) prowadzili dyżur.

Realizacja/
termin wykonania
25.09.2019 r.

21.11.2019 r.

07.12.2019 r.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Uchwała Nr IV.40.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie
uchwalenia
„Powiatowej
Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata
2019 - 2026”
Uchwała Nr IV.41.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie obniżenia kwot dofinansowania
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Uchwała Nr IV.42.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie ustalenia wysokości zwrotu
kosztów
przejazdu
pojazdem
samochodowym niebędącym własnością
powiatu
Uchwała Nr IV.43.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
Uchwała Nr IV.44.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019
Uchwała Nr IV.45.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy
Stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2019.
Uchwała Nr IV.46.2019 z dnia 31.01.2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady
Powiatu na rok 2019
Uchwała Nr V.47.2019 z dnia 28.02.2019
w sprawie
przeznaczenia
środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019

PCPR

2019 - 2026 r.
W rocznym sprawozdaniu PCPR za rok 2019 jest monitoring Strategii.

PCPR
Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

Przewodniczący
Komisji
Przewodnicząca
Rady
PCPR
PUP

10. Uchwała Nr V.48.2019 z dnia 28.02.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

11. Uchwała Nr VI.49.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie
stwierdzenia
zakończenia
działalności Gimnazjum Nr 4 Specjalnego
w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
Wychowawczym im. Jana Brzechwy
w Giżycku
12. Uchwała Nr VI.50.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie
stwierdzenia
zakończenia
działalności Gimnazjum Nr 5 dla Dorosłych
w Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku

PZOSiPO
SOSW

PZOSiPO

Obniżono o 20%
dofinansowanie wszystkich zrealizowanych
wniosków. Umożliwiło to przyznanie dofinansowania większej ilości
osób niepełnosprawnych.
Realizowane na bieżąco: w przypadku przedłożenia do rozliczenia
przez radnego polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji)
naliczany jest zwrot kosztów przejazdu.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Wykonanie uchwały powierzono poszczególnym Przewodniczącym
Komisji.
Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącej Rady.
Dokonano podziału środków zgodnie z uchwałą.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością poszukujących pracy nie pozostających
w zatrudnieniu poprzez organizację staży.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
W związku z reformą prawa oświatowego wprowadzoną ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, niniejszą uchwałą stwierdzono zakończenie z dniem
31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum Nr 4 Specjalnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy
w Giżycku.
W związku z reformą prawa oświatowego wprowadzoną ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, niniejszą uchwałą stwierdzono zakończenie z dniem
31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum Nr 5 dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Giżycku.

Zrealizowano
w 2019 r.
Bezterminowo

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Zrealizowano
Zrealizowano
w 2019 r.
Kwiecień – grudzień
2019 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano.
Termin:
31.08.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
31.08.2019 r.
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13. Uchwała Nr VI.51.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie
stwierdzenia
zakończenia
działalności Gimnazjum Nr 6 Specjalnego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Giżycku

CKZiU
PZOSiPO

OS

14. Uchwała Nr VI.52.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w Giżycku w czteroletnie
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Giżycku

15. Uchwała Nr VI.53.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego II Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Gustawa
Gizewiusza w Giżycku w czteroletnie II
Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa
Gizewiusza w Giżycku

16. Uchwała Nr VI.54.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych
w Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku

PZOSiPO
I LO

PZOSiPO
II LO

PZOSiPO

Przekształcono w Szkołę Podstawową nr 9 dla Dorosłych w Giżycku.
W związku z reformą prawa oświatowego wprowadzoną ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe, niniejszą uchwałą stwierdzono zakończenie z dniem
31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum Nr 6 Specjalnego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.

Zrealizowano.
Termin:
31.08.2019 r.

Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Giżycku zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Dokumentacja szkoły została zarchiwizowana.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące w liceum
czteroletnie. W latach szkolnych 2019/2020- 2021/2022 w czteroletnim
liceum ogólnokształcącym prowadzi się klasy dotychczasowego
trzyletniego
liceum
ogólnokształcącego
dla
absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji tych klas,
zgodnie z art. 147 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się naboru do
klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące w liceum
czteroletnie. W latach szkolnych 2019/2020- 2021/2022 w czteroletnim
liceum ogólnokształcącym prowadzi się klasy dotychczasowego
trzyletniego
liceum
ogólnokształcącego
dla
absolwentów
dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji tych klas,
zgodnie z art. 147 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się naboru do
klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych
w liceum czteroletnie. W latach szkolnych 2019/2020- 2022/2023
w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzi się
klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do
momentu likwidacji tych klas, zgodnie z art. 185 ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Od roku szkolnego

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.
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2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na
semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
17. Uchwała Nr VI.55.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum
Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu
w Giżycku
w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół
Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku

CKZiU
PZOSiPO
ZSKŚiA

18. Uchwała Nr VI.56.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych
im.
Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole
Szkół Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

PZOSiPO
ZSEiI

19. Uchwala nr VI.57.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego
czteroletniego
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Zawodowych w Giżycku w pięcioletnie
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Zawodowych w Giżycku

PZOSiPO
ZSZ

20. Uchwała Nr VI.58.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 3 przy
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku

PZOSiPO
CKZiU

21. Uchwała Nr VI.59.2019 z dnia 28.03.2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku

Uchwałę
przekazano
Dyrektorowi DPS
oraz Skarżącemu.

Przekształcono w czteroletnie LO dla Dorosłych.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe czteroletnie technikum w technikum pięcioletnie.
W latach szkolnych 2019/2020- 2022/2023 w pięcioletnim technikum
prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji
tych klas, zgodnie z art. 153 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się
naboru do klasy I czteroletniego technikum.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.

W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe czteroletnie technikum w technikum pięcioletnie.
W latach szkolnych 2019/2020- 2022/2023 w pięcioletnim technikum
prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji
tych klas, zgodnie z art. 153 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się
naboru do klasy I czteroletniego technikum.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60
z późn. zm.) z
dniem 1 września 2019 r. przekształcono
dotychczasowe czteroletnie technikum w technikum pięcioletnie.
W latach szkolnych 2019/2020- 2022/2023 w pięcioletnim technikum
prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu likwidacji
tych klas, zgodnie z art. 153 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe. Od roku szkolnego 2020/2021 nie prowadzi się
naboru do klasy I czteroletniego technikum.
Uchwała intencyjna, której zamiarem była likwidacja Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego nr 3 przy CKZiU w Giżycku. Zamiar
likwidacji związany bezpośrednio ze zmianą siedziby CKZiU z ul.
Smętka 5 na ul. Aleja 1 go Maja 14. Zarząd Powiatu wystąpił do
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie
pozytywnej opinii w przedmiocie likwidacji schroniska. Kurator wyraził
opinię pozytywną. Likwidacja schroniska nastąpiła z dniem 31
października 2019 roku.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
31.10.2019 r.

Zrealizowano
Skargę uznano za bezzasadną.
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22. Uchwała Nr VII.60.2019 z dnia 25.04.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
23. Uchwała Nr VII.61.2019 z dnia 25.04.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

24. Uchwała Nr VII.62.2019 z dnia 25.04.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców
Powiatu Giżyckiego i Powiatu Piskiego

Biuro Rady
ZDP

25. Uchwała Nr VII.63.2019z dnia 25.04.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia
środków
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

PCPR

26. Uchwała Nr VIII.64.2019 z dnia 30.05.2019
w sprawie pozbawienia kategorii drogi
powiatowej ulicy Traugutta w Giżycku
27. Uchwała Nr VIII.65.2019 z dnia 30.05.2019
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 3 przy Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Giżycku

28. Uchwała Nr VIII.66.2019 z dnia 30.05.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej

PUP

ZDP
PZOSiPO
CKZiU

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Uchwała zobowiązała Przewodniczącą Rady Powiatu do
powiadomienia
składających
petycję.
Mieszkańcy
zostali
powiadomieni o rozpatrzeniu petycji dnia 18.04 2019 r.
Treść petycji:
1. Uwzględnia się w części petycję Mieszkańców Powiatu Giżyckiego
i Powiatu Piskiego w sprawie prac drogowych na odcinku drogi
powiatowej Nr 1702N między miejscowościami Pańska Wola – Czarne
oraz podjęcia współpracy z Powiatem Piskim w celu wykonania tychże
prac w zakresie podjęcia działań polegających na wykonaniu
bieżących napraw i remontów odcinka drogi należącego do Powiatu
Giżyckiego.
2. Powiat Giżycki deklaruje chęć podjęcia współpracy z Powiatem
Piskim w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji zgodnie
z wnioskiem mieszkańców w przyszłości, pomimo iż Powiat Piski
rozstrzygając w/w petycję postanowił jej nie uwzględnić.
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wykonał remont drogi pow.
1702N na odcinku gr. pow. (Odoje) – Pańska Wola.
Dokonano podziału środków zgodnie z uchwałą zmieniającą.
Przesunięcie środków z zdania „Finansowanie kosztów szkolenia” (art.
40) w kwocie 3.000 zł na nowe zadanie „Zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy” oraz 4.000zł na finansowanie wydatków na instrumenty
i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
Protokolatnie w dniu 24.01.2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w
Giżycku przekazał dokumentację drogi Gminie Miejskiej Giżycko.
Z dniem 31 października 2019 r. zlikwidowano Szkolne Schronisko
Młodzieżowe nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Giżycku mieszczące się na ul. Smętka 5 w Giżycku. Należności
i zobowiązania oraz dokumentację zlikwidowanego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 3 w Giżycku, z wyłączeniem
dokumentacji nadzoru pedagogicznego, przejęło Starostwo Powiatowe
w Giżycku. Mienie likwidowanego Schroniska należy do Powiatu
Giżyckiego.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano.
Powiadomiono
wnioskodawcówi
dnia 18.04 2019 r.

Zrealizowano
w 2019 r.
maj – grudzień 2019
r.
1 stycznia 2020 r.
Zrealizowano.
Termin:
31.10.2019 r.

Zrealizowano
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Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
29. Uchwała Nr III.67.2019 z dnia 30.05.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

30. Uchwała Nr VIII.68.2019 z dnia 30.05.2019
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu

Skarbnik Powiatu

31. Uchwała Nr IX.69.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
likwidacji
postoju
taxi
na
placu
Grunwaldzkim w Giżycku
32. Uchwała Nr IX.70.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie
utworzenia
sezonowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 4
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Giżycku

Biuro Rady

33. Uchwała Nr IX.71.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej

Skarbnik Powiatu

34. Uchwała Nr X.72.2019z dnia 27.06.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
35. Uchwała Nr IX.73.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

36. Uchwała Nr IX.74.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Giżycku wotum zaufania
37. Uchwała Nr IX.75.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2018
38. Uchwała Nr IX.76.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2018
39. Uchwała Nr IX.77.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie wyrażenia stanowiska Rady
Powiatu w Giżycku

i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Wyemitowano obligacje w kwocie 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych
obligacji. Środki z emisji wpłynęły na rachunek Powiatu w dniu
27.06.2019 r.
Petycji nie uwzględniono.

PZOSiPO

MOS

Skarbnik Powiatu

Biuro Rady

Utworzono sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 4
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku przy ul. Smętka 5.
Schronisko jest placówką sezonową czynną w okresie wakacyjnym:
lipiec – sierpień.
Zarządzeniem dyrektora wprowadzono regulamin Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 4.
Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską, w wyniku której w Uchwale
Nr VIII.67.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok
2019 omyłkowo wpisano rok 2018 r. zamiast: rok 2019.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Udzielono Zarządowi wotum zaufania.
Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Zarząd otrzymał absolutorium za 2018 r.
Rada Powiatu w Giżycku, uwzględniając wagę dostępności
komunikacyjnej oraz jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy,
a w tym turystyczny powiatu i całego subregionu, poparła działania
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozwoju sieci dróg
krajowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim z poszanowaniem

01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowana

Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Powiadomiono
wnioskodawców
dnia 08.07.2019 r.
Zrealizowano
15 lipca 2019 r.

Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Zrealizowano
Zrealizowano
Zrealizowano
Stanowisko
przekazano
23.07.2019 r.
Ministrowi
Infrastruktury,
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40. Uchwała Nr IX.78.2019 z dnia 27.06.2019
w sprawie wyrażenia stanowiska Rady
Powiatu w Giżycku odnośnie wycinki Lasu
Miejskiego

Biuro Rady

41. Uchwała Nr X.79.2019 z dnia 29.08.2019
w sprawie
określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli

PZOSiPO

42. Uchwała Nr X.80.2019 z dnia 29.08.2019
zmieniająca
uchwałę
w sprawie
przeznaczenia środków z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 r.
43. Uchwała Nr X.81.2019 z dnia 29.08.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
44. Uchwała Nr X.82.2019 z dnia 29.08.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

PCPR
PUP
Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich.
Ponadto Rada Powiatu stoi na stanowisku, że priorytetem powinna być
kontynuacja modernizacji DK 16, a szczególnie zakończenie odcinka
Borki Wlk. – Mrągowo wraz z przebudową DK 59 i DK 63 jako
najważniejszych dróg dojazdowych dla Powiatu Giżyckiego i Powiatu
Węgorzewskiego do DK 16 i S 61.
Rada Powiatu w Giżycku poparła petycję mieszkańców Giżycka i okolic
dotyczącą zaprzestania prowadzonej wycinki Lasu Miejskiego
kierowaną do Nadleśnictwa Giżycko w postulatach o:
1) zaprzestanie wyrębu Lasu Miejskiego do czasu ustalenia dla
niego nowych zasad gospodarowania,
2) uznanie Lasu Miejskiego za las o szczególnych walorach
przyrodniczych, kluczowy dla tożsamości kulturalnej lokalnej
społeczności – HCVF 6,
3) opracowanie dla Lasu Miejskiego, w dialogu ze społeczeństwem,
zasad gospodarowania.
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
realizowanych przez nauczycieli, których pensum nie zostało
określone przepisami ustawy Karta Nauczyciela tj. pedagogów,
doradców zawodowych, nauczycieli bibliotek pedagogicznych,
psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej. Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 3 lit. d ustawy
zmieniającej Kartę Nauczyciela, zobligowano organ prowadzący
szkołę do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazując
jednocześnie, że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin
tygodniowo. Dotychczas wymiar godzin nauczycieli praktycznej nauki
zawodu określony był w ustawie Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 3
w punkcie 5 tabeli i określony był przez ustawodawcę na 22 godziny
w wymiarze tygodniowym. Jednocześnie dodano zapis precyzujący, iż
do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli praktycznej nauki
zawodu, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przez
godzinę zajęć praktycznych należy rozumieć jednostkę 55 minut.
Zrealizowano.

Wojewodzie
WarmińskoMazurskiemu,
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych
i Autostrad
Zrealizowano
Stanowisko
przekazano
03.07.2019 r.
Nadleśniczemu
w Giżycku oraz
inicjatorom petycji
mieszkańców.
Zrealizowano

Do 31.12.2019 r.

Nie dotyczy PUP.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
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45. Uchwała Nr X.83.2019 z dnia 29.08.2019
zmieniająca
uchwałę
w sprawie
zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji
Rady Powiatu na rok 2019
46. Uchwała Nr XI.84.2019 z dnia 26.09.2019
w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Giżyckiego
47.

48.

Uchwała Nr XI.85.2019 z dnia 26.09.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie
Finansowej
Powiatu
Giżyckiego na lata 2019 – 2033
Uchwała Nr XI.86.2019 z dnia 26.09.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Przewodniczący
Komisji
Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

49. Uchwała Nr XI.87.2019 z dnia 26.09.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Miejskiej Giżycko

Skarbnik Powiatu
Naczelnik WSO

50. Uchwała Nr XII.88.2019 z dnia 31.10.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
Członków Zarządu Powiatu
51. Uchwała Nr XII.89.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie przekształcenia Powiatowego
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
w Giżycku i Regionalnego Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Giżycku w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Giżycku

Przewodnicząca
Rady Powiatu

52 Uchwała Nr XII.90.2019 z dnia 31.10.2019
zmieniająca uchwałę w sprawie połącznia
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
z Powiatowym
Centrum
Kształcenia
Praktycznego w Giżycku

CKZiU
PZOSiPO

CKZiU
PZOSiPO

tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Wykonanie uchwały powierzono poszczególnym Przewodniczącym
Komisji.

Zrealizowano

Zmiana Statutu Powiatu Giżyckiego dotycząca zmiany § 60 ust.2
dotycząca zmniejszenia liczby członków zarządu do 4 osób została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
Mazurskiego 9 października 2019 r. poz. 4858 i obowiązuje od 24
października 2019 r.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Rada Powiatu udzieliła pomocy finansowej, w formie dotacji celowej
Gminie
Miejskiej
Giżycko
w wysokości
3 000 000 zł
na
dokapitalizowanie spółki „Giżycka Ochrona Zdrowia” Sp. z o.o.
w celu realizacji wniosku o przygotowaną likwidację (art. 56 a ustawy
Prawo upadłościowe) „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.).
Zmieniono liczbę Członków Zarządu z 5 na 4.

Zrealizowano
Opublikowano
9.10.2019 r.

Uchwałę podjęto w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego.
Dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego (PCKP
przy CKZiU) i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania
i doskonalenia zawodowego (RODiDZ przy CKZiU), wchodzące
w skład CKZiU w Giżycku, z dniem 01.09.2019 r. stały się z mocy
prawa publicznym Centrum Kształcenia Zawodowego, wchodzącym
w skład zespołu publicznych placówek pn. CKZiU. Centra Kształcenia
Zawodowego powstałe z dniem 1 września 2019 r., na mocy art. 65
ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej, przejeły prawa, obowiązki, zobowiązania
i wierzytelności dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego
i dotychczasowych ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego. Mienie dotychczasowych placówek kształcenia
praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
stało się mieniem Centrum kształcenia zawodowego.
W związku z powołaniem z dniem 01.09.2019 r. Centrum Kształcenia
Zawodowego przy CKZiU w Giżycku, organ prowadzący, zgodnie
z przepisami Prawa oświatowego, dokonał stosownej zmiany uchwały,
na podstawie której został utworzony zespół publicznych placówek pn.
CKZiU, w skład którego wchodziły dotychczasowa placówka
kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek
dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zrealizowano,
placówkę CKZ
utworzono z dniem
01.09.2019 r.

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano

Zrealizowano
31.10.2019 r.

Zrealizowano.
Termin:
01.09.2019 r.
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53. Uchwała Nr XII.91.2019 z dnia 31.10.2019
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu
w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych,
prowadzonych przez Powiat Giżycki

PZOSiPO

54. Uchwała Nr XII.92.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Giżycku
55. Uchwała Nr XII.93.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie nadania Statutu Domowi
Pomocy Społecznej w Giżycku
56. Uchwala Nr XII.94.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie powierzenia gminie miejskiej
Giżycko zadania z zakresu właściwości
powiatu
giżyckiego
dotyczącego
wprowadzenia
i
zarządzania
strefą
płatnego parkowania w Giżycku
57. Uchwała Nr XII.95.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie poparcia działań zmierzających
do realizacji inwestycji polegającej na
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na
odcinku Kętrzyn – Giżycko

ŚDS

Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, dot. dodatku dla
nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy
klasy. Wysokość minimalna tego dodatku została określona w art. 34a
ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela na kwotę 300zł. Analogicznie dodatek
ten,
zgodnie
z zapisami
rozporządzenia
zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1587) został przyznany nauczycielom opiekującym się oddziałem
przedszkolnym. Uchwała została uzgodniona ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Wdrożono, od 01.01.2020 roku ŚDS w Giżycku funkcjonuje jako
samodzielna jednostka.

Zrealizowano.
Termin
obowiązywania:
01.09.2019 r.

Od
1 stycznia 2020 r.

DPS

Wyodrębniono z dniem 1.01.2020 r. ŚDS ze struktur DPS.
Zaktualizowano statut do obowiązujących przepisów.

Zrealizowano

ZDP

Przygotowano porozumienie w sprawie zorganizowania i zarządzania
sezonową strefą płatnego parkowania na drogach powiatowych na
terenie miasta Giżycko, które dnia 26.02.2020 r. zostało przesłane
Pani Sekretarz oraz Pana Starosty celem jego podpisania. Do chwili
obecnej przedmiotowe porozumienie nie zostało podpisane.

Nie zrealizowane

Biuro Rady

Rada Powiatu w pełni poparła działania zmierzające do realizacji
inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na
odcinku Kętrzyn – Giżycko.

Zrealizowano
Stanowisko przekazano

07.11.2019 r.
1) Marszałkowi
Województwa
WarmińskoMazurskiego,
2) Staroście
Kętrzyńskiemu,
3) Burmistrzowi
Miasta Kętrzyn,
4) Burmistrzowi
Miasta Giżycka,
5) Burmistrzowi
Miasta i Gminy
Ryn,
6) Wójtowi Gminy
Kętrzyn,
7) Wójtowi Gminy
Giżycko,
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58. Uchwala Nr XII.96.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie wysokości opłat za usuwanie
pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

WK

59. Uchwała Nr XII.97.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statku lub innych
obiektów pływających

WOŚGWiR

60. Uchwała Nr XII.98.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego
na lata 2019 – 2033
61. Uchwała Nr XII.99.2019 z dnia 31.10.2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie
powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

8) Przewodniczące
mu Rady Powiatu
w Kętrzynie,
9) Przewodniczące
mu Rady
Miejskiej w
Giżycku,
10) Przewodniczące
mu Rady
Miejskiej w
Kętrzynie,
11) Przewodniczące
mu Rady Gminy
Giżycko,
12) Przewodniczące
mu Rady Gminy
Kętrzyn,
13) Przewodniczące
mu Rady Miasta i
Gminy Ryn,
14) Dyrektorowi
Zarządu Dróg
Wojewódzkich w
Olsztynie.
Uchwała realizowana od 2020 roku. Stawki za holowanie i parkowanie
W trakcie realizacji
pojazdów naliczane są przez pracowników Wydziału Komunikacji
w przypadku określonych w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu. Właściciel pojazdu
zholowanego odbiera pojazd a wybrana przez starostę jednostka
wystawia rachunek Staroście za zholowanie i parkowanie pojazdu.
Koszty zholowania i parkowania pojazdu ponosi właściciel na
podstawie decyzji wydanej przez starostę. W 2019 r. realizowana była
uchwała podjęta w 2018 r.
Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu statków lub innych
Zrealizowano
obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Giżyckiego do
miejsc przechowywania powierzono Mazurskiemu Ochotniczemu
Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Giżycku.
Miejscem przechowywania statków lub innych obiektów pływających
jest port Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ul. Mazurska 19,
11- 520 Ryn.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
Zrealizowano
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
01.01.2019i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
31.12.2033 r.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
Zrealizowano
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
31.12.2019 r.
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
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62. Uchwala Nr XIII.100.2019 z dnia
28.11.2019 w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu giżyckiego
63. Uchwała Nr XIII.101.2019 z dnia
28.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 r.

WSO

Zatwierdzono rozkład dyżurów aptek na 2020 r. Uchwała przyjęta do
realizacji przez apteki.

Zrealizowano

PCPR

Zrealizowano
w 2019 r.

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.

64. Uchwała Nr XIII.102.2019 z dnia
28.11.2019 w sprawie dokonania zmian
w Wieloletniej
Prognozie
Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2019 – 2033
65. Uchwała Nr XIII.103.2019 z dnia
28.11.2019 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

66. Uchwała Nr XIV.104.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu na rok 2020
67. Uchwala Nr XIV.105.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie delegowania
radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku VII kadencji (2020-2023)
68. Uchwała Nr XIV.106.2019 z dnia
19.12.2019 zmieniająca uchwałę Rady
Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, prowadzonych przez Powiat
Giżycki
69. Uchwała Nr XIV.107.2019 z dnia
19.12.2019
w
sprawie
zbycia
nieruchomości w formie darowizny na rzecz
Gminy Miejskiej Giżycko
70. Uchwała Nr XIV.108.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż
nieruchomości
w
drodze
bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej
Giżycko oraz na obniżenie ceny sprzedaży
71. Uchwała Nr XIV.109.2019 z dnia
19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na
rok 2019

Przewodnicząca
Rady

Dokonano podziału środków zgodnie z uchwałą zmieniającą.
Zmniejszenie limitu środków z zakresu rehabilitacji zawodowej
w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w końcówce roku
o 4.800 zł, w tym o środki przeznaczone na zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy w związku z rezygnacją pracodawcy. Przekazanie środków
w celu zagospodarowania przez PCPR.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Zatwierdzono plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na
rok 2020.

WSO

Rada Powiatu delegowała Radnego Mariana Mieńko do prac w komisji.

Zrealizowano

PZOSiPO

Określono tzw. widełki w zakresie kwoty dodatku funkcyjnego
przyznawanego nauczycielom doradcom metodycznym. Dotychczas
kwota z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego była
określona jednym wskaźnikiem tj. na poziomie 215 zł. Z uwagi
na możliwość zmienności kwoty refundacji tego dodatku, która w roku
2019 została przekazana przez wojewodę w wysokości 500 zł,
zaistniała potrzeba określenia widełek na poziomie 215 zł – 500 zł.
Zbycie nieruchomości w formie darowizny zostanie wykonane aktem
notarialnym.

Zrealizowano

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Do realizacji
w 2020 r.

Skarbnik dokonała zmiany załączników 10 i Nr 11 z uwagi na zaistniałe
błędy:
W zał. 10 Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na

Zrealizowano
31.12.2019 r.

PUP

Skarbnik Powiatu

WG

WG

Skarbnik Powiatu

Zrealizowano
31.12.2019 r.
Zrealizowano

Do realizacji
w 2020 r.
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72. Uchwała Nr XIV.110.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu na rok 2019

Skarbnik Powiatu

73. Uchwała Nr XIV.111.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem
2019 r.

Skarbnik Powiatu

74. Uchwala Nr XIV.112.2019 z dnia
19.12.2019
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2020 – 2033
75. Uchwała Nr XIV.113.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Giżyckiego na rok 2020

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu

podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019 w wierszu 2 kol. 3
kwotę 92.000 zł zastępuje się kwotą 100.000 zł;
W zał.11 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na rok 2019 w wierszu 1c kol.6 kwotę 117.000 zł
zastępuje się kwotą 107.000 zł (w konsekwencji zmianie uległy pozycje
wynikowe).
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.
Skarbnik nadzoruje ewentualny zwrot niewykorzystanych środków.
ZDP
W uchwale ujęto cztery zadania, które nie wygasają z końcem 2019 r.:
1) Dokumentacja: przebudowa dr.1622N gr. pow.(Wyszembork) Słabowo (zad.011814)
2) Dokumentacja: przebudowa dr.1803N na odc. gr. pow.-Doba
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.1706N
Konopki Wlk.-Talki-Ranty-Wydminy na odc. Cybulki -Wydminy
4) Opracowanie
dokumentacji
projektowej
na
przebudowę
odc.dr.pow.nr 1736N oraz 1734N w m. Kruklanki.
W zakresie 2019 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2020-2033 stanowią prognozę
i wytyczne do budżetów obejmujących poszczególne lata budżetowe.
Uchwała nie jest podstawą do wydatkowania środków.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano
31.12.2019 r.
30.06.2020 r.
W trakcie realizacji
do 30.06.2020 r

Zrealizowano
01.01.201931.12.2033 r.
Zrealizowano
31.12.2019 r.
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2.

Wykonanie uchwał zarządu
L.p.
1.

2.

Numer i nazwa uchwały
Zarządu Powiatu
Uchwała Nr 11.2019 z dnia
02.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego a także
edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim
w 2019 r.
Uchwała Nr 12.2019 z dnia
07.01.2019
r.
w
sprawie
upoważnienia kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu Giżyckiego
do zaciągania zobowiązań.

Jednostka /wydział
/stanowisko
zobligowane do
wykonania
Dyrektor PCPR

Skarbnik
Powiatu

3.

Uchwała Nr 13.2019 z dnia
07.01.2019 r. w sprawie upoważnienia
jednostek organizacyjnych Powiatu
Giżyckiego
do
zaciągania
zobowiązań.

Skarbnik
Powiatu

4.

Uchwała Nr 14.2019 z dnia
07.01.2019 r. zmieniająca uchwałę
Zarządu Powiatu w sprawie
utworzenia oraz określenia składu
osobowego Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Giżyckiego II kadencji.

Naczelnik WSO

5.

Uchwała Nr 15.2019 z dnia
21.01.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do projektu „Nowoczesne praktyki
zagraniczne formą podwyższenia
umiejętności zawodowych uczniów

Dyrektor ZSKŚiA

Sposób wykonania

Termin
wykonania

Dnia 31.01.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Giżycku
wybrano Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony
Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn”. Całkowita
wartość zadania 77 585,00 zł. Kwota dotacji przyznana 58 685 zł.
Kwota dotacji wykorzystana 54 837,39 zł.

01.02.2019 r. 31.12.2019 r.

Upoważniono kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych
w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2019 – 2033,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2019)
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy.
Uchwałę przekazano kierownikom jednostek – realizacja następuje
w poszczególnych jednostkach.
Upoważniono
jednostki
do
zaciągania
zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2019)
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
Uchwałę przekazano kierownikom jednostek – realizacja następuje
w poszczególnych jednostkach.
W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Giżyckiego II kadencji nastąpiła zmiana przedstawicieli Rady
Powiatu w Giżycku po wyborach samorządowych. W miejsce Ewy
Ostrowskiej i Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego powołano Monikę
Łępicką-Gij oraz Elżbietę Januszkiewicz. Zmienił się też jeden
przedstawiciel organizacji pozarządowych. W miejsce Janusza
Sampławskiego
powołano
Ewę
Jenek-Dudar
(w związku z rezygnacją Pana Janusza Sampławskiego).
Projekt
skierowano
do
programu
Erasmus
i uzyskano jego finansowanie. Projekt w trakcie realizacji.

Wykonano
31.12.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.

Uchwała wykonana,
07.01.2019 r.

Realizacja projektu
w terminie
1.09.201931.10.2020 r.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

technikum oraz ich mobilności na
krajowym i zagranicznym rynku
pracy”.
Uchwała Nr 16.2019 z dnia
21.01.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Zmieniono uchwałą Nr 20.2019 z
dnia 31.01.2019 r.
Uchwała Nr 17.2019 z dnia
21.01.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu
Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Giżycku na 2019
rok.
Uchwała Nr 18.2019 z dnia
21.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rynie na 2019 rok.
Uchwała Nr 19.2019 z dnia
21.01.2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do otwartych
konkursów ofert na realizację
zadań publicznych zlecanych
sektorowi
pozarządowemu
w latach 2019-2021.
Uchwała Nr 20.2019 z dnia
31.01.2019 r. w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego.

Uchwała Nr 21.2019 z dnia
11.02.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do
projektu
„Europejskie
doskonalenie
kompetencji
zawodowych”.
Uchwała Nr 22.2019 z dnia
11.02.2019
r.
w
sprawie

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.

Wykonano
31.12.2019 r.

Dyrektor ŚDS
w Giżycku

Zostało złożone sprawozdanie za rok 2019 z działalności ŚDS
w Giżycku do Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego.

Wykonano

Kierownik ŚDS
w Rynie

Zostało złożone sprawozdanie za rok 2019 z działalności ŚDS
w Rynie do Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego.

Zrealizowano
w 100 % w 2019 r.

Naczelnik WSO

Powołano komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych do
otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, zlecanych
sektorowi pozarządowemu w latach 2019-2021. Komisja składa się
z 8 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Giżycku oraz 3 przedstawicieli
organizacji pozarządowych.

Uchwała
wykonana,
21.01.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

W Uchwale Nr 16.2019 Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu na rok 2019 sprostowano oczywistą pomyłkę w ten sposób, że
w § 1 ust.2 pkt 4 błędny zapis w brzmieniu:
„4) przychody budżetu w wysokości 6.562.950 zł, w tym:
a)
sprzedaż papierów wartościowych (obligacji):
3.400.000 zł,
b)
wolne środki: 3.162.950 zł” zastąpiono prawidłowym
zapisem w brzmieniu:
„4) przychody budżetu w wysokości 5.921.279 zł, w tym:
a)
sprzedaż papierów wartościowych (obligacji):
3.400.000 zł,
b)
wolne środki: 2.521.279 zł”.
Projekt został skierowany do programu Erasmus i jest w trakcie
realizacji.

Wykonano.

Realizacja
w 2019-2020 r.

Projekt został skierowany do programu Erasmus i jest w trakcie
realizacji.

Realizacja
w terminie

Dyrektor ZSEiI

Dyrektor ZSZ
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do projektu „Najlepsze praktyki
zawodowe w Hiszpanii – szansą
na sukces zawodowy”.
Uchwała Nr 23.2019 z dnia
11.02.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do projektu „Nowe umiejętności
odpowiedzią na nowe potrzeby
rynku pracy”.
Uchwała Nr 24.2019 z dnia
11.02.2019 r. w sprawie przyjęcia
planu
dofinansowania
form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli na rok 2019.
Uchwała Nr 25.2019 z dnia
11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy
użyczenia nieruchomości.
Uchwała Nr 26.2019 z dnia
11.02.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 27.2019 z dnia
15.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia
kształcenia zawodowego uczniów
Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół
Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku.
Uchwała Nr 28.2019 z dnia
15.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia
kształcenia zawodowego uczniów
Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół
Elektronicznych i Informatycznych im.
Komisji
Edukacji
Narodowej
w Giżycku.
Uchwała Nr 29.2019 z dnia
15.02.2019 r. w sprawie udzielenia
sekretarzowi powiatu pełnomocnictwa
do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych powiatu.
Uchwała Nr 30.2019 z dnia
18.02.2019 r. w sprawie podziału
środków finansowych na stypendia
za wyróżniające wyniki w nauce
lub za osiągnięcia sportowe

1.09.2019 31.08.2021 r.
Dyrektor
PZOSiPO

Dyrektor
PZOSiPO

Naczelnik WG

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor
PZOSiPO

Projekt skierowano do RPO. Nieotrzymano dofinansowania.

Przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Giżycki na rok 2019 opracowany z uwzględnieniem wniosków
złożonych przez dyrektorów szkół/placówek.
Podpisanie umowy użyczenia nr WG.2501.6.2019.

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Diagnozę sporządzono na potrzeby przyszłych projektów z RPO.

Dyrektor
PZOSiPO

Diagnozę sporządzono na potrzeby przyszłych projektów z RPO.

Sekretarz
Powiatu

Udzielono pełnomocnictwa.

Dyrektor
PZOSiPO

Dokonano
podziału
środków
finansowych
w
łącznej
wysokości 59 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla
uczniów posiadających wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe w roku szkolnym 2019/2020, pomiędzy poszczególne szkoły.

Nie wykonano

Rok budżetowy
2019.

Zrealizowano
11.02.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
Wykonano

Wykonano

15.02. 2019 r.

Rok szkolny
2019/2020.
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21.

22.

23.

24.

25.

uczniom szkół, których organem
prowadzącym jest Powiat Giżycki.
Uchwała Nr 31.2019 z dnia
28.02.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 32.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie przystąpienia
Powiatu Giżyckiego do projektu
„Poznajmy się przez sztukę”.
Uchwała Nr 33.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie przystąpienia
Powiatu Giżyckiego do projektu
„Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk-KA 201 Partnerstwa strategiczne dla edukacji
szkolnej.
Uchwała Nr 34.2019 z dnia
18.03.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do projektu „Sport bez barier”.
Uchwała Nr 35.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ustalenia
cennika opłat za korzystanie
z miejsc noclegowych w szkolnych
schroniskach młodzieżowych.
Utrata mocy – uchwała
187.2020 z 16.03.2020 r.

26.

27.

nr

Uchwała Nr 36.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
Uchwała Nr 37.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Giżycku.

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor ZSEiI

Dyrektor PORE

Dyrektor
PZOSiPO
Dyrektorzy:
-Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego
w Rynie przy ZSZ
w Giżycku,
- Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego
Nr 1 przy ZSKŚiA
w Giżycku,
- Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego
Nr 2 przy ZSEiI w
Giżycku
Dyrektor
PZOSiPO

Dyrektor
PZOSiPO

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Projekt skierowano do programu Polsko – Ukraińska wymiana
młodzieży i otrzymano dofinansowanie. Projekt został zrealizowany.
Projekt
skierowano
i otrzymano dofinansowanie.

do

Projekt
skierowano
i został dofinansowany.

programu

do

programu

Litwa

Erasmus

–

Polska

- (ZSZ) Do zrealizowania wraz z rozpoczęciem sezonu 2020 r.

Wykonano
31.12.2019 r.
Projekt
zrealizowano
w terminie wrzesień
– grudzień 2019.
Projekt
realizowany
w terminie
1.09.2019 31.08.2022.
Rozpoczęto
realizację projektu
od 1.01.2020.
- (ZSZ) W trakcie
realizacji.

- (PZOSiPO) Ustalono cennik opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych (cena za
nocleg od osoby za dobę) w: Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Rynie ZSZ w Giżycku, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1
przy ZSKŚiA w Giżycku, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2
przy ZSEiI w Giżycku na rok 2019.

- (PZOSiPO)
Cennik obowiązuje
od 01.01.2019 – do
31.12.2019 r.

W związku z upływem pięcioletniej kadencji dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku ogłoszono
konkurs na stanowisko.

02.04.2019 r. termin składania
dokumentów.

W związku z upływem pięcioletniej kadencji dyrektora placówki –
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku ogłoszono konkurs
na stanowisko.

02.04.2019 r. termin składania
dokumentów.
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28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

Uchwała Nr 38.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu
Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych
im.
Komisji
Edukacji Narodowej w Giżycku.
Uchwała Nr 39.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ustalenia
kwoty dotacji do jednego noclegu
w
szkolnym
schronisku
młodzieżowym.
Uchwała Nr 40.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie ustalenia
kwoty dotacji na rok 2019
udzielanej szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkoły publicznej
w
przeliczeniu
na
jednego
ucznia/słuchacza.
Uchwała Nr 41.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie zbycia
nieruchomości.
Uchwała Nr 42.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 43.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie powierzenia
zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1823N Giżycko –
Kożuchy Wielkie – Kruklin –
Sucholaski na odcinku miejscowości
Kożuchy Wielkie”.
Uchwała Nr 44.2019 z dnia
18.03.2019 r. w sprawie powierzenia
zadania pn.: „Przebudowa al. 1 Maja
w Giżycku na odcinku od
skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi
do skrzyżowania z ul. Kasztelańską”.
Uchwała Nr 45.2019 z dnia
26.03.2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych
im.
Komisji
Edukacji Narodowej w Giżycku.
Zmieniono uchwałą Nr 50.2019
z dn. 28.03.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

W związku z upływem pięcioletniej kadencji dyrektora Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Giżycku ogłoszono konkurs na stanowisko.

02.04.2019 r. termin składania
dokumentów.

Dyrektor
PZOSiPO

Ustalono kwotę dotacji na miejsce noclegowe w szkolnym schronisku
młodzieżowym w roku 2019 w kwocie 109,47 zł, co w przeliczeniu na
liczbę osobonocy dało kwotę 3,65 zł. za osobonocleg.

Obowiązuje
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Ustalono wysokość kwoty dotacji na rok 2019 udzielanej szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w przeliczeniu na
jednego ucznia/słuchacza.

Obowiązuje
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

Naczelnik WG
Skarbnik
Powiatu
Dyrektor ZDP

Podpisano akt
nieruchomości.

notarialny

nr

6150/2019

dotyczący

zbycia

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Uchwała została zrealizowana, przeprowadzono postępowanie
o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą robót
budowlanych i inspektorem nadzoru. Roboty zostały wykonane,
odebrane i rozliczone. Wartość robót budowlanych wynosi:
2 082 922,46 zł, w tym: dofinansowanie z FDS 994 035,04 zł.

Zrealizowano
22.07.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
Termin odbioru
robót 11.12.2019 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała została zrealizowana, przeprowadzono postępowanie
o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą robót
budowlanych i inspektorem nadzoru. Roboty zostały wykonane,
odebrane i rozliczone. Wartość robót budowlanych wynosi:
1 774 405,75 zł, w tym: dofinansowanie z FDS 884 980,12 zł.

Termin odbioru
robót 20.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

W ramach ogłoszonej procedury konkursowej powołano skład komisji
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Elektronicznychi Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Giżycku.

18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Strona 78 z 95

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Uchwała Nr 46.2019 z dnia
26.03.2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Giżycku.
Zmieniono uchwałą Nr 51.2019
z dnia 28.03.2019 r.
Uchwała Nr 47.2019 z dnia
26.03.2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
Zmieniono uchwałą Nr 52.2019
z dnia 28.03.2019 r.
Uchwała Nr 48.2019 z dnia
26.03.2019
r.
w
sprawie
sprawozdania
z
wykonania
budżetu
Powiatu
Giżyckiego
za rok 2018.
Uchwała Nr 49.2019 z dnia
28.03.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 50.2019 z dnia
28.03.2019 r. zmieniająca uchwałę
Zarządu
Powiatuw
Giżycku
w sprawie
powołania
komisji
konkursowej
do
wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora
Zespołu
Szkół
Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Giżycku.
Uchwała Nr 51.2019 z dnia
28.03.2019 r. zmieniająca uchwałę
Zarządu
Powiatu
w Giżycku w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Giżycku.
Uchwała Nr 52.2019 z dnia
28.03.2019 r. zmieniająca uchwałę
Zarządu Powiatu w Giżycku
w sprawie
powołania
komisji
konkursowej
do
wyłonienia

Dyrektor
PZOSiPO

W ramach ogłoszonej procedury konkursowej powołano skład komisji
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.

18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Dyrektor
PZOSiPO

W ramach ogłoszonej procedury konkursowej powołano skład komisji
do
wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.

18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Skarbnik
Powiatu

Sprawozdanie przekazano Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

Wykonano

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Uchwałę podjęto w związku ze zmianą składu komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSEiI
w Giżycku - zmiana składu przedstawicieli powołanych do komisji
z ramienia Kuratora Oświaty.

Wykonano
31.12.2019 r.
18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Dyrektor
PZOSiPO

Uchwałę podjęto w związku ze zmianą składu komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PORE
w Giżycku - zmiana składu przedstawicieli powołanych do komisji
z ramienia Kuratora Oświaty.

18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Dyrektor
PZOSiPO

Uchwałę podjęto w związku ze zmianą składu komisji konkursowej
powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I LO
w Giżycku - zmiana składu przedstawicieli powołanych do komisji
z ramienia Kuratora Oświaty.

18.04.2019 r.termin posiedzenia
komisji
konkursowej.

Dyrektor
PZOSiPO
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kandydata na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
Uchwała Nr 53.2019 z dnia
15.04.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej w Powiecie Ełckim.
Uchwała Nr 54.2019 z dnia
15.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Programów
działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Giżycku dla typu A, B i C.
Uchwała Nr 55.2019 z dnia
15.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Programów
działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rynie dla typu A, B i C.
Uchwała Nr 56.2019 z dnia
15.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu
Organizacyjnego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy prowadzonego przez
Ryńskie Stowarzyszenie Integracji
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych –
„Dar Serca”.
Uchwała Nr 57.2019 z dnia
25.04.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 58.2019 z dnia
21.05.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej
w
Powiecie
Węgorzewskim.
Uchwała Nr 59.2019 z dnia
21.05.2019 r. w sprawie odwołania
ze
stanowiska
dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego
im.
Jana
Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 60.2019 z dnia
21.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Jana Brzechwy
w Giżycku.
Zmieniono uchwałą Nr 75.2019
z 28.05.2019

Dyrektor ZDP

Dyrektor DPS
w Giżycku

Sporządzono projekt uchwały Zarządu Powiatu pozytywnie opiniujący
pozbawienie drogi powiatowej nr 1848 N o przebiegu Kaltki – Olszewo
– dr. nr 1714N w km 0+000 – 1+632 dotychczasowej kategorii drogi
powiatowej, w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Wdrożony.

Wykonano

Zrealizowany
w 2019 r.

Kierownik ŚDS
w Rynie

Wdrożony, pracownicy zostali zapoznani z Programem działalności
dla typu A, B, C.

Zrealizowany
w 2019 r.

Kierownik ŚDS
w Rynie

Wdrożony, pracownicy
Organizacyjnym ŚDS.

Zrealizowany
w 2019 r.

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor ZDP

zostali

zapoznani

z

Regulaminem

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Przekazano opinię do ZDP w Ogonkachzaopiniował pozbawienie
drogi powiatowej nr 4358N ul. Michała Kajki w Węgorzewie
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, w celu zaliczenia jej do
kategorii drogi gminnej.

Wykonano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Przekazano dnia
29.05.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Uchwałę podjęto w związku z pisemną rezygnacją ze stanowiska
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Giżycku
złożoną w dniu 12.04.2019 r. przez Panią Katarzynę Rzeczycką.

Odwołanie ze
stanowiska z dniem
31.07.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

W związku z rezygnacją ze stanowiska poprzedniego dyrektora,
zaistniała konieczność ogłoszenia konkursu, celem wyłonienia osoby
na w/w stanowisko.

Termin składania
ofert wyznaczono
na dzień
05.06.2019 r.
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Uchwała Nr 61.2019 z dnia
21.05.2019
r.
w
sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Wojciecha
Kętrzyńskiego
w Giżycku.
Uchwała Nr 62.2019 z dnia
21.05.2019
r.
w
sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora
Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Giżycku.
Uchwała Nr 63.2019 z dnia
21.05.2019
r.
w
sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych im.
Komisji
Edukacji Narodowej w Giżycku.
Uchwała Nr 64.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
W. Kętrzyńskiego w Giżycku.
Uchwała Nr 65.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego II Liceum
Ogólnokształcącego
im.
G. Gizewiusza w Giżycku.
Uchwała Nr 66.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza
organizacyjnego
Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Giżycku.
Uchwała Nr 67.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 68.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza
organizacyjnego
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Giżycku.
Uchwała Nr 69.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Szkoły
Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej
w Giżycku.

Dyrektor
PZOSiPO

Stanowisko
dyrektora
I
Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku na 5 letnią kadencję, powierzono Pani
Iwonie Zofii Rosie wyłonionej w ramach przeprowadzonego konkursu.

Powierzenie z
dniem 01.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Giżycku na 5 letnią kadencję, powierzono Pani Bożenie Marii
Giedziuszewicz wyłonionej w ramach przeprowadzonego konkursu.

Powierzenie z
dniem 01.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Stanowisko
dyrektora
I
Zespołu
Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych w Giżycku, na 5 letnią kadencję, powierzono Panu
Jerzemu Janowskiemu wyłonionemu w ramach przeprowadzonego
konkursu.

Powierzenie z
dniem 01.09.2019 r.

Dyrektor I LO

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor II LO

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor PORE

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego placówki na rok
szkolny 2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor SOSW

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor MOS

Dyrektor Szkoły
Policealnej im.
Hanny
Chrzanowskiej

MOS -W trakcie realizacji.
PZOSiPO - Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na
rok szkolny 2019/2020
Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

MOS - 01.09.2019
-31.08.2020 r.
PZOSiPO 01.09.2019 r.
01.09.2019 r.
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Uchwała Nr 70.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
Uchwała Nr 71.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Zespołu
Szkół Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku.
Uchwała Nr 72.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Zespołu
Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Giżycku.
Uchwała Nr 73.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego punktu
katechetycznego.
Uchwała Nr 74.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego punktu
katechetycznego.
Uchwała Nr 75.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zmieniająca
uchwałę Zarządu Powiatu w Giżycku
w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 76.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie dokonania
czynności prawnych polegających
na emisji papierów wartościowych.
Uchwała Nr 77.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie skierowania
propozycji nabycia obligacji serii A19,
B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19,
I19.
Uchwała Nr 78.2019 z dnia
28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego Zespołu
Szkół Zawodowych w Giżycku.
Uchwała Nr 79.2019 z dnia
30.05.2019 r. w sprawie przyjęcia
raportu o stanie Powiatu

Dyrektor CKZiU

CKZiU - Uchwała weszła w życie.
PZOSiPO - Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na
rok szkolny 2019/2020.

CKZiU zrealizowano.
PZOSiPO01.09.2019 r.
01.09.2019 r.

Dyrektor ZSKŚiA

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

Dyrektor ZSEiI

Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Zatwierdzono
projekt
arkusza
organizacyjnego
punktu
katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w Giżycku na rok szkolny 2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Zatwierdzono
projekt
arkusza
organizacyjnego
punktu
katechetycznego
nauczania
religii
chrześcijan
wspólnoty
zielonoświątkowej w Giżycku na rok szkolny 2019/2020.

01.09.2019 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Zmiana ogłoszenia dotyczyła uzupełnienia jego treści o informacje nt.
przetwarzania danych osobowych kandydata.

Termin składania
dokumentów:
05.06.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych
serii A19,B19,C19,D19,E19,F19, G19,H19,I19 dokonali następujący
członkowie Zarządu Powiatu: Mirosław Dariusz Drzażdżewski –
Starosta i Mateusz Andrzej Sieroński – Wicestarosta.
W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu kieruje się propozycje nabycia obligacji serii A19, B19, C19,
D19, E19, F19, G19, H19, I19 do oznaczonego adresata na zasadach
i zgodnie z zapisami Propozycji Nabycia, których treść stanowią
załączniki od numeru 1 do 9 do niniejszej uchwały.
Zatwierdzono projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2019/2020.

Wykonano

Skarbnik
Powiatu

Dyrektor ZSZ

Sekretarz
Powiatu

Raport o stanie Powiatu za 2018 r. został przedłożony
Przewodniczącej Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. i przyjęty przez
Radę Powiatu w dniu 27 czerwca 2019 r.

Wykonano

01.09.2019 r.

Wykonano
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Uchwała Nr 80.2019 z dnia
30.05.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 81.2019 z dnia
5.06.2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im.
Jana Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 82.2019 z dnia
5.06.2019 r. w sprawie dokonania
czynności prawnych polegających
na emisji papierów wartościowych.
Uchwała Nr 83.2019 z dnia
13.06.2019
r.
w
sprawie
warunkowego przydziału obligacji
komunalnych serii A19, B19, C19,
D19, E19, F19, G19, H19, I19
POWIATU GIŻYCKIEGO („OBLIGACJE
KOMUNALNE”).
Uchwała Nr 84.2019 z dnia
13.06.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Zmieniono uchwałą Nr 92.2019
z 27.06.2019 r.
Uchwała Nr 85.2019 z dnia
17.06.2019
r.
w
sprawie
skierowania propozycji nabycia
obligacji serii J19, K19, L19, M19,
N19, O19, P19, R19.
Uchwała Nr 86.2019 z dnia
17.06.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 87.2019 z dnia
17.06.2019
r.
w
sprawie
powierzenia Pani Justynie Matelak
pełnienia obowiązków dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego
im.
Jana
Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 88.2019 z dnia
17.06.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii w sprawie zaliczenia drogi

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor
PZOSiPO

Skarbnik
Powiatu
Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
W ramach ogłoszonego konkursu powołano skład komisji do
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. J. Brzechwy w Giżycku.

Czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych
serii J19,K19,L19,M19,N19,O19, P19,R19 dokonali następujący
członkowie Zarządu Powiatu: Mirosław Dariusz Drzażdżewski –
Starosta i Mateusz Andrzej Sieroński – Wicestarosta.
Skarbnik poinformowała, że w wyniku podjętej Uchwały w sprawie
emisji obligacji w dniu 19.06.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu
Giżyckiego wpłynęły środki z emisji obligacji w kwocie 3.400.000,00 zł.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.

Skarbnik Powiatu

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu kieruje się propozycje nabycia obligacji serii J19, K19, L19,
M19, N19, O19, P19, R19 do oznaczonego adresata na zasadach
i zgodnie z zapisami Propozycji Nabycia, których treść stanowią
załączniki od numeru 1 do 8 do niniejszej uchwały.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Giżycku
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SOSW w Giżycku,
nie została złożona żadna oferta, w związku z powyższym Zarząd
powierzył pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tej szkoły
Pani Justynie Matelak, na okres 10 m – cy.

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor
PZOSiPO

Dyrektor ZDP

Przekazano opinię zaliczenie drogi położonej na działce o nr ewid.
230/9, obręb nr 1 Ryn, gmina Ryn, o pow. 7 548 m2 do kategorii dróg
gminnych dnia 24.06.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.
Uchwała nie
została
zrealizowana ze
względu na brak
ofert.
Wykonano
31.12.2019 r.
Wykonano
19.06.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.
Okres powierzenia
stanowiska dyr.
od 01.08.2019 r.
do 31.05.2020 r.

Wykonano
24.06.2019 r.
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wewnętrznej do kategorii gminnej
drogi publicznej w Rynie.
Uchwała Nr 89.2019 z dnia
19.06.2019
r.
w
sprawie
warunkowego przydziału obligacji
komunalnych serii J19, K19, L19,
M19, N19, O19, P19, R19
POWIATU GIŻYCKIEGO („OBLIGACJE
KOMUNALNE”) .
Uchwała Nr 90.2019 z dnia
19.06.2019 r.
w sprawie
wcześniejszego wykupu obligacji
serii A17, B17, C17, D17, E17,
F17, G17, H17
Zmieniono uchwałą Nr 91.2019
z 25.06.2019 r.
Uchwała Nr 91.2019 z dnia
25.06.2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wcześniejszego wykupu
obligacji serii A17, B17, C17, D17,
E17, F17, G17, H17.
Uchwała Nr 92.2019 z dnia
27.06.2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu na rok 2019.
Uchwała Nr 93.2019 z dnia
27.06.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 94.2019 z dnia
27.06.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o inwestycji pn. „Prace na linii
kolejowej nr 38 na odcinku Ełk Korsze wraz z elektryfikacją”.
Uchwała Nr 95.2019
z dnia
16.07.2019 r. w sprawie nabycia
nieruchomości.
Uchwała Nr 96.2019 z dnia
16.07.2019 r. w sprawie zbycia
nieruchomości.
Uchwała Nr 97.2019 z dnia
16.07.2019 r. w sprawie zbycia
nieruchomości.
Uchwała Nr 98.2019 z dnia
16.07.2019 r. w sprawie wyznaczenia
Starostwa Powiatowego w Giżycku
do przeprowadzenia postępowania

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik poinformowała, że w wyniku podjętej Uchwały w sprawie
emisji obligacji w dniu 27.06.2019 r. na rachunek bankowy Powiatu
Giżyckiego wpłynęły środki z emisji obligacji w kwocie 3.600.000,00 zł.

Wykonano
27.06.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Zarząd uchwalił wykup obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17,
G17, H17 w dniu 28 czerwca 2019.

28.06.2019 r.
nie wykonano
vide poz.81

Skarbnik
Powiatu

Z uwagi na przypadające dni wolne Zarząd zmienił datę wykupu
obligacji serii A17, B17,C17,D17,E17,F17,G17,H17 z 28 czerwca 2019
na 30 czerwca 2019.

wykonano –
obligacje
wykupiono

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Przekazano opinię.

Wykonano
31.12.2019 r.

Skarbnik
Powiatu
Naczelnik WB

Naczelnik WG

Podpisano akt
nieruchomości.

notarialny

Naczelnik WG

Podpisano akt
nieruchomości.

notarialny

nr

8104/2019

Naczelnik WG

Podpisano akt
nieruchomości.

notarialny

nr

7978/2019

Sekretarz
Powiatu

nr

7970/2019

dotyczący

Wykonano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Przekazano dnia
08.07.2019 r.

nabycia

Zrealizowano
18.09.2019 r.

dotyczący

zbycia

Zrealizowano
18.09.2019 r.

dotyczący

zbycia

Zrealizowano
19.09.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Giżycku przeprowadziło postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej
na okres 01.01.2020-31.12.2020 r. na potrzeby powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz na rzecz pozostałych zamawiających z Grupy
Zakupowej, tj. Gminy Giżycko, Gminy Gołdap, Gminy Kiwity, Gminy

Umowy na dostawę
energii elektrycznej
do lokali i obiektów
oraz dla potrzeb
oświetlenia
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Uchwała Nr 99.2019 z dnia
16.07.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 100.2019 z dnia
30.07.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 101.2019 z dnia
30.07.2019 r. w sprawie powołania
komisji
egzaminacyjnej
do
przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego
Panu
Tomaszowi
Januszowi
Gabrusiowi
nauczycielowi
kontraktowemu
zatrudnionemu
w Zespole Szkół Elektronicznych
i Informatycznych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Giżycku.
Uchwała Nr 102.2019 z dnia
30.07.2019 r. w sprawie powołania
komisji
egzaminacyjnej
do
przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego
Pani Agacie Justynie Jankowskiej
nauczycielowi
kontraktowemu
zatrudnionemu w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Giżycku.
Uchwała Nr 103.2019 z dnia
14.08.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 104.2019 z dnia
14.08.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej w Powiecie Piskim.
Uchwała Nr 105.2019 z dnia
14.08.2019 r. w sprawie powierzenia
zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1823N Giżycko –
Kożuchy Wielkie – Kruklin –
Sucholaski na odcinku miejscowości
Kożuchy Wielkie”.

Skarbnik
Powiatu
Skarbnik
Powiatu
Dyrektor
PZOSiPO

Kruklanki, Gminy Mikołajki, Gminy Miłki, Gminy Ryn, Gminy Wydminy,
Gminy Pozezdrze, Przedsiębiorstwa usług Komunalnych i Zieleni
Sp. z o.o. w Wydminach, Gminy Miejskiej Giżycko, Giżyckiego
Centrum Kultury w Giżycku.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Gabrusia
nauczyciela kontraktowego fizyki i przedmiotów zawodowych
zatrudnionego w Zespole Szkół Elektrycznych i Informatycznych
w Giżycku.

Dyrektor
PZOSiPO

Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego, pedagoga Pani Agaty Jankowskiej
nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Giżycku.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pozbawienie drogi powiatowej
nr 4666N ul. Kanałowej w Orzyszu dotychczasowej kategorii drogi
powiatowej, w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.

Dyrektor ZDP

Dyrektor ZDP

Uchwała została zrealizowana, przeprowadzono postępowanie
o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą robót
budowlanych i inspektorem nadzoru. Roboty zostały wykonane,
odebrane i rozliczone. Wartość robót budowlanych wynosi:
2 082 922,46 zł, w tym: dofinansowanie z FDS 994 035,04 zł.

drogowego zawarto
dnia 27.11.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
31.08.2019 r.

31.08.2019 r.

Wykonano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Przekazano dnia
16.08.2019 r.
Termin odbioru
robót 11.12.2019 r.

Strona 85 z 95

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Uchwała Nr 106.2019 z dnia
26.08.2019 r. w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Giżyckiego za I półrocze
2019
r.
oraz
informacji
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
Uchwała Nr 107.2019 z dnia
29.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w arkuszu organizacyjnym
I Liceum Ogólnokształcącego im.
W. Kętrzyńskiego w Giżycku.
Uchwała Nr 108.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym Zespołu Szkół
Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku.
Uchwała Nr 109.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmianw arkuszu
organizacyjnym Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Giżycku.
Uchwała Nr 110.2019 z dnia
29.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w arkuszu organizacyjnym
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
Uchwała Nr 111.2019 z dnia
29.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian w arkuszu organizacyjnym
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Giżycku.
Uchwała Nr 112.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno
–
Wychowawczego
im.
Jana
Brzechwy w Giżycku.
Uchwała Nr 113.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym
Powiatowego
Ośrodka
Rozwoju
Edukacji
w Giżycku.

Skarbnik
Powiatu

Uchwałę przekazano Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

Dyrektor I LO

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

01.09.2019 r.

Dyrektor ZSKŚiA

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

01.09.2019 r.

Dyrektor ZSEiI

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

01.09.2019 r.

Dyrektor CKZiU

CKZiU - Uchwała weszła w życie.
PZOSiPO - Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły
na rok szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

Dyrektor MOS

MOS - W trakcie realizacji.
PZOSiPO - Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły
na rok szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

Dyrektor SOSW

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

Dyrektor PORE

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

Wykonano
31.08.2019 r.

CKZiU Zrealizowano.
PZOSiPO 01.09.2019 r.
MOS - 01.09.2019
-31.08.2020
PZOSiPO 01.09.2019 r.
01.09.2019 r.

01.09.2019 r.
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Uchwała Nr 114.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym
II
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
G.
Gizewiusza w Giżycku.
Uchwała Nr 115.2019 z dnia
29.08.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym Zespołu Szkół
Zawodowych w Giżycku.

Dyrektor II LO

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

01.09.2019 r.

Dyrektor ZSZ

ZSZ - Wprowadzono w życie od 01.09.2019 r.
PZOSiPO - Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły
na rok szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

ZSZ Zrealizowano.

Uchwała Nr 116.2019 z dnia
29.08.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Zmieniono uchwałą nr 118.2019
z dn. 10.09.2019 r.
Uchwała Nr 117.2019 z dnia
04.09.2019
r.
w
sprawie
zatwierdzenia zmian w arkuszu
organizacyjnym Szkoły Policealnej
im.
Hanny
Chrzanowskiej
w Giżycku.
Uchwała Nr 118.2019 z dnia
10.09.2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie dokonania zmian
w budżecie Powiatu na rok 2019.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.

Wykonano
31.12.2019 r.

Dyrektor Szkoły
Policealnej im.
Hanny
Chrzanowskiej

Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok
szkolny 2019/2020 w formie Aneksu Nr 1.

01.09.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 pn. Plan dochodów budżetu
Powiatu Giżyckiego na rok 2019 po zmianach (w zł) środki na
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w kwocie 25.000 zł na budowę Otwartej Strefy
Aktywności z § 2440 na § 6260.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniiował zaliczenie drogi położonej
na działkach o nr ewid. 127/1, 131/1, 132/6, 130/2, 133/6, 129, obręb
Gajewo, gmina Giżycko do kategorii dróg gminnych.

Wykonano
31.12.2019 r.

Zrealizowano
Przekazano dnia
18.09.2019 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowano i przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą
robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Termin wykonania
zadania do
07.07.2020 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała
jest
w
trakcie
realizacji,
przygotowano
i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, zawarto
umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie
realizacji.

Termin wykonania
zadania do
07.07.2020 r.

Uchwała Nr 119.2019 z dnia
10.09.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w gminie
Giżycko.
Uchwała Nr 120.2019 z dnia
10.09.2019 r. w sprawie powierzenia
zadania pn.: „Budowa chodnika wraz
z przebudową odcinka drogi
powiatowej nr 1734N gr. pow. Jeziorowskie - Kruklanki koło
miejscowości
Brożówka
(przebudowa drogi)”.
Uchwała Nr 121.2019 z dnia
10.09.2019
r.
w
sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont
drogi powiatowej nr 1728N w msc.
Jeziorko”.

WO

PZOSiPO 01.09.2019 r.
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Uchwała Nr 122.2019 z dnia
10.09.2019
r.
w
sprawie
powierzenia
zadania
pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1720N,
na
odcinku
od
skrzyżowania z drogą gminną nr
133002N
do
miejscowości
Marcinowa Wola”.
Uchwała Nr 123.2019 z dnia
10.09.2019
r.
w
sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont
mostu obrotowego nad Kanałem
Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki
w Giżycku”.
Uchwała Nr 124.2019 z dnia
10.09.2019
r.
w
sprawie
powierzenia
zadania
pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1736N Kruklanki - Pieczonki –
Sulimy w miejscowości Sulimy”.
Uchwała Nr 125.2019 z dnia
10.09.2019
r.
w
sprawie
powierzenia
zadania
pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1714N Wydminy - Wężówka - gr.
pow. w miejscowości Wężówka”.
Uchwała Nr 126.2019 z dnia
16.09.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do
projektu
„Zwiększenie
zatrudnienia poprzez rozwój ruchu
turystycznego dzieci i młodzieży”.
Uchwała Nr 127.2019 z dnia
16.09.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 128.2019 z dnia
26.09.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do projektu „PROFI - Promowanie
wysokiej
jakości
zatrudnienia
poprzez skoordynowane inicjatywy
międzynarodowe”.
Uchwała Nr 129.2019 z dnia
26.09.2019
r.
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do
projektu
„Współpraca
sukcesem w terapii”.

Dyrektor ZDP

Uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowano przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą
robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zadanie jest
w trakcie realizacji.

Termin wykonania
zadania do
02.08.2020 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowano i przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą
robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zadanie jest
w trakcie realizacji.

Termin wykonania
zadania do
28.04.2020 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowano i przeprowadzono
postępowanie o udzielenie zamówienia, zawarto umowę z wykonawcą
robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zadanie jest
w trakcie realizacji.

Termin wykonania
zadania do
07.07.2020 r.

Dyrektor ZDP

Uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowano i przeprowadzono
postępowanie
o
udzielenie
zamówienia,
zawarto
umowę
z wykonawcą
robót
budowlanych
i
inspektorem
nadzoru
inwestorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Termin wykonania
zadania do
02.08.2020 r.

Dyrektor
PZOSiPO

Projekt został skierowany do programu Litwa – Polska i nie otrzymał
dofinansowania.

Nie wykonano

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Projekt został skierowany do programu Litwa – Polska i nie otrzymał
dofinansowania.

Wykonano
31.12.2019 r.

Dyrektor PORE

Dyrektor
PZOSiPO

Projekt został skierowany do programu Litwa – Polska i otrzymał
dofinansowanie.

Nie wykonano

Planowany termin
rozpoczęcia
projektu
1 września 2020.
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121.

122.

123.

124.

125.
126.
127.

Uchwała Nr 130.2019 z dnia
26.09.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 131.2019 z dnia
07.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego pn.
Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenie
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego a także edukacji
prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020
roku.
Zmieniono uchwałą Nr 137.2019
z 30.10.2019 r.
Uchwała Nr 132.2019 z dnia
07.10.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 133.2019 z dnia
21.10.2019
r.
w
sprawie
w dokonania zmian w budżecie
Powiatu na rok 2019.
Uchwała Nr 134.2019 z dnia
21.10.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w gminie
Giżycko.
Uchwała Nr 135.2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie użyczenia
nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 136.2019 z dnia
28.10.2019 r. w sprawie użyczenia
nieruchomości na cel publiczny.
Uchwała Nr 137.2019 z dnia
30.10.2019 r. w sprawie zmiany
ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania
publicznego pn. Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej
oraz
świadczenie
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego a także edukacji
prawnej w Powiecie Giżyckim
w 2020 roku.

Skarbnik
Powiatu
Dyrektor PCPR

Skarbnik
Powiatu
Skarbnik
Powiatu
Dyrektor ZDP

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Dnia 04.12.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Giżycku
wybrano Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony
Obywateli”,
ul.
Adama
Mickiewicza
14/1,
10-509 Olsztyn”. Całkowita wartość zadania 93 440 zł.
Stowarzyszenie nie podpisało umowy na wykonanie zadania.
Zgodnie z art. 11 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
Powierzono wykonanie zadania Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi
w miejscowości Grajwo (dr. kraj. nr 63 – tor kolejowy) do kategorii drogi
gminnej.

Wykonano
31.12.2019 r.
01.01.2020 r.
- 31.12.2020 r.

Wykonano
31.12.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Przekazano dnia
23.10.2019

Naczelnik WG

Dotyczy działki szpitala.

Do realizacji
w 2020 r.

Naczelnik WG

Dotyczy budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4.

Do realizacji
w 2020 r.

Dyrektor PCPR

Dnia 04.12.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Giżycku
wybrano Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony
Obywateli”,
ul.
Adama
Mickiewicza
14/1,
10-509 Olsztyn”. Całkowita wartość zadania 93 440 zł.
Stowarzyszenie nie podpisało umowy na wykonanie zadania.
Zgodnie z art. 11 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)
powierzono wykonanie zadania Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
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128.

Uchwała Nr 138.2019 z dnia
31.10.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.

Wykonano
31.12.2019 r.

129.

Uchwała Nr 139.2019 z dnia
31.10.2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w gminie
Wydminy.
Uchwała Nr 140.2019 z dnia
31.10.2019 r. w sprawie zamiany
nieruchomości.
Uchwała Nr 141.2019 z dnia
13.11.2019 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Giżyckiego na rok 2020 2033.
Autopoprawka – uchwała Nr
148.2019 z dn. 21.11.2019 r.
Uchwała Nr 142.2019 z dnia
13.11.2019 r. w sprawie projektu
budżetu Powiatu Giżyckiego na
rok 2020.
Autopoprawka – uchwała Nr
149.2019 z dn. 21.11.2019 r.
Uchwała Nr 143.2019 z dnia
13.11.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 144. 2019 z dnia
13.11.2019 r. w sprawie zbycia
nieruchomości.
Uchwała Nr 145.2019 z dnia
18.11.2019 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 146.2019 z dnia
21.11.2019 r. w sprawie powołania
komisji
egzaminacyjnej
do
przeprowadzenia
egzaminu
na
stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 147.2019 z dnia
21.11.2019 r. w sprawie powołania
komisji
egzaminacyjnej
do
przeprowadzenia
egzaminu
na
stopień nauczyciela mianowanego.

Dyrektor ZDP

Sporządzono projekt uchwały Zarządu Powiatu pozytywnie opiniujący
zaliczenie drogi – ulicy Żeromskiego w msc. Wydminy do kategorii dróg
gminnych.

Zrealizowano
Przekazano
dnia
04.11.2019 r.

Naczelnik WG

Podpisano akt notarialny nr 1210/2020 w sprawie zamiany
nieruchomości.

Zrealizowano
11.02.2020 r.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik uchwalony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Giżyckiego przedłożył Radzie Powiatu w Giżycku celem
uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem
zaopiniowania.

Wykonano
15.11.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przedłożył projekt budżetu Powiatu Giżyckiego na 2019 rok
Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na 2019 rok oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

Wykonano
15.11.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Zbycie nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego.

Wykonano
31.12.2019 r.

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewie Orczyc – Musiałek
nauczycielowi kontraktowemu j. rosyjskiego zatrudnionemu w I LO
w Giżycku.

Wykonano
31.12.2019 r.

Powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego Pani Marcie Fedusio nauczycielowi
kontraktowemu przedmiotów zawodowych zatrudnionemu w ZSKŚiA
w Giżycku.

31.12.2019 r.

130.
131.

132.

133.

134.
135.

136.

137.

Naczelnik WG
Skarbnik
Powiatu
Dyrektor
PZOSiPO

Dyrektor
PZOSiPO

Do realizacji
w 2020 r.

31.12.2019 r.
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

Uchwała Nr 148.2019 z dnia
21.11.2019
r.
w
sprawie
autopoprawki do projektu Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Giżyckiego na rok 2020 - 2033.
Uchwała Nr 149.2019 z dnia
21.11.2019
r.
w
sprawie
autopoprawki do projektu budżetu
Powiatu Giżyckiego na rok 2020.
Uchwała Nr 150.2019 z dnia
28.11.2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 151.2019 z dnia
28.11.2019 w sprawie wyrażenia
opinii o zaliczeniu drogi do
kategorii dróg gminnych w gminie
Wydminy.
Uchwała Nr 152.2019 z dnia
04.12.2019
w
sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego
do
projektu
"Podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego
w Giżycku".
Uchwała Nr 153.2019 z dnia
04.12.2019 w sprawie ogłoszenia
naboru na stanowisko Dyrektora
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Giżycku.
Uchwała Nr 154.2019 z dnia
09.12.2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 155.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.
Uchwała Nr 156.2019 z dnia
19.12.2019 w sprawie zatrudnienia
Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy w Giżycku.
Uchwała Nr 157.2019 z dnia
30.12.2019 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Powiatu na rok
2019.

Skarbnik
Powiatu

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

Skarbnik
Powiatu

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Sporządzono projekt uchwały Zarządu Powiatu pozytywnie opiniujący
zaliczenie drogi Wydminy – droga powiatowa nr 1706N – kierunek
Ranty (działka nr 380/26, obręb Wydminy, gmina Wydminy), o długości
210 m do kategorii dróg gminnych.

Dyrektor ZDP

Dyrektor I LO

Projekt skierowano do RPO i nie otrzymał dofinansowania.

Wykonano
21.11.2019 r.

Wykonano
21.12.2019 r.
Wykonano
31.12.2019 r.
Zrealizowano
Przekazano
dnia
03.12.2019 r.
Nie wykonano

Sekretarz
Powiatu

Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Domu Pomocy Społecznej.
W wyniku naboru, 19.12.2019 r. na stanowisko Dyrektora ŚDS
w Giżycku została wybrana Pani Małgorzata Dziawer.

Wykonano
19.12.2019 r.

Skarbnik
Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków)
dokonuje się w jednostkach.
Na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
z dniem 1 stycznia 2020 roku zatrudniono Panią Małgorzatę Dziawer

Wykonano
31.12.2019 r.

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki (oraz zmian
tego planu) a realizacja planu (gromadzenie i wydatkowanie środków).

Wykonano
31.12.2019 r.

Skarbnik
Powiatu
Sekretarz
Powiatu
Skarbnik
Powiatu

Wykonano
31.12.2019 r.
Wykonano
01.01.2020 r.
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IV.

WSPÓŁPRACA

1.

Współpraca z innymi samorządami

Powiat Giżycki w 2019 r. podejmował wspólne działania z następującymi samorządami:
Gmina Giżycko
750 109,78 zł z budżetu Gminy Giżycko:
1) 556 943,78 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk.
- Kruklin -Sucholaski, na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie;
2) 168 166,00 zł - utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki - Kożuchy Wielkie
w miejscowości Nowe Sołdany;
3) 25 000,00 zł - budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi pow. nr 1734N w miejscowości
Sołdany;
Gmina Ryn
326 065,00 zł z budżetu Gminy Ryn:
1) 146 121,00 zł - remont drogi pow. nr 1791N Skop - Stara Rudówka na odcinku Skop –
Monetki;
2) 152 444,00 zł - wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1726N na odcinku Ryn - Stara
Rudówka;
3) 27 500,00 zł - budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 1726N w miejscowości
Stara Rudówka;
Gmina Kruklanki
30 000,00 zł z budżetu Gminy Kruklanki:
1)
30 000,00 zł - budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 1742N w miejscowości
Boćwinka;
Gmina Miejska Giżycko
490 090,00 zł z budżetu Miasta Giżycka:
1) Porozumienie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Giżyckiego
zadań w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu polegających na organizacji i
prowadzeniu ośrodka szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa. Powiat od 2020 r.
do 2028 r. będzie przekazywał na ten cel dotację w wysokości 200 000 zł.
2) 490 090,00 zł - przebudowa alei 1 Maja w Giżycku, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Kasztelańską;
Umowa z dnia 9 grudnia 2019 r, w sprawie podjęcia wspólnych działań obu samorządów
w zakresie prowadzenia i wsparcia szpitala giżyckiego. Umowa przewiduje, że Gmina Miejska
Giżycko przejmie nadzór właścicielski nad nowym podmiotem leczniczym, natomiast Powiat
Giżycki wspierać będzie finansowo i majątkowo Miasto w prowadzeniu szpitala. Powiat Giżycki
przeznaczył w 2019 r. 3 mln zł na wyposażenie nowego podmiotu leczniczego w kapitał zakładowy
w celu umożliwienia zakupu przedsiębiorstwa (szpitala) w trybie art. 56 a prawa upadłościowego.
Gmina Miłki
101 671,80 zł z budżetu Gminy Miłki:
1) 101 671,80 zł - utwardzenie drogi pow. nr 1833N Siedliska-Lipińskie w miejscowości
Lipińskie;
2) 6 347,41 zł. – „Mazurska Pętla Rowerowa”
Gmina Wydminy
61 000,00 zł z budżetu Gminy Wydminy
1)
61 000,00 zł - wzmocnienie nawierzchni drogi pow. nr 1857N Orłowo – Gajrowskie.
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Gmina: Wydminy, Miłki, Kruklanki, Giżycko, Miejska Giżycko
Umowa w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższenia jakości
usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu. 190 722,50
Powiat Braniewski
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia otrzymaliśmy 22 770,00 zł.
Powiat Węgorzewski
Umowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców
Powiatu Węgorzewskiego – 6 033,00 zł.
Województwo Warmińsko-Mazurskie
1) Porozumienie w sprawie prowadzenia i rozbudowy biblioteki pedagogicznej – 165 100,00 zł.
2) Umowa na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej - 1 095 250,00
3) Umowa w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli. – 2 000,00 zł.
4) Wspólny udział w targach turystycznych.
2.

Współpraca międzynarodowa

Litwa:
Współpraca z Alytus
20.02.2019 – w ZSEiI odbyło się seminarium „Metodyka nauczania języków obcych” dla
nauczycieli języków obcych z APRC w Alytus. Seminarium odbyło się w nowej pracowni
językowej zakupionej w ramach projektu z RPO ( taka była prośba dyrektora APRC). W ramach
wizyty goście zwiedzili też COS i zamek St. Bruno ( też taka była ich prośba)
13-14.03.2019 – udział uczniów ZSKŚiA w litewsko – polskim turnieju tenisa stołowego i
przeglądzie piosenki w Alytus
14.03.2019 – spotkanie robocze pracowników PZOSiPO, ZSEiI, PORE z partnerami litewskimi
i łotewskimi w Alytus w celu przygotowania projektów z programu Erasmus K2, Erasmus Sport,
INTERREG Litwa- Polska
25.03- 19.04.2019 – praktyki zawodowe 8 uczniów APRC z Alytus kierunku kucharz i opiekun
medyczny w Giżycku. Nauczyciele litewscy wraz z dyrektorem wzięli także udział w seminarium
branżowym w ZSZ, w zawodach strzeleckich szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego
w Rynie. W trakcie seminarium branżowego w ZSZ dyrektorowi APRC z Alytus przyznano tytuł
„Przyjaciel zawodowców – diamenty 2019”. Delegacja litewska zwiedziła Zespół Szkół
Zawodowych i Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej rozmawiając o nowych formach
współpracy.
Kwiecień 2019 – złożenie do Komisji Europejskiej w Brukseli projektu „Sport bez barier” z
programu Erasmus Sport. Projekt realizowany ze Szkołą Dżukija w Alytus i Szkołą Specjalną w
Kuldiga na Litwie ( projekt został zatwierdzony do realizacji)
17.05.2019 – udział delegacji nauczycieli ze szkoły specjalnej w Alytus w konferencji „ Oswoić
lęki i trudności dziecka – zauważ, pomóż, wspieraj” organizowanej przez SOSW. Wykład
nauczyciela z Alytus „Uczniowie z trudnościami i lękami w szkole w Alytus” Patronat nad
konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser - Duda
5.06.2019 – wizyta dyrektorów ZSZ, ZSEiI, Szkoły Policealnej , PZOSiPO w APRC w Alytus.
Omówienie nowych form współpracy w tym wspólnej organizacji transgranicznych konkursów
branżowych. Spotkanie z dyrektorem Centrum Kultury w Alytus i omówienie organizacji
wspólnych transgranicznych jesiennych imprez dla uczniów: Festynu Sportowego w Alytus i
Przeglądu Kulturalnego w Giżycku
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7.06.2019 – udział delegacji APRC w uroczystości 50- lecia ZSEiI
Lipiec 2019 – spotkanie robocze w Giżycku pracowników PZOSiPO , SOSW, szkoły Dżukija z
Alytus i samorządu miasta Alytus w trakcie którego opracowywano koncepcję projektu do
programu Litwa – Polska
13.09.2019 – organizacja w Giżycku polsko – litewskiego Festiwalu Kulturalnego w trakcie
którego odbyły się występy polskiej i litewskiej młodzieży oraz warsztaty z teatru ruchu,
florystyki, zdobienia notesów. Praca warsztatowa odbywała się w grupach międzynarodowych.
Z Alytus w Festynie wzięła udział młodzież uczestnicząca w zajęciach Alytuskiego Centrum
Kultury
Wrzesień 2019 – złożenie do programu Litwa – Polska 2 projektów ze szkołami z Alytus. Z
APRC (szkoła zawodowa) projektu w zakresie mobilności zatrudnienia w tym dostosowania
internatu ZSEiI do zaleceń przeciwpożarowych, a ze szkołą Dżukija ( klasy specjalne) na
działania ukierunkowane na uczniów niepełnosprawnych. Do realizacji zakwalifikowano projekt
ze szkołą Dżukija
9.10.2019 – udział uczniów SOSW w Festynie Sportowym organizowanym przez szkołę
specjalną w Alytus
15.10.2019 – spotkanie w Giżycku rozpoczynające realizację przez PORE projektu „Efektywne
strategie w edukacji czytelniczej uczniów” z programu Erasmus. W projekcie uczestniczą:
PORE, ZSEiI, Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole nr 4 oraz partnerzy z Alytus na
Litwie oraz z Łotwy
16.10.2019 udział 50 uczniów ZSEiI oraz SOSW w Festynie Sportowym w Alytus. W wyjeździe
wziął udział dyrektor COS oraz animator sportu z MOSiR w celu zwiedzenia obiektów
sportowych, poznania oferty sportowej oferowanej mieszkańcom przez Alytus oraz nawiązania
kontaktów umożliwiających organizację wspólnych imprez sportowych
14.11.2019 udział delegacji Powiatu Giżyckiego w 100-leciu Szkoły Dżukija w Alytus
Litwa - współpraca z innymi partnerami
Wrzesień 2019 – spotkanie w Giżycku pracowników PORE z przedstawicielami szkoły zawodowej w
Kiejdanach na Litwie w celu opracowania wspólnego projektu „Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia
poprzez skoordynowane inicjatywy międzynarodowe” dotyczącego doradztwa zawodowego do
programu Litwa - Polska. Projekt został złożony do programu transgranicznego Litwa – Polska, ale
niestety nie dostał dofinansowania
Łotwa
Nawiązanie współpracy ze szkołami łotewskimi w celu realizacji projektów. W ramach Erasmus + z
czterema szkołami na Łotwie ( w tym z Rygi) współpracować będzie PORE i ZSEiI. W ramach projektu
z programu Erasmus Sport ze szkołą specjalną z miejscowości Kuldiga współpracować będzie PZOSiPO
oraz SOSW. Zaangażowanie szkół łotewskich daje szansę na długofalową współpracę z naszymi
placówkami oświatowymi.
Ukraina
Realizacja przez ZSEiI projektu „Poznajmy się przez sztukę” we współpracy z Gimnazjum Klasycznym
przy Uniwersytecie Lwowskim. W ramach projektu odbyły się wizyty partnerskie w Giżycku i we Lwowie
w ramach których odbywały się warsztaty artystyczne, poznawanie kultury partnerów oraz zwiedzanie
krajów partnerskich
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Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

(dostępne w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Giżycku)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2019 r.
Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z
Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2019-2021.
Informacja „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020”.
Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2019.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

Zarząd Powiatu w Giżycku
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – przewodniczący
Mateusz Sieroński;
Beata Kurowicka;
Marian Lemecha

Opracowała:
Małgorzata Jasińska na podstawie informacji złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
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