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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Powiatu Giżyckiego
Zarząd Powiatu, po raz czwarty przedstawia raport o stanie Powiatu Giżyckiego
zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji Powiatu, obszary jego funkcjonowania,
zadania realizowane w 2021 roku, a w szczególności realizację polityk, programów,
strategii i uchwał Rady Powiatu.
Rok 2021 był kolejnym rokiem pracy wszystkich jednostek organizacyjnych
Powiatu Giżyckiego w warunkach stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Jednak
doświadczenia z 2020 r. pozwoliły, odpowiednio do warunków, sprawnie wykonywać
obsługę mieszkańców i wszystkich naszych klientów w
administracyjnych

oraz

innych

usług

społecznych

zakresie postepowań

przypisanych

samorządowi

powiatowemu. Praca zdalna nie była już nowością ale jej skutki w edukacji poznamy
prawdopodobnie po kilku latach. W roku 2021 pojawiły się jednak oznaki powrotu
do „normalności” tak w sferze gospodarczej, jak i rosnącej aktywność organizacji
pozarządowych, również we współpracy z naszym samorządem . Powiatowy Urząd
Pracy kontynuował obsługę środków pomocowych dedykowanych przedsiębiorstwom.
Jednym z celów funduszy rządowych (Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz
Rozwoju

Dróg),

skierowanych

do

samorządów,

było

zapobieżenie

stagnacji

gospodarczej w dobie pandemii. Środki krajowe i europejskie wspierały również sferę
pomocy społecznej, w tym domy pomocy społecznej. Niektóre z naszych wniosków
o dofinansowanie

znalazły

uznanie

ale

przedłużające

się

procedury

wyboru

i postepowania przetargowe spowodowały, iż realizacja najważniejszych inwestycji
została przesunięta na rok 2022.
Dzięki

dużemu

zaangażowaniu

pracowników

powiatowych

jednostek

organizacyjnych oraz współpracy z gminami udało się zrealizować wiele zadań
w zakresie inwestycji drogowych, projektów społecznych i edukacyjnych.
Szpital giżycki otrzymał od Powiatu, za pośrednictwem Gminy Miejskiej Giżycko,
kolejne wsparcie majątkowe w wysokości 2 810 037 złotych, z czego 1 585 037 złotych
przeznaczone zostało na modernizację budynków szpitalnych pod względem
bezpieczeństwa pożarowego a 1 225 000 złotych stanowił wkład własny przy stworzeniu
nowej, nowoczesnej pracowni endoskopowej w ramach projektu finansowanego
z funduszy Unii Europejskiej oraz modernizację systemu informatycznego.
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Kończący się okres finansowania Unii Europejskiej wykorzystaliśmy również
w edukacji, szczególnie w realizacji projektów skierowanych na włączenia społeczne,
rozwój kompetencji kluczowych i praktyki zawodowe uczniów. Między innymi, wspólnie
z litewskimi partnerami z Alytus, zrealizowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe
przy Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku . Rok szkolny 2021/22 jest również rokiem
ciekawych propozycji edukacyjnych. W II LO rozpoczęła działanie klasa mistrzostwa
sportowego w zakresie piłki ręcznej i piłki nożnej. Dwa licea ogólnokształcące podjęły
współpracę ze szkołami wyższym (Politechnika Gdańska, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
Zarząd Dróg Powiatowych, przy wsparciu gmin zmodernizował i wyremontował
około 4,6 km dróg. Ponadto rozpoczęliśmy program poprawy bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych. Zostały również przygotowane kolejne projekty drogowe,
szczególnie takie, które mają szanse otrzymać wsparcie finansowe z funduszy
rządowych w roku 2022.
Jeszcze raz dziękuję Państwu Radnym i wszystkim pracownikom powiatowych
jednostek organizacyjnych za efekty wypracowane przez samorząd powiatowy w 2021
roku.

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
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WPROWADZENIE
Przepisy art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) nakładają na Zarząd Powiatu w Giżycku obowiązek
przedstawienia Radzie Powiatu w Giżycku do dnia 31 maja 2022 r. raportu o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w trudnym dla
mieszkańców, bo trwającym drugi rok okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu
pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19.
Dokument zawiera zbiór najważniejszych działań podejmowanych przez organ
wykonawczy powiatu, w celu realizacji zadań powiatu wynikających z art. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym oraz przepisów szczególnych wynikających z innych ustaw
i aktów wykonawczych.
Zarząd Powiatu w Giżycku mimo nadzwyczajnych okoliczności roku 2021 realizował
zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz kierunkami wyznaczonymi przez Radę
Powiatu.
W szczególności sprawował bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych przez
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. Podejmował uchwały, decyzje, dokonywał analiz,
podpisywał umowy, porozumienia, opiniował materiały i informacje, przygotowywał projekty
uchwał przygotowywane pod obrady Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu w Giżycku w roku 2021 odbył 39 posiedzeń w trakcie których, podjął 110
uchwał.
Dokumentami wyznaczającymi kierunki działania Zarządu Powiatu były Wieloletnia
Prognoza Finansowa oraz budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2021.
Podstawą przygotowania Raportu są sprawozdania i informacje przekazane
przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz jednostki
organizacyjne powiatu, dotyczące realizacji zadań w 2021 roku. W warstwie statystycznej
podstawowym źródłem informacji są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz
innych instytucji publicznych i samorządowych.
Zakres rzeczowy Raportu mimo licznych utrudnień roku 2021 jest spójny z podstawowymi
dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Radę Powiatu w oparciu o które, Zarząd
Powiatu w Giżycku realizuje zadania.
Dokument ten 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 2021 r.
Wywiązując się z ustawowego obowiązku, Zarząd Powiatu w Giżycku przedkłada Państwu
Radnym oraz mieszkańcom Powiatu Giżyckiego niniejszy raport.
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I. INFORMACJE OGÓLNE
Okres którego dotyczy raport:
Nazwa:
Siedziba władz:
Liczba mieszkańców (wg. ewidencji ludności na dzień 01.01.2021)
Liczba mieszkańców (wg. ewidencji ludności na dzień 31.12.2021)
Gęstość zaludnienia:
Liczba bezrobotnych na dzień 01.01.2021
Liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2021
Stopa bezrobocia stan na dzień 01.01.2021
Stopa bezrobocia stan na dzień 31.12.2021
Powierzchnia:
lasy:
wody

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
POWIAT GIŻYCKI
Giżycko, Aleja 1 Maja 14
54 172
53 192
50,05 osób na 1 km2.
1905 osób
1428 osób
10,7%
8,3 %
1119,43 km²
300,38 km2,
150,8 km2.

1. 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 dwaj 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
1)
2)
3)
4)

Starosta – Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta – Mateusz Andrzej Sieroński
Beata Barbara Kurowicka
Marian Mirosław Lemecha
Stałe Komisje Rady Powiatu
Komisja Rewizyjna

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

Marian Mieńko – Przewodniczący
Dorota Tarara – Zastępca Przewodniczącego (z dniem 24 czerwca 2021 r. przyjęto rezygnację
i zwolniono radną z pełnienia obowiązków zastępcy przewodniczącego i członka Komisji).
Maria Teresa Dolecka
Piotr Mirosław Kwiatek (z dniem 24 czerwca 2021 r. wybrano radnego na Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
Wacław Jan Strażewicz
Tomasz Szostkowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1)
2)
3)
4)
5)

Wacław Jan Strażewicz – Przewodniczący
Izabela Kamila Szostak – Zastępca Przewodniczącego
Jan Krysiuk
Marian Mieńko
Mirosław Kazimierz Nowakowski
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Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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

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

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 (z dniem 24 czerwca 2021 r. przyjęto rezygnację i zwolniono radną z pełnienia
obowiązków członka Komisji).

2. 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 2021 r. poz.305 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 2022 r. późn.528 z późn.zm.). Przepis art. 3 tej ustawy wprowadza podział dochodów jednostek
samorządu na dochody obligatoryjne:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa;
oraz dochody fakultatywne:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.
Źródłami dochodów własnych powiatu są:
1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych
zakładów budżetowych;
3) dochody z majątku powiatu;
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4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
6) 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;
7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
Opłaty pobierane są głównie na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz.988 z późn. zm.) – tzw. opłaty komunikacyjne,
2) przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz.2268 z późn. zm.) – opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,,
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1376 z późn.
zm.) – opłaty za zajęcie pasa drogowego.
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) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu
terytorialnego;
3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub
porozumienia;
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (tzw. środki
unijne).
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. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie
porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą
zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania
drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
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 - art.266 ustawy.
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 – art.267 ustawy.
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Terminy te uległy przedłużeniu o 30 dni na mocy zapisów § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i
przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r.
poz.561);
Wymagane dokumenty za rok 2021 zostały złożone przez Zarząd Powiatu odpowiednio:
1) 17 sierpnia 2021 r.,
2) 24 marca 2022 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 2021 r. opublikowanym na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w Giżycku w zakładce:
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE – Budżet Powiatu – rok 2021:
https://bip.powiatgizycki.pl/10091/3865/UCHWALA_Nr_408_2022_ZARZADU_POWIATU_W_GIZYCKU_z_dnia_2
1_marca_2022_r__w_sprawie_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_Powiatu_Gizyckiego_za_rok_2021__0D_0A/

4. Mienie powiatu
STAN NIERUCHOMOŚCI POWIATU GIŻYCKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
Łączna powierzchnia gruntów Powiatu Giżyckiego wynosi 557,3035 ha w tym :
1) Drogi powiatowe w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych: 516,3893 ha
2) Nieruchomości w trwałym zarządzie: 39,7901 ha
a) - Dom Pomocy Społecznej
b) - Środowiskowy Dom Samopomocy
c) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
d) - I Liceum Ogólnokształcące
e) - II Liceum Ogólnokształcące
f) - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
g) - Zespół Szkół Zawodowych
h) - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
i) - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
j) - Zakład Aktywności Zawodowej
k) - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
l) - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
m) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
n) - Powiatowy Urząd Pracy
3) Inne formy obciążenia nieruchomości: 0,2909 ha
a) Giżycko, ul. Boh. Westerplatte 4 - użytkowanie wieczyste: PGE Dystrybucja S.A. – 0,0039 ha;
b) Użyczenie nieruchomości:
- Giżycka Ochrona Zdrowia Spóła z o.o. w Giżycku, ul. Boh. Westerplatte 4 – udział w
1003/10000
części (0,0491 ha);
- Giżycka Ochrona Zdrowia Spóła z o.o. w Giżycku, ul. T. Kościuszki 41 pow. 0,2156 ha;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – użyczenie (dwa garaże i archiwum) nieruchomość przy
ul. Bohaterów Westerplatte 4;
c) Użytkowanie:
- Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa udział w 501/10000 części nieruchomości przy
ul. Bohaterów Westerplatte 4;
4) Gospodarowanie: 0,8332 ha
- Giżycko, Al. 1 Maja 14 - 0,1722 ha – siedziba starostwa;
- ul. Gen. Józefa Zajączka 2 - 0,0379 ha min. siedziba wydziałów budownictwa, geodezji,
Kontroli zarządczej, archiwa starostwa (9 podmiotów gospodarczych – najem lokali);
- Giżycko ul. Bohaterów Westerplatte 4 (23 podmioty gospodarcze – najem lokali i garaży);
- Giżycko ul. Staszica 13, 13A i 13B – 0,2503 ha – Dom Dziecka;
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Serie1; pozostałe

Serie1; inne formy
dysponowania
gruntami 0,13 %;
0,7513; 0%

Stan gruntów powiatu 2020
- 556,9464
ha
nieruchomości
w
trwałym zarządzie
jednostek
organizacyjnych;
40,1778; 7%
drogi powiatowe w trwałym zarządzie
ZDP
pozostałe nieruchomości w trwałym
zarządzie jednostek organizacyjnych
inne formy dysponowania gruntami
0,13 %

Serie1; drogi
powiatowe w
trwałym zarządzie
ZDP; 516,0173; 93%

Inne formy dysponowania gruntami- 0,7513 ha
1%
Serie1; dzierżawa;
0,2647; 35%
użytkowanie wieczyste
dzierżawa
użytkowanie

Serie1;
gospodarowanie;
0,4604; 61%

gospodarowanie

Serie1; użytkowanie
; 0,0223; 3%

Szczegóły opisane zostały w „Informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Giżyckiego”
będącej elementem „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za 2021 r.”
https://bip.powiatgizycki.pl/10091/3865/UCHWALA_Nr_408_2022_ZARZADU_POWIATU_W_GIZYCKU_z
_dnia_21_marca_2022_r__w_sprawie_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_Powiatu_Gizyckiego_za_rok
_2021__0D_0A/
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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. – data
rozwiązania 10.03.2022 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” (LGR) - 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 84.025,70 zł rocznie (według stanu na rok 2021 r.), w tym:
10 163,70 zł.
2 000,00 zł.
6 200,00 zł.
LGD9 –
1 000,00 zł.
5) Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” –
6 000,00 zł.
6) Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – (roczna składka)
56 662,00 zł.
7) Umowa o dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura
Regionalnego w Brukseli –
2 000,00 zł.
1)
2)
3)
4)

Związek Powiatów Polskich –
Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Łyna – Ława –
Warm.–Maz. Regionalna Organizacja Turystyczna–
Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru W.J.M.

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 2021 rok dotyczące przedsiębiorców z terenu powiatu giżyckiego.
a) Udzielone poręczenia w 2021 roku: 9 szt. na kwotę 1.868.802,00 zł,
b) Złożone wnioski o udzielenie poręczenia w 2021 roku: 11 szt. na kwotę 2.249.010,85 zł, w tym:
- wnioski rozpatrzone negatywnie: 0 szt. na kwotę 0,00 zł,
- wnioski rozpatrzone pozytywnie: 9 szt. na kwotę 1.868.802,00 zł.
2) Szpital Giżycki Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Giżycku
W 2021 r. trwało i dalej toczy się postępowanie upadłościowe Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.
Syndyk wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy z dnia 20
marca 2020 r. (sygn. akt V GU 19/20), realizował zadania związane ze sporządzeniem listy wierzytelności
oraz uzupełnień do niej. Trwało uzgadnianie i uzupełnianie kolejnych list wierzytelności i przygotowanie
kolejnych części planu funduszy masy upadłości. Postępowanie upadłościowe jest w toku.
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Przedsiębiorstwo Szpital Giżycki Sp. z o.o. zostało w wyniku pre-packu przejęte z dniem 1 lipca 2020 r.
przez podmiot leczniczy Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., której właścicielem jest obecnie Gmina
Miejska Giżycko.
Zgodnie z umową z dnia 9 grudnia 2019 r. określającą mechanizmy wsparcia finansowego i rzeczowego
Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2020-2025, Powiat Giżycki w 2021 r. przekazał Gminie Miejskiej
Giżycko 2.810.037,44 zł., z tego 1.585.037,44 zł. na dostosowanie budynków szpitala do wymogów
p-poż, 1.000.000,00 zł. na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i aparatury
oraz 225.000,00 zł. na zakup i modernizację systemu informatycznego.
W latach 2002-2021 łączna kwota wydatkowanych na szpital własnych środków Powiatu Giżyckiego oraz
„przychodów” z tytułu niezapłaconego kredytu i czynszu dzierżawnego wyniosła ponad 25 389 119,44 zł.

7. Jednostki organizacyjne powiatu
7.1.Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki
I Liceum Ogólnokształcące, Siedziba: Giżycko, ul. Traugutta 1;
II Liceum Ogólnokształcące, Siedziba: Giżycko, ul. Sikorskiego 3;
1 września 2021 r. w szkole utworzono po raz pierwszy klasę mistrzostwa sportowego ( dyscypliny:
piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców) oraz klasę dwujęzyczną
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, 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, siedziba: Giżycko, ul. Białostocka 3:
a)
Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna;
b)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 Specjalna;
c)
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy nr 1;
d)
Przedszkole Specjalne;
e)
Internat.
W Ośrodku prowadzone jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, siedziba: Giżycko, Aleja 1 Maja 30:
a)
Szkoła Podstawowa Nr 9 dla Dorosłych;
b)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
c)
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, ul. Sikorskiego 3;
d)
Centrum Kształcenia Zawodowego;
e)
Internat /ul. Sikorskiego 3, ul. Traugutta 2/;
f)
Kwalifikacyjne kursy zawodowe. ( rolnik, technik rachunkowości)
8) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, siedziba: Giżycko, ul. Smętka 5:
a)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
b)
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna;
c)
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
W PORE prowadzone jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, siedziba: Giżycko, ul. Smętka 5:
a)
Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna;
b)
Internat.
Na bazie internatów szkolnych, w okresie letnim, funkcjonują szkolne schroniska młodzieżowe:
a)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Giżycku;
b)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku;
c)
W strukturach Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku funkcjonuje całoroczne szkolne
schronisko młodzieżowe z siedzibą w Ośrodku Zofiówka w Rynie.
1)
2)
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Informacja dotycząca szkół i placówek oświatowych.
Liczba uczniów w szkołach na dzień 30 kwietnia i 30 września 2021
Liczba uczniów
na dzień 30.04.2021
443
296
518
338

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
416
379
546
346

255
151

286
155

SOSW
Przedszkole
Szkoła Podstaw.
Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła Przysposabiająca do pracy
Wczesne wspomaganie

15
82
33
19
37

15
87
33
22
32

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wczesne wspomaganie

17

18

MOS
Szkoła Podstawowa

32

33

CKZiU
Szkoła Podst. dla Dorosłych
LO dla Dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

52
-

108
54

Szkoła Policealna w CKZiU
młodzież
dorośli

0
76

0
108

2403

2638

Szkoła
I LO
II LO
ZSEiI
ZSKŚiA
ZSZ
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum

Razem

Liczba uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
259
102
86
75

Zawód
technik informatyk
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik ekonomista
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
( nowy zawód od 2019)
technik elektryk

12

razem

12
546
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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 reklamy
technik robót wykończeniowych w budownictwie
( nowy zawód od 2018)
razem

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
84
17
56
13
79
97
346

Zespół Szkół Zawodowych
Technikum
Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
70
76

Zawód
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik logistyk
( nowy zawód od 2019)

9
razem

155

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
elektryk
monter zabudowy i robót wykończeniowych budownictwie
razem

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
99
3
5
50
8
9
26
36
19
15
2
11
3
1
287

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zawód
rolnik
technik rachunkowości
razem

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
32
22
54
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Szkoła Policealna
Zawód
t. masażysta
t. sterylizacji medycznej
opiekun medyczny
t. usług kosmetycznych
razem

Liczba uczniów
na dzień 30.09.2021
0
27
35
46
108

Liczba uczniów w Internatach z poszczególnych szkół
Liczba uczniów w Internatach z poszczególnych szkół – stan na dzień 30.09.2021

Internat ZSKŚiA
Szkoła
ZSKŚiA
I LO
II LO
ZSZ
ZSEiI
ZDZ
Razem

Liczba uczniów mieszkających w internacie 30.09.2021
34
17
8
38
15
18
130
Liczba wolnych miejsc w Internacie na dzień sporządzenia informacji – 20
Średnia liczba śniadań – 185
Średnia liczba obiadów -184
Średnia liczba kolacji –199

Internat ZSEiI
Szkoła
CKZiU
ZSKŚiA
I LO
II LO
ZSZ
ZSEiI
ZDZ
Razem

Liczba uczniów mieszkających w internacie 30.09.2021
30
0
14
0
4
45
30
123
Liczba wolnych miejsc w Internacie na dzień sporządzenia informacji –20
Średnia liczba śniadań – 115
Średnia liczba obiadów -130
Średnia liczba kolacji – 115

Internat Szkoły Policealnej
Szkoła
CKZiU- kursy
II LO
ZSKŚiA
ZSZ
Szkoła Policealna
Razem

Liczba uczniów mieszkających w internacie 30.09.2021
49
7
2
58
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Wyniki sprawdzianów, egzaminów w roku 2021
a) wyniki sprawdzianu po VIII klasie:
SOSW
Średni uzyskany
wynik dla zdających
w danej części
30%
43%
49%

Liczba uczniów przystępujących do
danej części

Część egzaminu
język polski
matematyka
język niemiecki

8
8
8

MOS
Część egzaminu
język polski

Liczba uczniów
przystępujących do danej
części
5

Średni uzyskany wynik
dla zdających w danej
części
25,8%

matematyka

5

21,6%

język angielski

5

26,4%

b) Wyniki egzaminu maturalnego (wyniki całościowe wraz z sesją poprawkową)
Zdawalność %
2021

Liczba absolwentów, którzy w 2021:
Szkoła /placówka
I LO

nie przystąpili do
egzaminu
0

przestąpili do
egzaminu
129

zdali
egzamin
128

99,22

II LO

0

50

44

88

ZSZ Technikum

0

15

8

53 %

ZSEiI Technikum
ZSKŚiA Technikum
CKZiU
LO dla dorosłych

5
5

84
29

60
15

71,42
51,72

14

8

2

25

c) Wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
SOSW
Uczniowie SOSW (niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim) zdają identyczny egzamin, jak
uczniowie z normą intelektualną w ogólnodostępnych szkołach zawodowych.
Liczba uczniów,
Nazwa zawodu
Liczba uczniów,
Liczba uczniów,
którzy nie
Zdawalność
( kwalifikacja
którzy przystąpili do
którzy zdali
przystąpili do
%
w zawodzie)
egzaminu
egzamin
egzaminu
Kucharz
0
1
0
0
Cukiernik
0
1
1
100
sprzedawca
1
0
0
0

CKZiU
Nazwa zawodu
( kwalifikacja
w zawodzie)
rolnik

Liczba uczniów,
którzy nie
przystąpili do
egzaminu
0

Liczba uczniów,
którzy przystąpili do
egzaminu
pisemnego
31

Liczba uczniów, którzy
zdali egzamin
29

Zdawalność
%
90
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Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji

Technik informatyk

Technik
ekonomista

Technik
mechatronik

Technik pojazdów
samochodowych

E.14 Tworzenie aplikacji
internetowych i baz
danych oraz
administrowanie bazami
EE. 08 Montaż i
eksploatacja systemów
komputerowych,
urządzeń peryferyjnych
i sieci
A.36 Prowadzenie
rachunkowości
AU.35 Planowanie i
prowadzenie
działalności w
organizacji
EE.02 Montaż,
uruchamianie i
konserwacja urządzeń i
systemów
mechatronicznych
MG.43 Organizacja i
prowadzenie procesu
obsługi pojazdów
samochodowych
MG.18 Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych

Liczba
uczniów,
którzy
nie przystąpili
do egzaminu
pisemny/
praktyczny

Liczba
uczniów,
którzy
przystąpili
do egzamin
u
pisemny/
praktyczny

Liczba
uczniów,
którzy
zdali
egzamin

Zdawalność
%
w szkole

2

0

0

-

2/ 8

45/ 58

37/ 42

86,05/ 84,00

1

2

2

100

0/ 1

1/ 12

1/ 3

100/ 27,27

0/ 2

18/ 16

15/ 10

83,33/ 71,43

11

8

80,00

25/ 23

20/ 20

90,91/ 95,94

Tylko prakt.1

3/ 2

Zespól Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Nazwa
zawodu

Technik
agrobiznesu

Technik
architektury
krajobrazu

Technik
budownictwa

Nazwa kwalifikacji

RL.03. Prowadzenie
produkcji rolniczej
RL.7. Organizacja i
prowadzenie
przedsiębiorstwa
w agrobiznesie
RL.21.
Projektowanie,
urządzanie
i
pielęgnacja
roślinnych obiektów
architektury
krajobrazu
BD.30. Organizacja i
kontrola
robót
budowlanych
oraz
sporządzanie
kosztorysów

Liczba uczniów,
którzy
nie przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktycz
ny

Liczba uczniów,
którzy
przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktycz
ny

Liczba
uczniów,
którzy
zdali
egzamin

Zdawalnoś
ć%
w szkole

3

25

18

2

19

10

53%

-

15

12

73%

1

12

7

58%

72%
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Technik
inżynierii
środowiska i
melioracji

BD.
04.
Wykonywanie
i
kontrolowanie robót
konstrukcyjnobudowlanych

1

22

15

68%

RL.24. Organizacja
i prowadzenie robót
melioracyjnych

-

12

9

75%

Zespół Szkół Zawodowych
Liczba uczniów,
którzy nie przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktyczny

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
TG.07- Sporządzanie potraw i
napojów
Technik
żywienia
i
usług
gastronom.
T.15-Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych
Kucharz
TG.07- Sporządzanie potraw i
napojów
Sprzedawca
AU.20- Prowadzenie sprzedaży
Mechanik
pojazdów
samochodowych
MG. 18- Diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych
Technik
żywienia
i
usług
gastronomicznych
TG.16
Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych
Technik hotelarstwa
TG.13 Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie
Rolnik
RL.04
prowadzenie
produkcji
rolniczej

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktyczny

Liczba uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność %
w szkole

12

12

100

0

10

10

100

0

14

13

93

0

11

11

100

0

2

2

100

0

3

1

30

0

2

2

0

0

13

12

92

0

11

11

100

0

1

0

0

0

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

II
Technik
Usług
Kometycznych-AU.62Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i
stóp

Liczba uczniów,
którzy
nie przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktycz
ny

0

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
pisemny/praktyczny

18

Liczba uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność %
w szkole( wg osób
które zgłosiły się
na egzamin)

11

61
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I
Opiekun
Medyczny
MED.03 - Świadczenie usług
opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej
I
Technik
Sterylizacji
Medycznej
MED.12
Wykonywanie dezynfekcji i
sterylizacji medycznej
II Technik masażysta MED.
10
Świadczenie
usług
w
zakresie masażu

0

15

15

100

0

10

10

100

0

9

9

100

Podjęte w szkołach w 2021 roku działania w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku
1. Organizacja pracy szkoły i internatu oraz egzaminy zawodowe przebiegały zgodnie
z wewnętrznymi regulaminami (Regulamin Pracy zdalnej oraz Regulamin Na Czas Trwania
Pandemii COVID-19 obowiązujący w internacie) oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS.
2. Utrzymanie zorganizowanych w 2020 r. izolatek dla osób z podejrzeniem wirusa SARS-CoV-2
(internat i szkoła).
3. Zakaz przebywania osób obcych w internacie .
4. Stały dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk i powierzchni w każdej klasopracowni.
5. Wywieszono instrukcje skutecznego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
6. Przestrzeganie zasad BHP przez słuchaczy, uczniów, kadrę pedagogiczną oraz obsługę.
7. Nadal obwiązują ankiety Covidowe oraz pomiar temperatury dla słuchaczy i nauczycieli
odbywających praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia oraz dostosowanie się
do wewnętrznych regulaminów danej placówki.
8. Zabezpieczenie kadry pedagogicznej oraz słuchaczy w środki ochrony indywidualnej podczas
odbywania praktycznej nauki zawodu.
9. W pomieszczeniach biurowych obowiązują osłony szklane na biurkach, zeszyt wejść oraz
maseczki ochronne.
10. Gazetki szkolne oraz pogadanki indywidualne i grupowe informujące o szczepieniach oraz
profilaktyce przeciw COVID-19 - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
w Giżycku.
11. Bieżące przygotowywanie tzw. baz danych mieszkańców internatu dla PSS-E w razie stwierdzenia
zagrożenia epidemiologicznego.
I LO
Z Ministerstwa Zdrowia szkoła otrzymała 3 sztuki stojaków z dozownikiem i termometrem oraz środki
do dezynfekcji pomieszczeń oraz rąk. Ustawiono je przy wejściu do szkoły oraz w każdej klasie
i łazienkach wraz z instrukcjami mycia rąk. Przy każdym dozowniku ( opisanym zgodnie
z zaleceniem) znajduje się instrukcja mycia rąk.
Funkcjonował opracowany regulamin przebywania na terenie placówki w czasie Covid-19 oraz
regulamin postępowania w czasie egzaminu maturalnego, a także regulamin na wypadek stwierdzenia
zachorowania na COVID-19. Zgodnie z wytycznymi inspektora BHP w budynku wydzielono izolatkę
dla osób z podejrzeniem wirusa. .
Zajęcia dydaktyczne – nauka w szkole odbywała się w formie zdalnej zgodnie z wytycznymi MEiN
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II LO
W ramach organizacji nauczania zdalnego i hybrydowego:
- uaktualniono wewnątrzszkolną dokumentację zgodną z wytycznymi Ministerstwa i Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz pracy biblioteki
szkolnej,
- wykorzystywano środki, materiały i pomoce dydaktyczne zakupione w poprzednim roku szkolnym
- organizowano nauczanie hybrydowe i zdalne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki
oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zespół Szkół Zawodowych
W Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku utrzymana została izolatka dla osób z podejrzeniem wirusa
SARS-CO-v-2 w jednostce mieszkalnej. Przy drzwiach wejściowych zamontowano dozowniki
z płynami dezynfekującymi i funkcją pomiaru temperatury. Na każdym piętrze dostępne są pojemniki
z płynem do dezynfekcji rąk. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji w salach lekcyjnych
i korytarzach. Na korytarzach i w sanitariatach umieszczono plakaty instruktażowe o dezynfekcji rąk,
noszeniu maseczek ochronnych oraz zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w budynku szkoły.
W sekretariacie szkoły zamontowano ochronną pleksę. W miarę potrzeb na bieżąco uzupełniano
brakujące i potrzebne środki czystości, fartuchy, folia stretch, ścierki, rękawice jednorazowe itp.
W ramach pomocy rządowej otrzymaliśmy płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i 2 stacje
do dezynfekcji rąk wraz z możliwością pomiaru temperatury.
Pracownicy sekretariatu, obsługi i kierownictwa pracowali stacjonarnie z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Utrzymano w mocy wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły procedury zapewnienia
bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników świadczących pracę w normalnym trybie ( na terenie zakładu pracy) mających na celu
zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianie się covid 19, zapobieganie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się covid 19 w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, ustalenia warunków
i sposobów przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiadomości
i umiejętności oraz warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły, organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie nauczania
w systemie hybrydowym od 17.10.2020, w sprawie organizacji zajęć w szkole oraz określenia zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół
Zawodowych w Giżycku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid 19,
organizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych w czasie nauczania w systemie zdalnym
od 26.10.2020 r. do 29.05.2021 r.
W tym okresie uczniom posiadającym trudności lokalowe lub brak sprawnego sprzętu komputerowego
w domu umożliwiono odbywanie nauki zdalnej w warunkach szkolnych w pracowni komputerowej
pod nadzorem pedagoga szkolnego z zachowaniem reżimu sanitarnego.
PORE
W 2021r placówka pracowała stacjonarnie, przyjmowaliśmy uczniów, rodziców, nauczycieli,
czytelników. W ramach bezpieczeństwa pracowników i klientów codziennie dezynfekowane były
wszystkie pomieszczenia, gabinety wyposażone są w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki
i rękawiczki. W miarę możliwości przesuwane były godziny przyjścia na diagnozę czy terapie by
ograniczyć liczbę ludzi w poczekalni. Zapotrzebowanie na książki czytelnicy wcześniej składali drogą
e-mailową.
Ponadto:
-

dostosowano do aktualnej sytuacji wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach
pandemii COVID 19, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników placówki.- umieszczono na stronach
internetowych, przekazano do szkół, w widocznych miejscach w placówce,

Strona 20 z 113

-

przeprowadzono ozonowanie pomieszczeń, zakupiono dozowniki oraz płyn do dezynfekcji,
maski, przyłbice, rękawiczki, zabezpieczenia z pleksy,

-

przy wejściu do PPP ustawiony jest dyfuzor z płynem dezynfekującym przekazany przez MEN,

-

ograniczono do jednej osoby liczbę rodziców czy opiekunów przybywających z dzieckiem
do PPP.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
W szkole wprowadzono wewnętrzne procedury bezpieczeństwa z powodu pandemii COVID-19,
procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników oraz pracy biblioteki szkolnej.
Zgodnie z wytycznymi inspektora BHP w budynku szkoły i internatu wydzielone zostały izolatki dla
osób z podejrzeniem wirusa SARS-CO-v-2. Przy drzwiach wejściowych ustawione zostały 2 dozowniki
z płynami dezynfekującymi, w każdej klasopracowni są dostępne pojemniki z płynem do dezynfekcji
rąk i powierzchni oraz ściereczki jednorazowe, personel sprzątający został poinstruowany
i szczególnie uczulony na dokładną dezynfekcję powierzchni, w widocznych miejscach zostały
wywieszone plakaty instruktażowe na temat: jak skutecznie dezynfekować ręce oraz zasady
bezpieczeństwa obowiązujące w budynku szkoły. W drzwiach pomieszczeń biurowych zainstalowano
osłony z pleksy zabezpieczające pracowników w czasie załatwiania spraw petentów.
Zakupiono: termometry bezdotykowe, opryskiwacze, maseczki ochronne, środki czystości, fartuchy
i półmaski, dozowniki do płynów, ścierki i rękawice jednorazowe.
Organizacja nauczania w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Giżycku:
Od 19.10.2020 r. do 28.05.2021 r. - zajęcia w formie stacjonarnej zostały zawieszone. Szkoła przeszła
na prowadzenie zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
oraz platformę e-podreczniki.pl, dokumentując przebieg zajęć w dzienniku elektronicznym Librus.
Do zdalnego nauczania wykorzystywana była również platforma MS Teams.
Od poniedziałku, 18.01.2021r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w szkole prowadzone było
kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach
organizacyjnych.
Zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu były prowadzone w grupach umożliwiających
zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym
10 godzin tygodniowo.
Od momentu przejścia na kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość podjęto
następujące działania:
• zorganizowano szkolenie z obsługi aplikacji Microsoft Teams służące poprawie umiejętności
korzystania przez nauczycieli z tego narzędzia,
• wypożyczono uczniom którzy zgłosili brak sprzętu niezbędnego do nauki w systemie zdalnym
5 laptopów przekazanych przez Powiat Giżycki,
• zorganizowano konsultacje oraz pomoc techniczną rodzicom i uczniom, którzy mają problemy
z logowaniem się do Microsoft Teams.
W szkole w okresie realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość odbywały się
z zachowaniem reżimu sanitarnego:
- konsultacje i poprawy sprawdzianów w klasach maturalnych,
- spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami wg potrzeb.
Od 31.05.2021r. do 25.06.2021r. zajęcia w szkole prowadzone były w formie stacjonarnej.
W tej formie zajęcia realizowane były do końca roku szkolnego 2020/2021.
W nowym roku szkolnym 2021/2022 od 01.09.2021r do 04.02.2022r. zajęcia dydaktyczne realizowane
były w formie stacjonarnej.
Do końca roku 2021 kształcenie w szkole prowadzone było w trybie nauki zdalnej.
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MOS
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku pracował w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa. Wprowadzono wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii
COVID 19, procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników ośrodka oraz pracy
biblioteki szkolnej. Przeprowadzono ozonowanie pomieszczeń, zakupiono dozowniki oraz płyn
do dezynfekcji, maski, przyłbice, rękawiczki, kombinezony. Przy wejściu do MOS ustawiono dyfuzor
z płynem dezynfekującym przekazany przez MEN,

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
Informacja o przebiegu zdalnego nauczania za 2021 r.
Zdalne nauczanie w Zespole Szkól Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku przebiegała
w roku 2021 w okresach:
- od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. oraz od 26.01.2022 r. do 20.02.2022 r.- zajęcia w formie
stacjonarnej zostały zawieszone. Szkoła przeszła na prowadzenie zajęć w formie zdalnej,
wykorzystując do tego dziennik elektroniczny Vulcan Uonet+ oraz platformę e-podreczniki.pl oraz
prowadzenie zajęć wg platformy MS Teams..
Od momentu przejścia na kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość w pełnym
trybie, tj. od 24.10.2020 r. podjęto następujące działania:
•

•

•

•

zorganizowano szkolenie z obsługi aplikacji Microsoft Teams służące poprawie umiejętności
korzystania przez nauczycieli z tego narzędzia,
wypożyczono 7 laptopów przekazanych przez Powiat Giżycki uczniom, którzy zgłosili brak
sprzętu niezbędnego do nauki w systemie zdalnym,
wypożyczono 4 laptopy oraz kamery i mikrofony pozostające w zasobach szkoły z powodów
i na zasadach jw.,
zorganizowano konsultacje oraz pomoc techniczną rodzicom i uczniom, którzy mają problemy
z logowaniem się do Microsoft Teams.

Ponadto w szkole w okresie realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość
odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego:
-

konsultacje i poprawy sprawdzianów w klasach maturalnych,
spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami wg potrzeb.

W budynku szkoły oraz internatu umieszczone zostały informacje oraz instrukcje związane
z zagrożeniem epidemiologicznym, środki do dezynfekcji w postaci zakupionych dozowników.
W każdej klasopracowni znajdowały się środki do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń. Nauczyciele
i uczniowie mieli stały dostęp do jednorazowych maseczek oraz rękawiczek.
Szczepienia przeciwko SARS-Cov-2 wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
SOSW
Od 1 lutego 2021 wszystkie oddziały pracowały w trybie stacjonarnym.
Pozostałe szkoły
Wszędzie wdrożono opracowane zasady bezpieczeństwa. Zakupiono środki ochrony indywidualnej.
Dostosowano pracę szkół/placówek do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
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7.2 Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Smętka 7
Powiatowy Zespól Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych został utworzony Uchwałą Rady Powiatu
z dnia 29 grudnia 1999 r. nosił wówczas nazwę „Powiatowy Zespól Ekonomiczny Szkół i Placówek
Oświatowo – Wychowawczych”. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2002 przekształcono go w Powiatowy
Zespól Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych.
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
i ochrony zabytków;
- prowadzenie spraw w zakresie obronności (w tym dokumentacji) wynikających Zarządzenia
Starosty, w części dotyczącej zadań szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych
działających w formie stowarzyszenia,
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.
Podjęte w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w 2021 roku
działania w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Organizacja pracy w PZOSiPO w Giżycku w 2021 roku w czasie epidemii odbywała się zgodnie
z wytycznymi i rekomendacjami, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi
reżimu sanitarnego (dystans, noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk i powierzchni). Praca
w jednostce odbywała się w trybie hybrydowym. Pracownicy wymieniali się w pracy zdalnej lub też na
terenie jednostki.. W częściach wspólnych budynku, przy wyjściu z pokoju obowiązywały maseczki.
Pracownicy mieli stały dostęp do płynów do dezynfekcji rąk, mydła antybakteryjnego. Pomimo
obostrzeń PZOSiPO zapewniał ciągłość pracy. W PZOSiPO. w celu ułatwienia załatwienia spraw
zamontowano skrzynkę przy drzwiach wejściowych w celu składania w niej dokumentów.
W sytuacjach tego wymagających interesanci byli obsługiwani osobiście przez pracowników
PZOSiPO. Pracownicy PZOSiPO brali udział w dystrybucji np. przyłbic, płynów dezynfekcyjnych do
placówek oświatowych. Na bieżąco przygotowywano Staroście Giżyckiemu informacje o sytuacji
w placówkach oświatowych.
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7.3 Dom Pomocy Społecznej
Siedziba: Giżycko, ul. Warszawska 31
Działa na podstawie:
1) 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,
2) Statutu przyjętego uchwałą Nr XII.93.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31.10.2019 r.,
3) Regulaminu organizacyjnego przyjętego uchwałą Nr 371.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia
15.11.2021 r.
4) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ze zmianami,
5) 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.
Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność
i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Realizuje
zadania i świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, opracowane z udziałem mieszkańców, jeżeli udział
ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania
wynikające z indywidualnego planu wsparcia, koordynuje pracownik Domu, zwany dalej „pracownikiem
pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego
stan zdrowia i organizację pracy. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów
terapeutyczno-opiekuńczych. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz
zaspokojeniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Dom. Umożliwia on
i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie
odrębnych przepisów. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja administracyjna o umieszczeniu, wydana
z upoważnienia Starosty Giżyckiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który ustala Starosta
i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku w 2021 roku stosował procedury i instrukcje zgodne z rekomendacjami
władz resortowych, wojewódzkich i sanitarnych mające na celu zminimalizowanie skutków zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 w związku z epidemią na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zachowywany był ścisły
reżim sanitarny.
W 2021 roku pozyskano darowizny od instytucji i osób fizycznych oraz środki unijne i krajowe z projektów.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.

OSOBA/INSTYTUCA DARUJĄCA
Wojskowe Koło Łowieckie „JELEŃ” Giżycko
Katarzyna Niewiadomska i „Świąteczne Anioły” Giżycko
TZMO / FARMPOL
TUA RES AGITUR
Prywatny darczyńca - anonimowo
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L.P.

PROGRAM/PROJEKT

1.
PO WER 2014-2020
w ramach II Osi
priorytetowej, Działanie
2.8 Rozwój usług
społecznych
świadczonych
w środowisku lokalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU
226 200 złotych
(100 % dofinansowania)

Wypłacono dodatki do wynagrodzeń 52 pracownikom
w miesiącach styczeń - marzec 2021 roku.

Dodatkowe środki pozwoliły na dokonanie zakupu
niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczki,
fartuchy jednorazowe; wyposażenie: szafki
przyłóżkowe, worki samorozpuszczalne do prania;
wykonano profesjonalne usługi dezynfekcyjne w celu
zapobieżenia transmisji wirusa. W celu zapewnienia
kadry do utrzymania ciągłości funkcjonowania
jednostki wypłacono dodatki 16 pracownikom DPS.
Dodatki do wynagrodzeń - 1 pielęgniarka.

2.

Przygotowanie
i zabezpieczenie domów
pomocy społecznej
przed wzrostem zakażeń
wywołanych wirusem
SARS-CoV-2

66 429,09 złotych
(100 % dofinansowania)

3.

Projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„ Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych,
domów pomocy
społecznej, zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych
i hospicjów na czas
Covid-19”.
Wojewoda
Warmińsko - Mazurski

7 694,36 złotych

5.

Wojewoda
Warmińsko - Mazurski

50 602,06 złotych

6.

PFRON

98 402,55 złotych

4.

7.4

DZIAŁANIE

264 590,15 złotych

Dodatkowe środki pozwoliły na dokonanie zakupu
zastawy stołowej do jadalni ogólnej; 1 szt. szafy
chłodniczej do kuchni głównej; 2 szt. szafy do łazienek
ogólnych dla osób niepełnosprawnych; 10 szt. łóżek
rehabilitacyjnych; na 80 oknach w pokojach
mieszkańców założono żaluzje; zakupiono po 300 szt.
pościeli, kołdry, poduszki, ręczniki, koce; 1 szt.
pralnicowirówka; zabezpieczono środki czystości
na I kw. 2022 r.; 2 szt. – kanapy do czytelni; artykuły
do terapii zajęciowej i kuchenki podręcznej; kpl. szaf
i lodówek przystosowanych do przechowywania leków;
środki do pielęgnacji mieszkańców tj.: myjki, pianki,
rękawice, opatrunki; doposażono gabinet medycznej
pomocy doraźnej w sprzęt; zakupiono materiały
do bieżących remontów pokoi mieszkańców i łazienek.
Wykonano ekspertyzę p/poż.
Wsparciem
finansowym
w
postaci
dodatków
do wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2021 objęto
43 pracowników DPS znajdujących się w grupie
podwyższonego ryzyka, którzy zapewniają usługi
bytowe i opiekuńcze oraz personel obsługi,
bezpośrednio pracujący z mieszkańcami w okresie
trwającej pandemii.
Zakupiono mieszkańcom DPS artykuły tekstylne, środki
do higieny osobistej, materiały opatrunkowo-ochronne,
ubrania wierzchnie i bieliznę; paczki żywnościowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku.
Siedziba: Giżycko, ul. Warszawska 31A
Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku jako samodzielna jednostka organizacyjna działa
od 1 stycznia 2020 r. Powołany został uchwałą Rady Powiatu w Giżycku Nr XII.92.2019 z dnia 31
października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku jest ponadlokalną jednostką dziennego pobytu,
przeznaczoną dla 40 podopiecznych z terenu powiatu giżyckiego i obejmuje wsparciem niżej
wymienione kategorie osób:
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1) przewlekle psychicznie chore – typ A,
2) niepełnosprawnych intelektualnie – typ B,
3) wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.
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. Od stycznia 2020 roku placówka funkcjonuje jako samodzielna jednostka
organizacyjna. We wrześniu 2021 roku placówka zwiększyła statutową ilość miejsc z 36 do 40 co
pozwoliło na zniwelowanie kolejki osób oczekujących na specjalistyczne usługi. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Giżycku jest jednym z elementów systemu wsparcia środowiskowego na terenie
Powiatu Giżyckiego. Dom swoim wsparciem objął 43 uczestników ( 3 osoby ubyły,7przybyło). Oprócz
40 dziennych miejsc statutowych, placówka posiada 4 miejsca całodobowe do realizacji treningów
całodobowych, które w ciągu roku były wykorzystany w 85% ze względu na długotrwałe zawieszenie
działalności placówki. Na 31 grudnia 2021 r., na miejsce w ośrodku oczekiwały 2 osoby. Placówka
spełnia wszystkie standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na koniec 2021 roku
wykorzystane były wszystkie 40 miejsc.
Podjęte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Giżycku w 2021 roku działania w związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
W placówce stosowano się do wytycznych, poleceń Wojewody Warmińsko -Mazurskiego oraz GIS.
Wprowadzono „Zasady w sprawie postępowania pracowników i pracodawcy w czasie zagrożenia
zakażeniem nowym typem koronawirusa SARS-COV-2” oraz „Informację/zalecenia w zakresie
ogólnych warunków sanitarnych oraz w zakresie organizacji pracy w ŚDS w związku ze wznowieniem
działalności w warunkach epidemii”.
Plany pracy oraz założenia dotyczące indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących
uczestników w 2021 r., nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, w związku z wprowadzeniem
czasowego zwieszenia działalności placówki, oraz pracy w reżimie sanitarnym. Proces terapeutyczny
podczas zawieszenia działalności opierał się głównie na terapii podtrzymującej, alternatywnych
metodach pracy na odległość. Placówka zabezpieczała pracowników i uczestników w środki ochrony
osobistej, płyny zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa., itp.
7.4.1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie
Siedziba: Ryn, ul. Konrada Wallenroda 4a

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie – jest to zadanie zlecone przez Powiat Giżycki organizacji
pozarządowej tj. Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR
SERCA w Rynie. Statutowa liczba miejsc wynosiła 40, a liczba uczestników na dzień 31.12.2021 r.
wyniosła również 40 osób . Z usług ŚDS w Rynie narastająco skorzystały 44 osoby. Liczba osób
zatrudnionych w 2021 roku w ŚDS w Rynie wynosiła: 13 osób.
Podjęte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rynie w 2021 roku działania w związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Należy nadmienić, że z powodu pandemii COVID -19 Wojewoda Warmińsko – Mazurski czasowo
ograniczył działalność stacjonarną środowiskowych domów samopomocy w okresie od 1 stycznia
do 31 stycznia 2021 roku /decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21.12.2020r. i z dnia
13.01.2021r./.decyzja Wojewody Warmińsko – mazurskiego z dnia 21.12.2020r. i z dnia 13.01.2021 r.
Następnie
działalność
środowiskowych
domów
samopomocy
została
wznowiona
od 1 lutego 2021 roku. Jednakże w okresie od 1 marca 2021r. do 25 kwietnia 2021r. Wojewoda
Warmińsko – Mazurski zdecydował o czasowym zawieszeniu działalności środowiskowych domów
samopomocy /decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia: 26.02.2021r., 11.03.2021 r.,
31.03.2021r., 08.04.2021r., 16.04.2021r./. Z dniem 26 kwietnia 2021 roku wznowiona została
działalność stacjonarna w/w placówek.

Strona 26 z 113

7.5 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 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
Całodobowe placówki opiekuńczo–wychowawcze typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci Jaś, Dom
dla Dzieci Małgosia oraz Dom dla Dzieci Wojtek zostały utworzone 29 września 2016 r. uchwałami
Rady Powiatu w Giżycku w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej w Giżycku.
Od 1 lutego 2017 r. placówki prowadzone są bezpośrednio przez Powiat Giżycki. Sprawują
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 zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz.1720).
Standardy zawarte w/w. 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,
- prawidłowe wyżywienie, odzież ,obuwie i niezbędne środki higieny osobistej,
- wyposażono w odpowiednie przybory szkolne, materiały edukacyjne,
- zapewniono odpowiednia opiekę medyczną.
Informacje o uczestnikach:
- Dom dla Dzieci Jaś – obecnie przebywa w nim 14 wychowanków.
- Dom dla Dzieci Małgosia – obecnie przebywa w nim 13 wychowanków.
- Dom dla Dzieci Wojtek – obecnie przebywa w nim13 wychowanków.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r
- placówki opuściło 9 wychowanków
- do rodzin biologicznych powróciło - 5 wychowanków
- do rodzin zastępczych trafiło 2 małoletnich
- usamodzielniło się - 2 wychowanków.
W placówkach przebywali wychowankowie w przedziale wiekowym od 8 roku do 21 roku życia.
Dom dla Dzieci Jaś zatrudnia 6 wychowawców, kadrę specjalistyczną: psychologa społecznego,
psychologa klinicznego, pracownika socjalnego oraz pracowników administracji: referenta
administracyjno-biurowego, kierowcę – konserwatora, osobę sprzątającą, pielęgniarkę.
Dom dla Dzieci Małgosia: zatrudnia 6 wychowawców.
Dom dla Dzieci Wojtek zatrudnia 6 wychowawców.
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Podjęte w Domach Dziecka w Giżycku w 2021 roku działania w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wprowadzono pracę zdalną w administracji; zapewniono środki dezynfekujące, ochrony osobistej
(maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy ochronne); wstrzymano odwiedziny
wychowanków oraz wykonano testy; zaszczepiono część kadry następnymi dawkami.
7.6 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 100 rodzin zastępczych i 1 rodzinnego domu dziecka oraz 135 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 łącznie 68 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 wypłata 500+ na dzieci
przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Giżycku.
- 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 nadzoru
merytorycznego nad DPS i ŚDS; prowadzenie nadzoru nad Warsztatem Terapii Zajęciowej;
udzielanie poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego i psychologicznego; doradztwo
metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społ.;
- 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 III
- wypłata świadczeń dla osób z Kartą Polaka,
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- 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,
- realizacja zadań i ich koordynowanie w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Pierwszy punkt został zlokalizowany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku, ul. Smętka 5. W punkcie tym nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r. udzielali radcowie
prawni i adwokaci, na podstawie umów zawartych z powiatem. Prowadzenie drugiego Punktu
powierzono w 2021 roku organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
z siedzibą w Olsztynie, adres siedziby ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn. Organizacja
ta zgodnie z ustawą została wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert do realizacji zadania
pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2021 roku. Drugi
punkt był zlokalizowany w czterech miejscach, tj. : w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury,
w środę w Kruklankach w Urzędzie Gminy, w czwartek w Wydminach w Urzędzie Gminy, we wtorek
i w piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021r. z podziałem na 2 punkty kształtowało się
w następujący sposób:
- Punkt prowadzony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku: 450 porad prawnych.
- Punkt prowadzony na terenie 4 gmin Powiatu Giżyckiego – 125 porad prawnych.
Łącznie w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. udzielono 575 porad.
-Opieka Wytchnieniowa – w 2021 roku pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w
wysokości 20.400,00 zł na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. W ramach
programu udzielono poradnictwa specjalistycznego tj. dietetyka i psychologa dla 10 osób
(opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych) z Powiatu Giżyckiego – w sumie
przeprowadzono 137 godzin konsultacji.
Podjęte w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w 2021 roku działania w związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
- Organizacja pracy w PCPR w Giżycku w 2021 roku w czasie epidemii odbywała się zgodnie
z wytycznymi i rekomendacjami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczące reżimu sanitarnego (dystans, noszenie maseczek ochronnych,
rękawic, dezynfekcja rąk i powierzchni, nałożenie kwarantanny na dokumentację przychodzącą).
Zakupiono program do pracy zdalnej Teem Viewer, dzięki temu umożliwiono pracownikom taką
formę pracy.
- W częściach wspólnych budynku, przy wyjściu z pokoju obowiązywały maseczki. Pracownicy mieli
stały dostęp do płynów do dezynfekcji rąk, rękawic, mydła antybakteryjnego. Raz w tygodniu
ozonowane były pomieszczenia. Pomimo obostrzeń PCPR zapewniał ciągłość pracy.
- W celu załatwienia spraw w PCPR zainstalowano domofon, poprzez który pracownik udzielał
informacji. Utrzymany był kontakt telefoniczny i mailowy, a wnioski i wszelką korespondencję można
było składać do skrzynki zamieszczonej na drzwiach PCPR. Poszczególne wnioski
o dofinansowanie udostępniono na stronie BIP PCPR, również można było otrzymać je osobiście
po zgłoszeniu tego pracownikowi przez domofon.
- Ponadto PCPR uzyskał dofinansowanie w ramach RPOWW-M na realizację projektu,
pn. „Przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie Powiatu Giżyckiego”.
Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2020r. do 31.08.2021r. Dofinansowanie w kwocie 536 475,00 zł.
przeznaczono na zakup i rozdysponowanie masek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk i rękawic
ochronnych, zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19, zakup przyłbic ochronnych,
zakup urządzenia do dekontaminacji, zakup dozowników bezdotykowych, zakup urządzenia
do dezynfekcji dokumentów, zakup płynu do dezynfekcji powierzchni, przyznanie dodatków
do wynagrodzeń pracownikom DPS w Giżycku oraz Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK.
- Mając na uwadze przestrzeganie zaleceń, obostrzeń, rekomendacji oraz w celu realizacji w/w
projektów PCPR w Giżycku podjął ścisłą współpracę z DPS, ŚDS Ryn i ŚDS Giżycko, Domem
Dziecka: Jaś, Małgosia, Wojtek, z gminami na terenie powiatu.
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- PCPR w Giżycku prowadził również dystrybucję środków ochrony (maski, półmaski, rękawice, żele
i płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni) otrzymanych w ramach projektu realizowanego przez ROPS
w Olsztynie, pn. „Kooperacja-efektywne i skuteczne”.
7.7 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,
- 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”.
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. 20 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. Z perspektywy POT, WMROT oraz podmiotów zagranicznych Centrum jest najczęściej
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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 dodatkowego informatora.
Podjęte w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku w 2021 roku działania w związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
Działania w skali zmian wynikających z epidemii sprowadziły się do wzrostu aktywności w sieci oraz
wprowadzenia stosownych reżimowych zasad obsługi turystów. Dzięki temu udało się działać przez
cały rok, nawet bez jednego zamkniętego dnia w jednostce.
7.8 Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Siedziba: Giżycko, ul. Gdańska 11
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje
zadania powiatowe w zakresie polityki rynku pracy, na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2022r.,poz. 690).
Do głównych zadań urzędu w zakresie polityki rynku pracy szczególnie należy:
- opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w/w ustawie,
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia,
udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników,
realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności
udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy,
- rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
- prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
- współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach
poradnictwa zawodowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
- realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
państw, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami,
- realizowanie działań w ramach sieci EURES,
- realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających
z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych
z partnerami zagranicznymi,
- realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium
RP,
- realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających
z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy.
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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.
Jako działania wspierające aktywność zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy stosuje
się pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i działania umożliwiające dostosowywanie kwalifikacji
zawodowych osób bezrobotnych do zmian zachodzących na rynku pracy. Na koniec grudnia 2021
roku w PUP zarejestrowanych było 1.428 osób bezrobotnych i 32 osoby poszukujące pracy. W 2021
roku w dyspozycji PUP w Giżycku znajdowało się ok. 1 000 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, organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
zatrudnienia wspieranego, staży, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
realizacja bonów stażowych, szkoleniowych i na zasiedlenie, finansowanie osobom bezrobotnym
kosztów przejazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną, inicjowanie i organizacja
szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych, kosztów egzaminów lub uzyskania licencji, udzielanie
pożyczek szkoleniowych.
Forma aktywizacji

Roboty publiczne
Jednorazowe środki na
podjęcie działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia
stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Staż
Szkolenia
Prace społecznie
użyteczne

Liczna
zaktywizowanych osób
w 2021 roku
63
72

Wydatkowana kwota w
tys. zł
830,0
1.774,9

Efektywność
zatrudnieniowa
w%
97,8
93,6

37

812,0

76,2

133
117
42
41

665,1
1.123,5
182,2
40,4

92,9
75,0
58,6
10,3

Łącznie na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2021 roku PUP dysponował kwotą
5.787, 9 tys. zł, a wydatkował kwotę 5.544,9 tys. zł.
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. W 2021r. na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców z KFS wydatkowano łącznie 405,2 tys. zł. Przeszkolono 157 osób, w tym
6 pracodawców i 151 pracowników.
Od początku 2018 roku urząd realizuje zadania związane z obsługą pracodawców w zakresie
legalizacji zatrudniania cudzoziemców. W ramach tych działań w 2021 roku urząd zarejestrował 381
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydał 11 zezwoleń na pracę
sezonową cudzoziemca.
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W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w 2021 roku nadal
intensywnie wspierał przedsiębiorców, pracodawców oraz organizacje pozarządowe realizując
dodatkowe zadania przewidziane w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwaną dalej „ustawą covid”).
W ramach „Tarczy antykryzysowej” w 2021 roku udzielane było następujące wsparcie:
1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd ww.
ustawy) i dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda ww. ustawy)
Wsparcie przysługujące mikroprzedsiębiorcom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem
1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
Pożyczka udzielana była ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie
było stałe i wynosiło w skali roku 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy
Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
Na podobnych warunkach z pożyczki mogły skorzystać organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia
bieżących kosztów prowadzenia tej działalności gospodarczej lub statutowej.
W 2021 roku udzielono 10 pożyczek na 49,7 tys. zł.
2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników (art. 15zzc ww. ustawy).
Dofinansowanie przyznawane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu
pracowników, części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przysługiwało w przypadku
spadku obrotów o co najmniej 30% (porównując 2 miesiące 2021 r. do analogicznych miesięcy
poprzedniego roku). W zależności od skali spadku obrotów, dofinansowanie może wahać się od kwoty
50% minimalnego wynagrodzenia do kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
W 2021 roku dofinansowano 44 podmioty na kwotę 215,9 tys. zł.
3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
(art.15zzb ww. ustawy)
Warunkiem uzyskania wsparcia przez beneficjentów tej pomocy było wykazanie spadku obrotów
gospodarczych, rozumiane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym
lub wartościowym. Spadek obrotów był rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych
dwóch miesięcy w roku poprzednim. W zależności od skali spadku obrotów, dofinansowanie
mogło wahać się od 50% do 90% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń.
W 2121 roku dofinansowano 23 podmioty na kwotę 575,4 tys. zł za 103 pracowników
4.
Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art. 15 zze4 ww.
ustawy)
Dotacja była przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikro i małego przedsiębiorcy. O pomoc w tej formie mogły się ubiegać osoby samozatrudnione,
mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy spełniali obowiązujące kryteria do uzyskania
pomocy. Dotacja w kwocie do 5 tys. zł była bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca wykonywał
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
W 2021 roku udzielono 871 dotacji na kwotę 4.340,0 tys. zł.
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Łącznie w 2021 roku w ramach ogłaszanych Tarcz Antykryzysowych urząd wydatkował środki
w wysokości 5.180,9 tys. zł.
Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku przyłączył się do kampanii informacyjnej realizowanej przez
Europejski Urząd ds. Pracy na temat praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all
seasons – Prawa przez cały rok. Celem kampanii było promowanie wśród pracowników sezonowych
z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy
o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenia źródeł
wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom
i pracodawcom. Urząd prowadził kampanię w terminie 19.07. – 31.10.2021r. W kampanii wzięło udział
100 osób bezrobotnych, którzy byli zainteresowani podjęciem bezpiecznej prac sezonowej na terenie
UE.
7.9 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 zwany dalej ZDP jest powiatową jednostką organizacyjną
utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr III /6/98 Rady Powiatu Giżyckiego z dnia
15 grudnia 1998 roku. ZDP jest jednostką budżetową, którego wydatki pokrywane są z budżetu
Powiatu Giżyckiego w ramach środków przeznaczonych na dany rok na zarządzanie, utrzymanie,
przebudowę oraz budowę dróg i mostów powiatowych. Nadzór nad ZDP 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.
Kierownictwo oraz komórki administracyjno-techniczne ZDP mieszczą się w Giżycku przy
ul. Węgorzewskiej 4. Obwód Drogowy mieści się w Giżycku przy ul. Suwalskiej 19.
Przedmiotem działania ZDP w odniesieniu do dróg powiatowych jest:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach
organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- pełnienie funkcji inwestora;
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań
na rzecz obronności kraju;
- koordynacja robót w pasie drogowym;
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych;
- wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych
oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie
uprawnionym organom;
- sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad;
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 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;
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- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
- przygotowanie dokumentacji do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
- przygotowanie dokumentacji do nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19
na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
- budowa, przebudowa, remont i utrzymanie:
• parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe,
wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów
oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
• miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności
do ważenia pojazdów.
Powyższe zadania ZDP realizował samodzielnie, w ramach robót zlecanych innym podmiotom
gospodarczym lub w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi
i państwowymi.
Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku wykonywał zadania w stosunku do dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Powiatu Giżyckiego. Zasięg działania Zarządu Dróg Powiatowych
obejmował miasta i gminy: miasto Giżycko, miasto Ryn, gmina Giżycko, gmina Kruklanki, gmina Miłki,
gmina Ryn, gmina Wydminy.
Wykaz inwestycji i remontów wykonanych w 2021 r.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do
granicy powiatu
Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach powiatowych
Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany
Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany etap 2
Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka
Razem 2021 r.

2.
3.
4.
5.
6.

Długość odcinka
(km)
inwestycje remont

0,065
0,065

Wartość robót
(zł)

3,460

1 699 582,07

0,477

293 472,34

0,632
0,245

558 968,04
82 614,49

0,038

11 799,00

4,852

22 813,43
2 669 249,37

W 2021 r. wyremontowano drogi o łącznej długości 4 569 mb jezdni i 283 mb chodnika o
wartości robót 2 616 435,94 zł oraz wykonano przebudowę drogi o długości 65 mb chodnika o
wartości robót 22 813,43 zł.
W ramach naborów do:
I. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono siedem wniosków, z czego dofinansowanie otrzymały.
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. - Talki - Ranty - Wydminy na odcinku Cybulki
- Wydminy (dł. odcinka drogi: 1 481 m) - inwestycja w trakcie realizacji;
2) Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
(dł. odc. drogi: 3 460 m) – inwestycję zakończono;
3) Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 643 (dł. odcinka drogi: 3 542 m) – inwestycja w trakcie realizacji.
Dofinansowanie przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 4 002 796,11 zł.
II. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przejścia dla pieszych złożono dziesięć wniosków:
1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku;
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie;
3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi
powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N;
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4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki;
5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej
w m. Rydzewo.
6) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie;
7) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach;
8) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku;
9) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach;
10) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku.
Powyższe zadania są w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj, sporządzono niezbędne
dokumenty, wskazane w umowie zawartej z wojewodą. Dofinansowanie przyznane w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przejścia dla pieszych wyniosło 1 549 261,48 zł.
III. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I edycja), złożono wnioski
o dofinansowanie następujących zadań:
1) Przebudowa /rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku (dł. odcinka drogi: 695 m);
2) Poprawa dostępności i funkcjonalności kluczowych dróg na obszarze Powiatu Giżyckiego (dł. odc.
dróg: 61 960 m).
Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu otrzymał wniosek wskazany
w pkt. 1 w wysokości 9 025 000,00 zł. W grudniu 2021 r. rozpoczęto procedurę przetargową.
Dodatkowo w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień
uzyskano dofinansowanie na następujące zadania:
1)Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592
(z budżetu Gminy Giżycko)
2) Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791N w m. Stara Rudówka (z budżetu Gminy Ryn)
3) Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany (z budżetu Gminy Kruklanki)
4) Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2 (z budżetu Gminy Kruklanki)
5) Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu (z budżetu Gminy Miłki)
Dofinansowanie przyznane w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło
503 933,20 zł.
7.10 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 31.12.2021 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 62 osób,
w tym 46 osoby niepełnosprawne (22 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności , 22 osób
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 2 osoba z lekkim 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.
Zakład jest jedyną taką jednostką w Powiecie, która wspiera osoby ze znacznymi dysfunkcjami.
Podjęte w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku w 2021 roku działania w związku z ogłoszeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV2.
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Zakład Aktywności Zawodowej wdrożył zabezpieczenia w postaci obowiązku zasłaniania ust i nosa
na terenie zakładu. Systematyczna dezynfekcja rąk przez wszystkich pracowników oraz wszystkich
wchodzących na teren zakładu . Stosowanie rękawiczek jednorazowych, codzienne mierzenie
temperatury, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja klamek, prowadzenie wywiadów na temat
zdrowia pracowników.
7.11

Starostwo Powiatowe w Giżycku
Siedziba: 11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14
zaś Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami i Wydział Budownictwa, oraz Samodzielne
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej – Giżycko, ul. Generała Józefa Zajączka 2.

Starostwo Powiatowe w Giżycku jest jednostką organizacyjną powiatu powołaną do obsługi
i zapewnienia organom powiatu pomocy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Starostwo realizuje
zadania 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 Powiatu 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,
PPK, obsługą organizacyjną wyborów.
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
zajmuje
się
gospodarowaniem
nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych
4) Geodeta Powiatowy - realizuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
5) 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.
6) 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.
7) Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - zajmuje się realizacją zadań
wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego
i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, rybactwa śródlądowego, prawa
łowieckiego, ustawy o lasach, rejestracją łodzi do 24 m oraz wydawaniem kart wędkarskich
i łowiectwa podwodnego.
8) Wydział Spraw Obywatelskich - realizuje zadania w zakresie spraw obywatelskich, obronnych,
kryzysowych, komunikacji społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zajmuje się orzekaniem
o niepełnosprawności / dzieci do 16 roku życia/, o stopniu niepełnosprawności/ osoby powyżej
16 roku życia/ do celów pozarentowych m.in. zatrudnienie, uczestnictwo w ZAZ , WTZ , korzystanie
z pomocy społecznej, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, korzystanie z karty parkingowej,
ulgi i uprawnienia, zasiłek pielęgnacyjny, wydawaniem legitymacji poświadczających
niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych . Zadanie jest realizowane na rzecz
mieszkańców Powiatu Giżyckiego, Węgorzewskiego , Gołdapskiego.
10)
Biuro Rady - zajmuje się obsługą Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.
11) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej – kontrola powiatowych jednostek
organizacyjnych, udzielonych dotacji,
12) Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki - prowadzi sprawy związane z obsługą informatyczną
Starostwa.
13) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - wykonuje zadania samorządu powiatowego
w zakresie ochrony konsumentów. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika
Konsumentów zostało opublikowane na stronie:
https://bip.powiatgizycki.pl/427/Sprawozdania_z_dzialalnosci_Rzecznika/
Strona 37 z 113

14) Samodzielne Stanowisko ds. archiwum - zajmuje się obsługą archiwum zakładowego.
15) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – zajmuje się ochroną danych osobowych.
16) Koordynator do spraw dostępności – zajmuje się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami
w dostępie do usług świadczonych przez powiatowe jednostki organizacyjne; przygotowuje
i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami; monitoruje działalność powiatowych jednostek organizacyjnych
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; przygotowuje projekt
raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
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, (zm. Nr 230.2020 z 28.07.2020 r.).
Podjęte w Starostwie Powiatowym w Giżycku w 2021 roku działania w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Przez cały 2021 r. obowiązywały ograniczenia w obsłudze klienta.
Starosta zalecił załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
1.
platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl;
1)
/SPGizycko/SkrytkaESP
2)
/SPGizycko/skrytka
2.
portalu www.cyfrowe-mazury.pl;
3.
platformy www.obywatel.gov.pl.
a osobiście, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty w Starostwie.
Zalecono przekazywanie korespondencji papierowej za pośrednictwem poczty lub umieszczaniem
w skrzynce pocztowej znajdującej się przed budynkami starostwa. Z przyczyn sanitarnych odstąpiono
od potwierdzenia pieczęcią daty wpływu drugiego egzemplarza korespondencji, pozostającego
u składającego.
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku została zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności były
dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat - w Oddziale Mazurskiego Banku
Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka. W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji
i Gospodarki Gruntami można było dokonywać wpłat gotówkowych również za pośrednictwem
terminali płatniczych.
Większość posiedzeń zarządu i sesji odbywało się zdalnie.
Okresowo, w stanach największego zagrożenia, rotacyjnie wykonywano pracę zdalną.
Zobowiązano pracowników i klientów do:
a) dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,
b) noszenia środków ochrony – osłony ust i nosa (maseczka),
c) zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, w szczególności w sytuacji konieczności
zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości lub umożliwienia komunikowania
się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Podjęto działania zapobiegające przenoszeniu się wirusa zakupując na bieżąco środki dezynfekujące
do rąk i powierzchni; mydła antybakteryjne; rękawice lateksowe ochronne, maseczki ochronne, ekrany
ochronne z pleksy do wydziałów oraz dozowniki do dezynfekcji rąk.
W styczniu 2021 r. ruszyła akcja promocji szczepień przeciwko COVID-19. Każda gmina z terenu
powiatu giżyckiego zorganizowała transport dla osób, które nie mogły samodzielnie dotrzeć do punku
szczepień. W w/w zakresie cotygodniowo przesyłano informację/raport ( od 03.02.2021
do 01.10.2021r. -33 raporty) o liczbie osób, którym zorganizowano transport do punktu szczepień.
Łącznie zostało przewiezionych do punktu szczepień 176 osób.
W związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 na terenie
Polski, niezbędne stało się zwiększenie potencjału szczepień powszechnych. Na terenie Miasta
Giżycko w tym celu został utworzony Punktu Szczepień Powszechnych w hali MOSIR, ul. 2 Maja 21.
Realizacji szczepień podjęli się:
- NZOZ poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej w Giżycku
- Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z.o.o.
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Zgodnie z informacja przekazaną z Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie funkcjonowania
Powszechnego Punktu Szczepień ( tj. od 18 maja 2021 r. do 30 lipca 2021 r.) zlokalizowanego w hali
MOSiR w Giżycku, zrealizowano 12 515 szczepień przeciwko COVID-19.
W 2021 r. wspierano DPS Giżycko w działania związanych z ogniskiem covid-19 (92 wyniki dodatnie)
. Uruchomienie na polecenie Starosty Giżyckiego stołówkę w ZSEiI w Giżycku i wydawanie posiłków.
Posiłki do DPS dostarczali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspierano również DPS w postaci
środków ochrony osobistej: 960 masek FFP2, 500 kombinezonów ochronnych, 700 fartuchów
ochronnych, 300 litrów płynu do dezynfekcji).
Na bieżąco o sytuacji epidemicznej informowany był Wojewoda Warmińsko-Mazurski poprzez
raporty sytuacyjnie w aplikacji CAR .
Przeprowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej do 6 gmin z terenu Powiatu Giżyckiego
(24 lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ) zgodnie z dyspozycją Ministra Zdrowia
(nr MZ.RARS.1.28.05.21) z dnia 28.05.2021 r. Środki były przekazane z Rządowej Agencja Rezerw
Strategicznych z magazynu Kamienica Królewska, Ełk i Stary Sącz. Łącznie przekazano do POZ:
- 8 800 szt. półmasek FFP 2
- 73 600 szt. rękawiczek jednorazowych
- 740 szt. gogli ochronnych
- 5200 szt. fartuchów włókninowych
- 216 litrów płynu do dezynfekcji
Współpracowano w zakresie koordynacji działań związanych z epidemią COVID-19 z gminami
z terenu powiatu giżyckiego, jednostkami organizacyjnymi, służbami i strażami.
W 2021 wydano 4 zarządzenia Starosty Giżyckiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności
w dziennych domach (z wyłączeniem dziennych domów dla dzieci) i klubów seniora, w tym placówek
działających w ramach programu ”Senior+”.

Nadzór wykonywanych przez jednostki organizacyjne zadań sprawował Starosta Giżycki
z wyjątkiem zadań powierzonych wicestaroście, tj.:
•

od 01.01.2021 - 01.03.2021
- opieka społeczna, kultura i kultura fizyczna oraz komunikacja społeczna, w tym kontakt
z mediami, monitorowanie i przekazywanie bieżących informacji o powiecie
-

•

koordynowanie działań i strategii realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem
Wielkie Jeziora Mazurskie oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad
wykonywanymi przez powiat zadaniami.

od 01.04.2021 - 31.12.2021
- nadzorowanie wykonywania dodatkowych zadań dotyczących programów i projektów
wsparcia jednostek powiatowych w związku z COVID-19.
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8. Obowiązujące w 2021 r. programy i strategie
W powiecie w 2021 r. obowiązywały przyjęte przez Radę Powiatu w Giżycku następujące dokumenty
strategiczne:
W powiecie w 2021 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) Plan rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
ochrony dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich Powiatu giżyckiego na lata
2021 – 2028
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 2021-2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr XV.175.2021
z dnia 28.01.2021);
12) Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2021-2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXV.174.2021 z dnia
28.01.2021 r.);
13) „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Giżyckim na lata 2021-2023”
(Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI.183.2021 z dnia 25.02.2021 r.).
14) Program Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Giżyckim na rok 2021 (Uchwała
Rady Powiatu Nr XXV.176.2021 z dnia 28.01.2021 r.)
15) Program Ochrony Środowiska powiatu Giżyckiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.
(Uchwała nr XXXII.209.2021 z dnia 30.09.2021 r.
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II.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

1. Realizacja polityk, programów, strategii w 2021 r.

Lp

1.

Obszar
działania

Polityka
społeczna

Realizowany program, strategia,
polityka

Wykonane zadania/podjęte działania

Osiągnięte cele

Nazwa
jednostki
organizacyjnej

Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2021-2023
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XXV.174.2021 z dnia 28.01.2021 r.);

Współpraca z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i
Nieletnich dotyczący nowoprzyjętych wychowanków.

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

Domy
Dziecka

Program działań profilaktycznych,
promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie
w Powiecie Giżyckim na rok 2021
(Uchwała nr XXV.176.2021 Rady
Powiatu w Giżycku z dnia
28.01.2021r.)

W ramach ogólnoświatowej kampanii mężczyzn, którzy
sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet, pn. Biała Wstążka w
PCPR w Giżycku podjęto inicjatywę o nazwie „Otwarte drzwi”".
W ramach tej inicjatywny dnia 04.12.2021 roku dyżur w PCPR
w Giżycku pełnili: pedagog, pracownicy socjalni.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku. pkt V, str.22

Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom
zagrożonym zjawiskiem przemocy poprzez
podnoszenie
kompetencji
opiekuńczowychowawczych kadry pomocy społecznej, rodzin
zastępczych,
wychowawców
oraz
osób
opiekujących się dziećmi.

PCPR

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

Utrzymano
standardy placówek/jednostek infrastruktury
socjalnej i zdrowotnej w Powiecie Giżyckim.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku. pkt VI i VII str. 22-23 i VIII str.
23-25

Rozwój systemu wsparcia grup zagrożonych
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
Aktywizacja i integracja grup szczególnego ryzyka,
w tym osób niepełnosprawnych.
Rozwój form współpracy środowisk działających
w sferze pomocy.

Liczba rodzinnych form pieczy zastępczej:
Objęcie wsparciem 100 rodzin zastępczych :
- rodziny zastępcze spokrewnione:65
- rodziny zastępcze niezawodowe:31
- rodziny zastępczej zawodowe:3
- rodzinne domy dziecka: 1
Liczba dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej: 135
- rodziny zastępczej spokrewnione:77
- rodziny zastępcze niezawodowe:40
- rodziny zastępcze zawodowe:10
- rodzinne domy dziecka: 8

Zapewnienie
dzieciom
pieczy
zastępczej
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka
oraz
w placówkach
opiekuńczowychowawczych,
tworzenie
warunków
do
powstania i działania rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
Powiatu Giżyckiego na lata 20212023.
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Polityka
społeczna

Rządowy program 500+
Art.80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022, poz.
447)

Wypłacono dodatki wychowawcze- realizacja zadania:
697.503,60 zł
Liczba wypłaconych świadczeń: 1418
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku pkt IB ppkt 54, str.8.

Wsparcie rodzin w zakupie wyprawki szkolnej.

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 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

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.

Wydatki
z
przeznaczeniem
na
świadczenia
na
usamodzielnienie,tj.:
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej ogółem:
7.274 zł
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku. pkt I A, ppkt 3 lit.b, str. 3.
Powiatowy Programu Oddziaływań
Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób
Stosujących Przemoc w Rodzinie
w Powiecie Giżyckim na lata 2021 2023.

Przeprowadzono
kampanie
informacyjną
dotyczącą
Programu Korekcyjno-Edukacyjnego. Nie zrealizowano
programu Korekcyjno-Edukacyjnego z uwagi na brak osób
chętnych do udziału w programie.

Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
uzyskanie przez niego świadomości własnych
zachowań
przemocowych
wobec
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.

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

-Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w formie
rozpowszechniania ulotek informacyjnych dot. pomocy
osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w
rodzinie
- aktualizacja bazy danych dot. pomocy instytucjonalnej
osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w
rodzinie
-udzielanie specjalistycznej pomocy w postaci konsultacji
psychologicznych, prawnych, terapeutycznych i pracownika
socjalnego w ramach PCPR
-ochrona małoletnich ofiar i świadków przemocy w rodzinie
poprzez stosowanie przesłuchań w Niebieskim Pokoju.,

Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom
zagrożonym zjawiskiem przemocy w Powiecie
Giżyckim.

PCPR

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.
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Polityka
społeczna

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
powiatów Wielkich Jezior Mazurskich
2014 – 2020

Strategia Zatrudnienia i Rozwoju
Zasobów Ludzkich w Województwie
Warmińsko – Mazurskim do 2020
roku.
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 środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Program
Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych
w
Powiecie
Giżyckim w latach 2016-2022.

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.

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.

PUP
Liczba osób z niepełnosprawnością objętych
wsparciem w roku 2021 – 3.
Efektywność zatrudnieniowa 33,33%.

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem
w roku 2021 – 76.
Efektywność zatrudnieniowa – 56,52%.
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem
w roku 2021 – 152.
Efektywność zatrudnieniowa – 74,75%.

ZAZ
- 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 na pracowni pralni
ŚDS
Celem ponadlokalnej jednostki dziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie jest:
- prowadzenie rehabilitacji społecznej rozumianej jako zespól
działań wspierająco aktywizujących zmierzających do
osiągnięcia przez adresatów poprawy jakości życia,
ograniczenie nawrotów choroby oraz zwiększenie zakresu
samodzielności i zaradności życiowej,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie,
- współpraca z innymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami,
organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZAZ
- Wzmacnianie
poczucia
bezpieczeństwa
i pozytywnego nastawienia do dalszej
aktywizacji
zawodowej
pracowników
niepełnosprawnych ZAZ.
- Pozyskiwanie funduszy z PFRON i Urzędu
Marszałkowskiego.
ŚDS
Objęto wsparciem 38 osób.

ZAZ

ŚDS

Strona 43 z 113

2.

Edukacja

„Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

ZSZ
W Zespole Szkół Zawodowych działa Szkolny Ośrodek
Kariery, organizowane są:
- spotkania z doradcą zawodowym,
- współpraca z PORE/ŚIEĆ DORADCÓW POWIATU
GIŹYCKIEGO
- wycieczki przedmiotowe do lokalnych zakładów pracy
- współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery - OHP
- współpraca z WSB - przedstawienie oferty uczelni dla
maturzystów.
- w czasie trwania nauki zdalnej młodzieży przesyłane były
różnorakie materiały związane kształtowaniem ich
predyspozycji zawodowych

Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu.
Rozwijanie systemu doradztwa
szkołach ponadpodstawowych.

PZOSiPO

zawodowego

I LO
- Zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego w poszczególnych klasach.
- Odbyło się spotkanie informacyjne maturzystów z doradcą
zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku nt.
wsparcia absolwentów na rynku pracy.
- Podczas nauki zdalnej uczniowie regularnie otrzymywali
informacje o konkretnych stronach internetowych
poświęconych samopoznaniu i określeniu predyspozycji
zawodowych, zdobyciu i poszerzeniu wiedzy o różnych
zawodach (nowe strony i nowe narzędzia np. mapa karier,
e – zamek, podcasty o zawodach zamiast tradycyjnych
spotkań z przedstawicielami zawodów). M.in. młodzież
wzięła udział w diagnozie rodzajów osobowości (mocnych
stron) za pomocą kwestionariusza Hartmanna – test online
- - odbyły się spotkania z pracownikami uczelni , w tym
Wyższej szkoły Zdrowia w Gdańsku, PG, UWM oraz
absolwentami
- P. pedagog opublikowała na portalu edukacyjnym 45
minut.pl propozycję dla doradców zawodowych „ Zacznij z
wizją końca- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego”.
PORE
- Konsultacje: porady zawodowe na podstawie badań diagnoza predyspozycji, porady zawodowe bez badań informacja zawodowa i szkolna - również online.
- Opiniowanie uczniów z problemami zdrowotnymi,
młodocianych pracowników, kandydatów do kontynuacji
nauki w szkole dla dorosłych.
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- Zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach – tematyka
zgodna z ofertą i zapotrzebowaniem szkół – stacjonarnie
i online.

PZOSiPO
Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu.

- Spotkania z rodzicami – tematyka zgodna z ofertą –
w szkołach.
- Koordynowanie Siecią szkolnych doradców zawodowych:
przekazywanie aktualnych informacji, przekazywanie
narzędzi, materiałów, szkolenia, spotkania warsztatowe –
doskonalenie zawodowe- analiza złożonych przypadków,
kontakt mailowy, telefoniczny, bezpośredni, online – Teams
– założona grupa – wygenerowanie linków, haseł –
spotkania indywidualne i grupowe.
- Zaangażowanie w proces rekrutacji – przygotowanie
Informatora o naborze do szkół ponadpodstawowych we
współpracy z osobami odpowiedzialnymi za promocję ze
szkół ponadpodstawowych: opracowanie Listu otwartego
do rodziców, zebranie aktualnych warunków i kryteriów
rekrutacji z dostępnych materiałów MEN i KO, coroczne
spotkania w sprawie rekrutacji, online na platformie Teams.
- Funkcja
Powiatowego
Koordynatora
Doradztwa
Zawodowego – współpraca z Wojewódzkim Koordynatorem
– realizacja przedsięwzięć – seminariów, konferencji oraz
uczestniczenie w szkoleniach.
- Koordynator
w
projekcie
KO
„Laboratorium”
pośredniczenie między KO – szkołami –pracodawcami,
organizacja przedsięwzięć – Seminarium branżowe III
- Opracowywanie materiałów tematycznych na stronę PORE
i FB – zakładka Doradca zawodowy informuje .
ZSKŚiA
- Coroczna organizacja „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”
w środowisku szkolnym i lokalnym, w ramach którego
organizowane są warsztaty branżowe, zajęcia edukacyjno zawodowe oraz spotkania młodzieży z przedsiębiorcami
z Powiatu Giżyckiego.
- Realizacja programu „Warmia i Mazury doradztwem
zawodowym stoi”.
- Realizacja
Programu
UWM
na
rzecz
rozwoju
przedsiębiorczości uczniów SHOWBIZ - Show Us Your
Business.
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- Realizacja
pozostałych,
obowiązkowych
zadań
wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego.
CKZiU
- Współpraca z PORE.
- W CKZIU działa punkt doradztwa zawodowego skierowany
do uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy naszych
szkół, nauczycieli, rodziców, osób dorosłych bezrobotnych
i pracujących oraz pracodawców.
- Spotkania z doradcą zawodowym, stacjonarnie oraz na
platformie Teams.
- Aktywne działanie doradcy w formie on- line.
II LO
- współpraca SWPS w ramach doradztwa zawodowego
- - konsultacje indywidualne ze szkolnym doradczą
zawodowym – utworzenie szkolnego punktu doradztwa
zawodowego
ZSZ
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne służące
kształceniu w zawodach poszukiwanych na rynkach pracy,
stwarzających szanse zatrudnienia
SOSW
Doposażenie kuchni szkolnej w nowy i bezpieczny sprzęt do
praktycznej nauki zawodu kucharz I pracownik pomocniczy
gastronomii.

PZOSiPO
Ukierunkowanie uczniów w wyborze zawodu.
Rozwijanie systemu doradztwa
szkołach ponadpodstawowych.

zawodowego

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

PZOSiPO

Stworzenie systemu rozpoznawania potrzeb rynku
pracy i reagowania na nie szkół.

ZSKŚiA
Szkoła na bieżąco dokonuje zakupów sprzętu i pomocy
dydaktycznych.
ZSEiI
Szkoła na bieżąco dokonuje zakupów sprzętu i pomocy
dydaktycznych.
CKZiU
Na bieżąco doposażanie sal dydaktycznych w nowoczesny
sprzęt i pomoce dydaktyczne.
ZSZ
Uczestnictwo młodzieży w Dniach Otwartych Szkół Wyższych
– w formie on-line
ZSKŚiA
Uczestnictwo uczniów w Targach Pracy oraz Targach Szkół
Wyższych, Organizacja „Drzwi otwartych szkoły” w formie online.
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ZSZ
Na bieżąco odbywa się współpraca z pracodawcami,
przedsiębiorcami, rzemieślnikami, Cechem Przedsiębiorców
i Rzemieślników w Giżycku tj.: przedsiębiorcami lokalnymi
w których uczniowie odbywają praktyki i zajęcia praktyczne.

PZOSiPO
Stworzenie
systemu
współpracy
szkół
z pracodawcami na rzecz przygotowania kadr pod
potrzeby przedsiębiorstwa.

ZSKŚiA
Na bieżąco odbywa się współpraca z pracodawcami,
przedsiębiorcami lokalnymi, u których uczniowie odbywają
praktyki zawodowe.
CKZiU
Spotkania (zdalne) z platformy Microsoft TEAMS z doradcą
zawodowym.
ZSZ
Doradca zawodowy prowadzi zajęcia i organizuje spotkania
z uczniami szkół podstawowych, uczestniczy w spotkaniach
z innymi doradcami zawodowymi (większość działań
odbywała się w formie on-line).Prowadzono konsultacje z
uczniami szkół podstawowych związane z wyborem zawodu
poprzez Messengera szkolnego.
I LO
Szkolny pedagog pełniący funkcję doradcy zawodowego
współpracował z PUP i PORE w zakresie wsparcia uczniów
w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowych: odbyło się
spotkanie doradcy PUP z maturzystami nt. możliwości
absolwentów na rynku pracy, zorganizowane zostały zajęcia
grupowe i indywidualne porady zawodowe online z doradcą
szkolnym pomocne w wyborze ścieżki kształcenia i zawodu.

Spotkania z doradcami zawodowymi.

Organizowanie spotkań z pracodawcami.

PORE
Spotkania z doradcami zawodowymi w ramach Paktu na rzecz
Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy - on – line.
SOSW
W 2021 r. odbywały się cykliczne spotkania z doradcą
zawodowym w Ośrodku. Doradca zawodowy wymienia
doświadczenia z innymi poprzez sieć współpracy nauczycieli
doradców.
ZSKŚiA
Szkolny Doradca zawodowy prowadzi zajęcia i organizuje
spotkania z uczniami szkół podstawowych, uczestniczy
w spotkaniach z innymi doradcami zawodowymi (wszystkie
działania odbywały się w formie on-line).
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MOS
Współpraca doradcy zawodowego z poradnią w zakresie
doradztwa, spotkania z przedstawicielami zawodów, wyjścia
do zakładów pracy. Indywidualne konsultacje z doradcą
zawodowym w PORE. Spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej MAPA
KARIER.

PZOSiPO

CKZiU
Spotkania słuchaczy z doradcą zawodowym tradycyjnie oraz
poprzez urządzenia multimedialne online a także organizacja
webinarium – „Rola rodziców w wyborze zawodu przez
dziecko”.
PORE
Młodzi, zdolni, przedsiębiorczy - organizacja grupowych
spotkań
on-line
młodzieży
z
przedstawicielami
poszczególnych zawodów.
ZSZ
Spotkania on-line z pracodawcami, przedsiębiorcami,
rzemieślnikami z powiatu giżyckiego z przedsiębiorcami
lokalnymi w których uczniowie odbywają praktyki i zajęcia.
IILO
- utworzenie szkolnego punktu doradztwa zawodowego
SOSW
Bieżąca współpraca z pracodawcami organizującymi
praktyczną naukę zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły
I stopnia nr 2 przy SOSW w Giżycku w zawodach kucharz,
pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej, fryzjer. W ramach “Klubu zawodowców”
uczniowie odwiedzają przedsiębiorstwa na terenie gminy
giżycko. Spotykają się bezpośrednio z pracodawcami.
ZSKŚiA
Spotkania on-line z pracodawcami z powiatu giżyckiego
z przedsiębiorcami lokalnymi, u których uczniowie odbywają
praktyki zawodowe.
MOS
Organizacja spotkań młodzieży
poszczególnych zawodów.

z

przedstawicielami

ZSEiI
Spotkania z pracodawcami, z którymi podpisane są
porozumienia o współpracy. Spotkania z pracodawcami,
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u których realizowane są praktyki zawodowe.
CKZiU
Współpraca z:
- zakładami kosmetycznymi,
- hotelami
- Centralną Sterylizatornią,
- Giżycką Ochrona Zdrowia,
- Szpitalem Psychiatrycznym w Węgorzewie,
- Mazurskim Centrum Zdrowia SP Węgorzewo,
- AZS Wilkasy,
- Domami Pomocy Społecznej w Giżycku i Węgorzewie,
- gospodarstwami rolnymi
Powyższa współpraca dotyczy praktycznej nauki zawodu.
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ZSZ
W ramach programu Erasmus + praktyki zawodowe uczniów
technikum w przedsiębiorstwach zagranicznych odbyło w
roku 2021 16 uczniów. Praktyki zawodowe uczniów
Technikum nr 3 w
Zespole Szkół Zawodowych w
przedsiębiorstwach lokalnych odbyło w roku 2021 61
uczniów.
287 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 odbywa zajęcia
praktyczne u lokalnych pracodawców.

PZOSiPO
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów.
Organizacja
praktyk
zawodowych uczniów
w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
dysponujących nowoczesnymi środkami pracy.

SOSW
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 odbywają praktyki
zawodowe w przedsiębiorstwach lokalnych. W roku 2021
praktyki odbywało 33 uczniów SOSW.
ZSKŚiA
W 2021r. rozliczany był projekt realizowany w ramach
Programu Erasmus+, obszar Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe, Akcja 1 Mobilność uczniów, polegający na
realizacji
zawodowych
praktyk
zagranicznych
w przedsiębiorstwach w Grecji. Udział w projekcie wzięło 46
uczniów kształcących się w zawodach: technik agrobiznesu,
technik
architektury
krajobrazu,
technik
robót
wykończeniowych w budownictwie, technik organizacji
reklamy.

Strona 49 z 113

Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

CKZiU
Praktyki zawodowe uczniów i słuchaczy w ramach
obowiązującego planu nauczania na kierunkach: technik
usług kosmetycznych w zakładach kosmetycznych, technik
masażysta w szpitalach oraz placówkach służby zdrowia,
gabinetach masażu, hotelach, uzdrowiskach, technik
sterylizacji medycznej w centralnych sterylizatorniach,
Opiekun
medyczny w szpitalach i placówkach opieki
społecznej. Rolnicy odbywają praktyki w gospodarstwach
rolnych
SOSW

Tworzenie formalnych i nieformalnych platform
współpracy szkół zawodowych, przedsiębiorstw,
związków przedsiębiorstw, innych instytucji rynku
pracy oraz samorządu.

PZOSiPO

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 pracownikami tej
instytucji na temat metod poszukiwania
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
uczestniczył w spotkaniach on-line 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.
ZSKŚiA
W ramach współpracy z innymi szkołami zawodowymi
udzielane jest wzajemne wsparcie w czynnościach
organizacyjnych i w trakcie egzaminów zawodowych
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ZSEiI
W trakcie egzaminów zawodowych szkoła korzystała
z ośrodka egzaminacyjnego w ZSZ w Piszu. ZSEiI jest
ośrodkiem egzaminacyjnym kwalifikacji technika informatyka,
technika ekonomisty, technika mechatronika.
CKZiU
Ośrodek egzaminacyjny w zawodzie
- prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04
- prowadzenie sprzedaży AU.20
wyposażenie zgodnie z wymaganiami OKE. Udostępnienie sal
i
wyposażenia
do
przeprowadzenia
egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Szkoła Policealna jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE dla
kierunków:
- technik usług kosmetycznych (FRK.04,),
- technik masażysta (MED.10.),
- opiekun medyczny (MED.03.),
- technik sterylizacji medycznej (MED.12.).

Prowadzenie międzypowiatowej sieci ośrodków
egzaminacyjnych oraz ich wyposażenie.

PZOSiPO

Modernizacja
bazy
dydaktycznej
w
celu
dostosowania jej do zmieniających się warunków,
a tym samym lepsze przygotowanie absolwentów
do wejścia na rynek pracy.

ZSZ
Szkoła jest
ośrodkiem egzaminacyjnym dla technika
hotelarstwa, technika żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła posiada wyposażenie zgodne z wymaganiami OKE.
ZSKŚiA
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym wyposażonym
w sprzęt zgodne z wymaganiami do przeprowadzania
egzaminów w kwalifikacjach, do których organizacji uzyskała
upoważnienie OKE.
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 .

Opracowanie
systemu
diagnozowania
predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów
i uczniów rozpoczynających naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych.

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
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kierunku
kształcenia.
Organizowane
są
spotkania
z
przedsiębiorcami
i pracodawcami
w zakładach
potencjalnych praktyk zawodowych.
ZSKŚiA
Doradca zawodowy przeprowadza testy predyspozycji
zawodowych uczniów,w ramach rozmów doradczych.
Współpracuje z PORE w Giżycku, CKZiU w Giżycku oraz
Młodzieżowym Centrum Kariery w Giżycku oraz z lokalnymi
szkołami podstawowym w zakresie badania predyspozycji
zawodowych uczniów.

PZOSiPO
Opracowanie
systemu
diagnozowania
predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów
i uczniów rozpoczynających naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych.

CKZiU
W ramach realizacji zadań z doradztwa zawodowego doradca
przeprowadza m.in. testy predyspozycji zawodowych,
rozmowy indywidualne i warsztaty grupowe oraz na zajęciach
lekcyjnych
wprowadzane
są
elementy
doradztwa
zawodowego.
ZSZ
Doradca
zawodowy
przeprowadza
testy/autotesty
predyspozycji zawodowych: Wielowymiarowy Kwestionariusz
Preferencji, współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery
w Giżycku w zakresie badania predyspozycji zawodowych
uczniów. Przygotowuje uczniów do skutecznego poruszania
się po lokalnym rynku pracy.
ILO
W trybie nauki zdalnej w 2021 r. na platformie Teams doradca
szkolny udostępnił wszystkim klasom podstawowe
kwestionariusze pomocne w określaniu zainteresowań
i mocnych stron w formie zakładek w Notesie zajęć. Ponadto
stworzony został zbiór informacji z zakresu doradztwa
zawodowego z wykorzystaniem strony internetowej
www.padlet.com. Odbywały się konsultacje ze szkolnym
doradcą zawodowym- grupowo i indywidualnie.
II LO
Badanie predyspozycji zawodowych uczniów klas pierwszych
oraz uczniów klas trzecich przed wyborem uczelni wyższej.
Indywidualne konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym.
ZSEiI
Współpraca z CKZiU odbywa się na bieżąco, np. korzystanie
z pomieszczeń placówki w celu realizacji zajęć
dydaktycznych i praktycznych i egzaminów zawodowych.

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

SOSW
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 ściśle współpracuje
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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.

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

ZSZ
Współpraca z CKZiU w ramach udostępniania pomieszczeń
na zajęcia dydaktyczne i praktyczne.
ZSKŚiA
Współpraca z CKZiU w zakresie udostępniania pomieszczeń
centrum na zajęcia praktyczne realizowane przez ZSKŚiA.
CKZiU korzysta z bazy kształcenia praktycznego w Bogacku
w czasie egzaminów zawodowych.
MOS
Udział doradcy zawodowego placówki w sieci doradców
zawodowych szkół Powiatu Giżyckiego na poziomie
podstawowym i ponadpodstawowym.
CKZiU
Organizacja
kursów
dokształcania
zawodowego
młodocianych pracowników na terenie województwa
warmińsko - mazurskiego. Wychowawcy monitorują udział
uczniów w kursach. Dyrektor placówki jest koordynatorem
powiatowym oraz bierze udział w cyklicznych spotkaniach
koordynacyjnych. Udostępniamy pomieszczenia Centrum
ZSZ, ZSEiI oraz ZSKŚiA
ZSZ
Wyremontowano hol na 1 piętrze, położono tynk akrylowy.
Zaadoptowano i wyremontowano pomieszczenie na gabinet
pedagoga. W ramach transgranicznego projektu z Litwą
„Sport dla wszystkich” pozyskano boisko wielofunkcyjne.

Doposażenie szkół zawodowych w pracownie
specjalistyczne i pracownie przedmiotowe.

ZSEiI
Na bieżąco realizowane są zakupy sprzętu i pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć oraz
wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.
CKZiU
Na bieżąco szkoła dokupuje sprzęt i pomoce dydaktyczne
potrzebne do realizacji kształcenia przygotowując do
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egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminów zawodowych. Przeprowadzono remont 2
klasopracowni w obu budynkach oraz częściowe remonty
pokoi wychowanków w internacie przy ul. Sikorskiego 3.
ZSZ
Nie było w związku z trwającą pandemią COVID 19.
.

PZOSiPO

Organizacja wyjazdów studyjnych nauczycieli
i uczniów w celu zapoznawania się ze zmianami
technologicznymi.

ZSKŚiA
Z powodu COVID-19 - nie było.
Od kilku lat w szkołach prowadzony jest nabór elektroniczny.

SOSW
W 2021r. zakupiono do placówki w placówce:
- Corinth - Aplikacja edukacyjna
ZSZ
W pracy korzystamy z nowoczesnych technik pracy na
odległość poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i platform
edukacyjnych np.: Google Suite, Microsoft Teams,
e- podręczniki itp., dziennik elektroniczny librus.

Usprawnienie Systemu Zarządzania Oświatą.
Wprowadzenie wspólnego elektronicznego naboru
do szkół.
Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego
zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych
metod i technik nauczania oraz oceny jakości
kształcenia, w tym wykorzystujących techniki
i sprzęt informatyczny.

I LO
W ramach realizacji projektu w ramach projektu unijnego
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-I LO" „
nauczyciele zapoznali się z nowymi aplikacjami, które
wykorzystują na lekcjach online w celu aktywizacji młodzieży
( Installing, Learning.apps; waitboard, PREZI i inne).
Wykorzystano je również w czasie zdalnego nauczania.
SOSW
W SOSW prowadzono innowacje pedagogiczne:
- Elektrostymulacja, jako terapia wspierająca rozwój mowy
- Kolorowa matematyka małego smyka- wykorzystanie
surowców wtórnych w procesie kształtowania umiejętności
matematycznych przedszkolaków
- Wykorzystanie terapii mio-funkcjonalnej na zajęciach
logopedycznych
- Sprawne ręce- Mogę więcej- rozwijanie sprawności
motorycznych u uczniów z niepełnosprawnością
umiarkowaną i znaczną
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- Gimnastyka na kole- Lataj z nami
Wszyscy nauczyciele wykorzystują TIK.

Edukacja
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ZSKŚiA
Wykorzystuje się nowoczesne techniki pracy na odległość
poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i platform
edukacyjnych np.: Google Suite, Microsoft Teams,
e - podręczniki itp.
MOS
Zajęcia prowadzone przy pomocy narzędzi TIK. Korzystanie z
platformy MAPA KARIER. Wykorzystuje się na lekcjach
języka angielskiego w celu aktywizacji młodzieży – Installing
CKZiU
Ze względu na stan epidemii nauczanie przyjęło charakter
online poprzez Microsoft Teams lub stacjonarnie.
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II LO
Stosowanie TIK w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym – praca
z wykorzystaniem ZPE i innych platform edukacyjnych.
ZSZ
Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Filia w
Giżycku.
Uczelnia
przedstawiała
swoją
ofertę
.Przeprowadzono warsztaty dotyczące metod uczenia się – w
formie on line

Organizacja współpracy szkół, w tym ze szkołami
zagranicznymi, na rzecz poprawy jakości
kształcenia
(szczególnie
z
przedmiotów
matematycznych i przyrodniczych).

PORE
W ramach projektu „Efektywne strategie w edukacji
czytelniczej uczniów” z programu Erasmus + nauczyciele z 10
szkól z Powiatu Giżyckiego, Litwy i Łotwy odbywali wspólne
szkolenia, wypracowywali metody aktywności czytelniczej
uczniów, zwiedzali biblioteki szkolne i narodowe, zwiedzali
szkoły ( w tym zawodowe)
PZOSiPO W ramach projektu „Sport dla wszystkich” z
programu Litwa – Polska rozpoczęto współpracę nauczycieli
wychowania fizycznego z Powiatu Giżyckiego i Alytusa.
Odbyło się 10 spotkań on-line w czasie których odbywała się
wymiana doświadczeń na temat realizacji zajęć W-F w czasie
nauki zdalnej, systemów oceniania, motywowania uczniów
przez nauczycieli do udziału w kulturze fizycznej itp.
I LO
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – zawody
matematyczne - online
UWM – zawody matematyczne - online
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ZSZ
XXII Powiatowy Turniej Pięknego Czytania – czytamy klasykę
polską i światową
Niepodległościowe dyktando ortograficzne o „Złote Pióro
Starosty”
Turniej sportowy w ramach programu INTERREG pod nazwą
„Sport dla wszystkich”
Ogólnopolski Konkurs-Literacko – Plastyczny „ Znam i
kultywuje wartości Kardynała Stefana Wyszyńskiego”( 2 i 3
miejsce)
XXI Ogólnopolski Konkurs Papieski” ( Wyróżnienie)
Ogólnopolski Konkurs pt:: „Witold Pilecki. Bohater
Niezwyciężony”( 3 miejsce)
Konkursy wojewódzkie:
Fotograficzny „ Ferie z pasją” ( 2 miejsce)
„Konstytucja Oczami Młodego Artysty” ( 3 miejsce)
Plastyczny „ EKO-ART.” ( 3 miejsce)
Recytatorski „ W kilku słowach” ( dwa wyróżnienia)

Organizacja
regionalnych,
a
także
transgranicznych konkursów
przedmiotowych
i branżowych (pow.: giżycki, mrągowski, piski
i węgorzewski).

PZOSiPO

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

SOSW
Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania
(w roku szkolnym 2021 z wykorzystaniem narzędzi
zdalnych).
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.
CKZiU
Realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa
Zawodowego. Na turnusach dokształcania zawodowego
młodocianych pracowników uczestniczy młodzież ze
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
II LO
W roku 2021 utworzono nową klasę integracyjną.
organizacja zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i
socjoterapeutycznych
organizacja zajęć wspierających w ramach programu
ministerialnego
PORE – PPP
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna pracowała w trybie
stacjonarnym , zgodnie z potrzebami szkół i placówek
realizowaliśmy ich potrzeby w zakresie diagnozowania
trudności edukacyjnych uczniów , wspomagaliśmy nauczycieli
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i rodziców w radzeniu sobie z tymi trudnościami . Dużym
obszarem
była
praca
terapeutyczna
z
uczniami
przeżywającymi trudności emocjonalne , zaburzenia
depresyjno-lękowe . Bezpośrednie formy pomocy dzieciom i
młodzieży :
- Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna pod kątem
trudności w nauce i problemów emocjonalnych – 1532
uczniów.
- Terapia psychologiczna 104 uczniów ( forma powyżej 3 mcy).

PZOSiPO

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

- Konsultacje i porady dotyczące trudności rozwojowych 810
osób ( uczniowie, rodzice , nauczyciele).
- WWRD i Za Życiem – 81
- Szkoła dla rodziców – 30 rodziców ( 6 spotkań w formie online
- Punkt Konsultacyjny w Wydminach
- Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 285
- Współpraca w zakresie
i problemów wychowawczych:

rozwiązywania

konfliktów

• 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,
• konsultacje z pedagogami szkolnymi w formie on-line- 18
spotkań,
• współpraca z kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego III
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
• warsztaty z nauczycielami SP 2, SP Rydzewo, SP
Spytkowo, SP Upałty, Bystry, Wydminy ( 124 osoby),
• współpraca z dyrektorami wszystkich typów szkół oraz
przedszkoli.
- Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu i środków
psychoaktywnych:
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• diagnozy pod kątem zagrożenia niedostosowaniem
społecznym -pomoc rodzicom i uczniom w realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniach,
• współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień NFZ
w Giżycku (40 konsultacji),
• konsultacje z wychowawcami Domu Dziecka (16),
• warsztaty dla młodzieży MOS w Giżycku – 3.
- Hejt i przemoc rówieśnicza – zapobieganie:
• indywidualne
treningi pewności siebie, których
odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych i średnich
(36),
• współpraca z pedagogami i wychowawcami (58),
• przeprowadzono warsztaty dla rodziców – Szkoły
podstawowe -2 grupy, przedszkola -2 grupy,
• przeprowadzono warsztaty dla dzieci młodzieży zgodnie z
zapotrzebowaniem szkół – szkoły podstawowe – objęto
16 klas, szkoły średnice 7grup, przedszkola – 9 grup.
- Formy pracy z młodzieżą:
• konsultacje indywidualne (43 dzieci w wieku
przedszkolnym i ich rodzice , 255 uczniowie szkół
podstawowych, 77 uczniowie szkół średnich),
• konsultacje profilaktyczne: trening pewności siebie -130
uczniów, socjoterapia – 67 uczniów, zastosowanie
metody Kids Skils w pracy z dziećmi i rodzicami,
prowadzenie Punktu konsultacyjnego, udział w
posiedzeniach
Zespołu
do
Spraw
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
uczniom zagrożonym
niedostosowaniem społecznym) .
- Współpraca z Urzędem Gminy – udział socjoterapeuty
w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

ZSZ
W szkole realizowana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna zgodnie z przepisami prawa. Odbywały się
spotkania grupowe/indywidualne dotyczące predyspozycji
zawodowych, współpraca z PORE.
SOSW
Wszyscy uczniowie objęci są wsparciem psychologa
i pedagoga. Uczniowie SOSW realizują cele i zadania zawarte
w Indywidualnym Programie Terapeutyczno - Edukacyjnym.
ZSKŚiA
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są
pomocą psychologiczno - pedagogiczną w ramach której
organizowane są konsultacje podczas których planowana jest
dalsza ścieżka kariery zawodowej.
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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.
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ZSEiI
Korzystanie w procesie dydaktycznym z pracowni komunikacji
w języku obcym wyposażonym w indywidualne stanowiska
z dostosowaniem dla osób słabosłyszących i słabowidzących.
ZSZ
Zrealizowano w ramach projektu „Postaw na rozwój” kurs
języka angielskiego dla uczniów technikum ( 12 osób)- 120
godzin
Działa Szkolne Koła Caritas.

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

Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających
zainteresowania
naukowe
i
poznawcze
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków
obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo
- matematycznych.

PZOSiPO

PZOSiPO

I LO
Koło teatralne, koło rozwoju osobistego; w ramach projektu
unijnego
"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki
I LO" zajęcia WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE Z
MATEMATYKI, J. POLSKIEGO, J. ANGIELSKIEGO,
GEOGRAFII, INFORMATYKI, FOTOGRAFII, EKONOMII.
SOSW
W szkole realizowane są Zajęcia Kształtujące Kompetencje
Zawodowe w klasach starszych oraz Zajęcia Rozwijające
Zainteresowania w klasach młodszych. Realizujemy wiele
zajęć dodatkowych takich jak:
- sensoplastyka,
- kółko plastyczne, j. angielskiego, kulinarne, muzyczno ruchowe, florystyczne, informatyczne, fotograficzne,
- Zespół muzyczny Gama.
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
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drogowego.
Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne , w ramach
których uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe
MOS
Organizacja wielu zajęć dodatkowych rozwijających pasje
i zainteresowania młodzieży: kółko teatralne, recytatorskie,
zajęcia
kulinarne,
sportowe,
techniczno–plastyczne,
warsztaty zdrowego żywienia, itp.

PZOSiPO

II LO
organizacja zajęć wspierających z przedmiotów maturalnych
w ramach programu ministerialnego
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Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

II LO
w ramach realizacji programu Erasmus+ z wolnych środków
zakupiono telewizor interaktywny

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

PZOSiPO

ZSZ
Wymieniono w kilku pracowniach sprzęt komputerowy służący
uczniom oraz wymieniono sprzęt przy stanowisku nauczyciela
informatyki..
I LO
w ramach projektu unijnego "Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich: Powiat Giżycki I LO" 6
monitorów
interaktywnych i 41 laptopów. Zakupiono dwa monitory
interaktywne.
SOSW
W roku szkolnym 2021 zakupiono sprzęt do zajęć
technicznych w ramach programu Laboratorium Przyszłości
za łączną kwotę 30 000, 000: zakupiono m.in. hafciarkę,
drukarkę 3D, lutownicę, konstrukcyjne zestawy klocków,
sprzęt stolarski.
ZSKŚiA
Zakupiono do niektórych pracowni sprzęt komputerowy
i monitory dotykowe.
MOS
Zakupiono ekran multimedialny, 2 laptopy, do realizacji zajęć
edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. Doposażono pracownię
informatyczną.

Strona 60 z 113

CKZiU
Większość klasopracowni wyposażona jest w sprzęt
multimedialny (komputery, tv z dostępem do Internetu),
Zakupiono 4 laptopy, 2 drukarki, telewizor, urządzenie HEBE
do oczyszczania wodorowego dla kosmetyczek, poduszkę i
ramię treningowe do iniekcji oraz lodówkę do internatu.

Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

ZSZ
Nauczyciele odbywali szkolenia online podnoszące
kompetencje z zakresu nauczanych przedmiotów, pracy
pedagogicznej oraz podnoszą umiejętności
cyfrowe
dotyczące nowoczesnych metod kształcenia.
Kontynuacja
Studiów
podyplomowych
„Edukacja
i
rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji
nauczycieli w zakresie wdrożenia strategii
nauczania oraz innowacyjnych form, metod
nauczania i oceniania, w tym wykorzystujących
techniki i sprzęt informatyczny.

PZOSiPO

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

PZOSiPO

I LO
Szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności
cyfrowe w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych –
aplikacje .
.
SOSW
Stały udział nauczycieli w formach doskonalenia dotyczących
nowoczesnych metod nauczania oraz oceniania uczniów.
Udział nauczycieli w darmowych szkoleniach z cyklu Lekcja
Enter
podnoszących
jakość
wiedzy
z
zakresy
wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z
uczniami.
ZSKŚiA
Nauczyciele odbywali szkolenia online podnoszące
kompetencje z zakresu nauczanych przedmiotów, pracy
pedagogicznej oraz podnoszą umiejętności cyfrowe
dotyczące nowoczesnych metod kształcenia.
MOS
Udział nauczycieli w formach doskonalenia dotyczących
nowoczesnych metod nauczania.
CKZiU
Stały udział nauczycieli w formach doskonalenia
dotyczących nowoczesnych metod nauczania.
ZSZ
Udział nauczycieli
w konferencjach, szkoleniach
organizowanych przez platformy edukacyjne , wydawnictwa,
PORE, PCPR, W-MODN . Większość szkoleń odbywała się
online.
II LO
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Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

Udział kadry w internetowych kursach dotyczących
dobrostanu nauczyciela oraz motywacji ucznia (kursy kończą
się w listopadzie 2022 r.)

PZOSiPO

ZSKŚiA
Udział
nauczycieli
w
konferencjach,
szkoleniach
organizowanych przez platformy edukacyjne , wydawnictwa,
PORE, PCPR, W-MODN. Większość szkoleń odbywała się
on-line.
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
zebrań Rad Pedagogicznych, w czasie których analizowane
są trudności i poszukiwane są rozwiązania takich problemów
jak, np. próby samobójcze, cyberprzemoc itp..
CKZiU
Udział nauczycieli, wychowawców, doradcy zawodowego
w konferencjach,
szkoleniach,
webinariach
online
organizowanego przez PORE, W-MODN, KO i inne.
Stały udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących
kompetencje w zakresie pokonywania trudności, m.in.:
- „Nowe zagrożenia w internecie – patotreści. Co nauczyciel i
rodzic wiedzieć powinien”;
- „Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie”;
- „Szkolenie OKE w sprawie egzaminów zawodowych”;
- „Narkotyki i dopalacze – wszystko, co należy wiedzieć”;
- „Office 365 + MS Teams”;
- „Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i
zdrowia”;
- i inne organizacje.
Studia podyplomowe:
- „Przedsiębiorczość w szkole”.
- „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi”
Ukończone Studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy:
- licencjat ”Pielęgniarstwa”.
W roku 2021 rozpoczęte:
1. Studia Podyplomowe z zakresu:
- „Kosmetologia z elementami wizażu”
2. Studia II stopnia na kierunku:
- „Pielęgniarstwo”,
3. Szkolenie specjalistyczne w dziedzinie „Pielęgniarstwo
Internistyczne dla Pielęgniarek”
II LO
Studia podyplomowe w zakresie pracy z uczniem

Organizacja doskonalenia kwalifikacji nauczycieli
ukierunkowanego na pokonywanie problemów
występujących w środowisku szkolnym.
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z zaburzeniami autyzmu.
ZSEiI
Udział pedagoga i nauczycieli w konferencjach, szkoleniach
organizowanych przez PORE, PCPR, W-MODN. Szkolenie
rady pedagogicznej.

Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);
.

PORE
Zorganizowano 3 sieci nauczycieli (od września 2015):
- bibliotekarzy,
- wychowawców, pedagogów,
- dyrektorów.
W związku z zatrudnieniem przez PORE metodyków (ze
środków Wojewody) w ostatnich 2 latach powołano sieci
nauczycieli z większości przedmiotów realizowanych przez
nasze szkoły

Organizacja przedmiotowych, tematycznych sieci
współpracy nauczycieli.

PZOSiPO

Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przez udział
w wyjazdach
studyjnych
i szkoleniach
prowadzonych przez przedsiębiorstwa i instytucje
naukowe (pow.: giżycki, mrągowski, piski
i węgorzewski).

PZOSiPO

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

PZOSiPO

SOSW
Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem w Olecku – sieć
współpracy
nauczycieli
wykorzystujących
monitor
interaktywny podczas nauczania.
CKZiU
Współpraca z PORE
- sieć doradców zawodowych
Warmińsko - Mazurski pakt na rzecz rozwoju doradztwa
zawodowego.
ZSZ
Wyjazdy się nie odbyły ze względu na panującą pandemię
Covid-19.
ZSKŚiA
W 2021r. wyjazdy się nie odbyły ze względu na panującą
pandemię Covid-19.
I LO
Warsztaty i webinaria doskonalące e- nauczanie
SOSW
Udział nauczycieli w wielu szkoleniach z zakresu
wprowadzania dla uczniów atrakcyjnych i efektywnych
narzędzi pracy na lekcjach.
ZSZ
Udział w szkoleniach np.: wykorzystanie nowoczesnych
technologii i narzędzi w pracy zdalnej. Nauczyciele doskonalą
metody efektywnej i atrakcyjnej pracy z uczniem.
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MOS
Udział nauczycieli w wielu szkoleniach z zakresu
wprowadzania dla uczniów atrakcyjnych i efektywnych
narzędzi pracy na lekcjach.

PZOSiPO

ZSKŚiA
Udział w szkoleniach np.: wykorzystanie nowoczesnych
technologii i narzędzi w pracy zdalnej. Nauczyciele doskonalą
umiejętności efektywnej i atrakcyjnej pracy z uczniem.

Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

CKZiU
Udział nauczycieli w wielu szkoleniach, webinariach online
z zakresu wprowadzania dla uczniów atrakcyjnych
i efektywnych narzędzi pracy na lekcjach. Lekcje otwarte z
wykorzystaniem
technik
audiowizualnych,
pakietów
multimedialnych do prowadzenia zajęć.
Udział wszystkich szkół w rządowym programie OSE:
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
SOSW
Ośrodek posiada łącze OSE

ZSZ
W SSM Ryn funkcjonuje strefa Wi-Fi.
CKZiU
Ogólnodostępna sieć Wi-Fi dedykowana
szkolnej.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie
języka obcego zawodowego.
Wdrażanie
technologii
informacyjno
komunikacyjnych (TIK) służących rozwojowi
społeczeństwa informacyjnego.

PZOSiPO

Upowszechnienie i usprawnienie korzystania
z sieci informacyjnych w szkołach.
- Zwiększenie
przepustowości dostępu
do
Internetu dla szkół i placówek edukacyjnych.
Organizacja szkoleń nauczycieli zwiększających
umiejętności
wykorzystywania
skutecznych
strategii kształcenia realizowanych przy pomocy
zasobów cyfrowych.

społeczności

Bezpłatne punkty dostępu do Internetu (hot spoty) w
miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu
widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu
turystycznego (przy Zespole Placówek OświatowoWychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów
Wodnych w Giżycku oraz w Ośrodku Sportów
Wodnych „Zofiówka” w Rynie.

PZOSiPO
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3.

Edukacja

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

ZSZ
- Współpraca z centrami kształcenia ustawicznego celem
przeprowadzenia kursów dokształcania zawodowego w
Giżycku, Olecku, Bartoszycach, Kętrzynie,
- Współpraca z Ośrodkami Egzaminacyjnymi
w celu
przeprowadzenia egzaminów zawodowych– ZSKŚiA,
CKZiU Giżycko, CKP Kętrzyn, BS Węgorzewo, BS Rozogi.
SOSW
Współpraca
z
Centrami
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku, Olecku, Nidzicy, Olsztynie.
CKZiU
Współpraca z CKZ na terenie województwa warmińskomazurskiego oraz poza nim.

Wypracowanie zasad współpracy między szkołami
zawodowymi i centrami kształcenia zawodowego
i ustawicznego (pow.: giżycki, mrągowski, piski,
węgorzewski).

PZOSiPO

Kultura

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

1)Na podstawie Uchwały Nr 275.2020 Zarządu Powiatu w
Giżycku z dnia 29 grudnia 2020 r. przeprowadzono otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w formie wspierania wykonywania zadań wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
2)W ramach Szkolnego Festiwalu Filmowego zrealizowano
warsztatowe zajęcia filmowe dla szkolnych grup
realizacyjnych reprezentujących szkoły dla których organem
prowadzącym jest Powiat Giżycki. Uczestnicy zostali
zapoznani z podstawami procesów zachodzących w trakcie
produkcji reklamy
3)W ramach wspólnej organizacji zadań z innym jednostkami
samorządy
terytorialnego
w
Powiecie
giżyckim
zorganizowano:
- wspólnie z Gminą Miłki zadanie pt. „Kino Letnie w Gminie
Miłki”
- wspólnie z Gminą Gizycko zadanie pt. Międzynarodowy
Jarmark Folkloru „Cztery Strony Świata”
- wspólnie z Gminą Wydminy zadanie pt. XXX Wydmiński
Jarmark Twórców Ludowych”
- wspólnie z Gminą Ryn koncert z okazji obchodów „Niedziela
Citaslow”
- wspólnie z Gminą Kruklanki warsztaty wokalne i koncert
kolęd w Kruklankach
4)W ramach Międzynarodowych Koncertów Muzyki
Organowej i Kameralnej w Giżycku zrealizowano koncert
muzyki klasycznej
5)Wspólnie z Oddziałem Mazurskim Związku Ukraińców w
Polsce zorganizowano XX Międzynarodowe Koncerty Muzyki
Cerkiewnej - 2021
6)Przekazano nagrody książkowe dla laureatów XX
powiatowego Turnieju Pięknego Czytania w Wilkasach
7)We współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną
zorganizowano II Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne

Promocja dziedzictwa kulturowego i ważnych
wydarzeń historycznych.

PZOSiPO

Wieloletni Program Współpracy
Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi

Pobudzanie
współpracy.

kreatywności

uczniów

i

nauka
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Kultura

4.

Sport,
kultura
fizyczna i
turystyka

Uprawnionymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na lata 2019 – 2021”

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

„O złote pióro Starosty”
8)Zorganizowano XXIII Przegląd Solistów i Zespołów
dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin
„Śpiewadło 2021”. W ramach finału powiatowego w sali
widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury zaprezentowali się
laureaci eliminacji gminnych w Giżycku, Kruklankach Miłkach,
Rynie, Wilkasach i Wydminach. Uczestnicy (soliści i zespoły)
rywalizowali w czterech kategoriach: 10-12 lat, 13 -16 lat, pow.
16 r. ż. Oraz muzykujących rodzin
9)W ramach wspierania udziału dzieci i młodzieży w
wydarzeniach kulturalnych zakupiono elementy strojów dla
zespołu tanecznego „Pasja” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Giżycku
10)Zakupiono 20 egz. wydawnictwa pt. Dawne Giżycko w Stu
Ilustrowanych
Opowieściach
jako
upominki
w
organizowanych przez PZOSiPO wydarzeniach kulturalnych
1)Na podstawie Uchwały Nr 275.2020 Zarządu Powiatu w
Giżycku z dnia 29 grudnia 2020 r. przeprowadzono otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w formie
wspierania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji
2)Zorganizowano imprezę sportową z użyciem ścianki
wspinaczkowej
dla
dzieci
i
młodzieży
z
niepełnosprawnościami. Uczestnicy zapoznali się z
zagadnieniem jak dostosować aktywność fizyczną do
możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3)W ramach organizacji działań współpracy Powiatu
Giżyckiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
organizacji udziału reprezentacji Powiatu giżyckiego w
wydarzeniach sportowych:
- zorganizowano transport siatkarek UKS „Czwórka Gizycko”
w Mistrzostwach Polski w mini siatkówce „Kinder Joy of
Moving” w Gliwicach
- udzielono pomocy technicznej organizatorom Turnieju Gier
Podwórkowych
- dla poprawy warunków organizacji wydarzeń w zakresie
kultury fizycznej zakupiono mobilny zestaw nagłaśniąjący
- wspólnie z Fundacją „DYSTANS” zorganizowano
wydarzenie sportowe pn. „Półmaraton Wydminy”
- wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
zorganizowano zawody biegowe pn. „V Potrójna Pętla
Mazurska”
- wspólnie z UKS „SHORT TRACK MOSiR GIŻYCKO”
zorganizowano
w
Giżycku
Ogólnopolskie
Zawody
Rankingowe w „SHORT TRACK”

PZOSiPO

Ochrona dziedzictwa narodowego

PZOSiPO
Promocja zdrowia i kultury fizycznej.
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Sport,
kultura
fizyczna i
turystyka

5.

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

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Ochrona
środowiska Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

- z okazji oddania do użytku wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych zorganizowano
turniej sportowy młodzieży z udziałem reprezentacji szkół
miasta Alytus na Litwie.
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowym i Rekreacyjnym w
Rynie zorganizowano szkolenie żeglarskie dla młodzieży z
Gminy Ryn pod hasłem „Kurs na Słońce”.
4)
Dla uczczenia pamięci Symeona Cybruka – lekarza
sportowego i zawodnika Zorganizowano turniej piłki siatkowej
„Memoriał Symeona Cybruka”
5)
Dla
uczczenia
103
rocznicy
odzyskania
niepodległości zorganizowano wspólnie z Sekcją Strzelecką
„Sokół” w Rynie „Trzynaste Zawody Strzeleckie o Puchar
starosty Giżyckiego.
I LO
„ Sprzątanie świata”
Udział w akcji „ Zbieramy elektrośmieci”
Zbiórka zużytych baterii, telefonów, tonerów,
Zbiórka plastikowych nakrętek
Segregacja śmieci

Promocja zdrowia i kultury fizycznej.

Realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych
na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

PZOSiPO

PZOSiPO
+ szkoły

Poprawa jakości środowiska i wykorzystanie OZE
na obszarze WJM.
Propagowanie idei ochrony środowiska.

ZSZ
Udział w akcji,” Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”,
zbiórka zużytych baterii, plastikowych nakrętek.
MOS
Zbieranie
zakrętek,
zbieranie
zużytych
telefonów
komórkowych, zużytych baterii, segregacja śmieci, udział w
akcji “ Działaj z Impetem”, udział w akcji :Sprzątanie świata,
udział w akcji :” Drzewko za makulaturę”. Sadzenie roślin i
drzew na posesji MOS.
ZSEiI
Przygotowania do Udział społeczności szkolnej w akcji
“Sprzątanie
Świata”akcji
sprzątania
świata
przeprowadzono na Twierdzy Boyen.
SOSW
Zbieranie nakrętek
elektrośmieci

na

cele

charytatywne,

zbiórka

ZSKŚiA
Udział w akcji zbiórka makulatury, plastikowych butelek,
zużytych baterii, plastikowych nakrętek, udział w akcji
„Zbieramy Elektrośmieci”.
Strona 67 z 113

Ochrona
środowiska

CKZiU
Zbieranie plastikowych nakrętek
„Wieloletni Program Współpracy
Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi
Uprawnionymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na lata 2019 – 2021”

Edukacja ekologiczna.

ZDP
Realizacja
„Planu
nasadzeń
drzew
przydrożnych
w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu giżyckiego na
2021 rok”. W ramach planu w pasie drogowym dróg
powiatowych nasadzono 473 drzew (105 sadzonek w okresie
wiosennym i 368 sadzonek w okresie jesiennym).

PZOSiPO
+ szkoły

ZDP

W ramach otwartego konkursu ofert zrealizowano jedną
umowę na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej:

Starostwo
Powiatowe

„Ochrona Środowiska z Minecraftem w Powiecie Giżyckim”
zrealizowana
przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior
Mazurskich. Udzielono dotacji w wysokości 7 000,00 zł
6.

Promocja
i ochrona
zdrowia

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

CKZiU
Promowanie zdrowego stylu życia i odżywania wśród uczniów
i słuchaczy.
ZSZ

Działania na rzecz poprawy infrastruktury
związanej z eksploatacją obiektów służby zdrowia

PZOSiPO

Poprawa
funkcjonowania
systemu
opieki
zdrowotnej i dostępności do świadczonych usług.

Promowanie zdrowego odżywania i stylu życia podczas zajęć
z wychowawcą, zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć
z przedmiotów
gastronomicznych.
Współpraca
ze
stowarzyszeniem „Kochamy Mazury”, udział w imprezie
mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i sportów
rekreacyjnych
ILO
W 2021 odbyły się zajęcia wychowawcze na temat
uzależnień, akcje informacyjne online nt szkodliwości
spożywania alkoholu z okazji Dnia Bez Alkoholu oraz
spotkanie z przedstawicielem Wyższej Szkoły Zdrowia w
Gdańsku nt. zdrowego odżywienia
Działalność PTTK „ Dreptusie”- dwa rajdy
Na lekcjach wf- także podczas lekcji zdalnych uczniowie dzięki
aplikacjom zapisywali swoja aktywność i przesyłali dane
nauczycielom
II LO
organizacja szkolnych akcji profilaktycznych dotyczących
zdrowego trybu życia oraz higieny wolnego czasu
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ZSKŚiA

Promocja
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zdrowia

Promowanie zdrowego stylu życia i odżywania w ramach
zajęć z wychowawcą oraz zajęć wychowania fizycznego.
MOS
Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania – warsztaty
kulinarne. Udział młodzieży w zajęciach rekreacyjno –
sportowych oraz udział w rajdzie rowerowym.
Promowanie wśród mieszkańców profilaktyki
zdrowotnej i zdrowego trybu życia oraz wdrożenie
programów profilaktycznych.
Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);
Cel:

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.

Wdrożenie
programu
profilaktycznego
skierowanego do nauczycieli, rodziców i uczniów
dotyczącego zaburzeń (anoreksji, bulimii) zaburzenia odżywiania.

ZSZ
Przeprowadzono w ramach godzin z wychowawcą lekcje
profilaktyczne oraz pogadanki z zakresu.“ Narkotyki
i dopalacze”, ‘”Cyberprzemoc”. Na bieżąco przesyłano
uczniom i ich rodzicom poprzez dziennik Librus linki z w/w
tematyką.
MOS
Współpraca z MONAR Olsztyn celem profilaktyki zażywania
substancji psychoaktywnych.
SOSW, MOS
Realizacja działań, programów, projektów mających na celu
aktywizację
społeczną
i
zawodową
uczniów
niepełnosprawnych.

Wdrożenie programów profilaktycznych - używanie
i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez
dzieci i młodzież.

MOS
Wolontariat młodzieży w
w Giżycku.
Obchody
Niepełnosprawnych.

Domu
Dnia

PZOSiPO

PZOSiPO
Aktywizacja społeczna
niepełnosprawnych.

i

zawodowa

osób

Pomocy Społecznej
Godności
Osób

CKZiU
Realizacja kursów młodocianych pracowników mających na
celu aktywizację społeczną i zawodową uczniów
niepełnosprawnych.
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Strategia Zintegrowanego Rozwoju
Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XLIII.247.2014 z dnia 25.09.2014, zm.
XXXIII.203.2017);

Promocja
i ochrona
zdrowia

Nieprzerwanie
Socjoterapii.

od

2015

działa

Młodzieżowy

Ośrodek

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.

Wspieranie inicjatyw dotyczących wyrównywania
szans edukacyjnych i społecznych dzieci
i młodzieży
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

PZOSiPO

Organizacja systemu wsparcia instytucjonalnego
na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
i społecznych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym

CKZiU
Punkt doradztwa zawodowego skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych, słuchaczy naszych szkół, nauczycieli,
rodziców, osób dorosłych bezrobotnych i pracujących oraz
pracodawców. Udział w sieci doradców zawodowych.

Organizacja systemu doradztwa zawodowego.

I LO
projekt unijny "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z
obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-I
LO" podnoszący kompetencje informatyczne i ekonomiczne
oraz językowe uczniów
dnia 25.11.2021 r.- projekt „TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI”.

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

PZOSiPO

ZSZ
Projekt
w
ramach
programu
Erasmus+
”Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces
zawodowy” .Okres realizacji od 01.09.2019 do 31.08.2022.
Celem w/w projektu 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.
Projekt w ramach programu Erasmus + „ Europejski staż
zawodowy – pewny start na rynku pracy”. Okres realizacji od
01.12.2021 do 30.11.2022 r. Celem projektu jest danie szansy
młodym ludziom na zdobycie doświadczenia zawodowego w
międzynarodowym
środowisku.
Uczniowie
zdobędą
umiejętności w nowym środowisku zawodowym, poznają
organizację i kulturę pracy, pogłębią znajomość zawodowego
języka angielskiego, wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy.
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Jednocześnie zwiększy się jakość kształcenia oraz
atrakcyjność szkoły na szczeblu lokalnym. Projekt zakłada
udział 30 uczniów oraz 3 nauczycieli w dwutygodniowych
praktykach zawodowych w Grecji.

7.
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Plan rozwoju sieci drogowej i
finansowania Budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania
I ochrony dróg powiatowych oraz
drogowych obiektów inżynierskich
Powiatu giżyckiego na lata 2021 –
2028
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Działania związane z realizacją inwestycji i bieżącego
utrzymania.
a) W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje:
1) Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara
Rudówka. W ramach powyższego zadania został
wybudowany chodnik przy drodze powiatowej nr 1791N
w m. Stara Rudówka, na odcinku od km 3+660 do km
3+725, o długości 65 m i na powierzchni 125 m 2. Zakres
zadania obejmował: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
humusowanie terenu z obsianiem trawą, profilowanie
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonany warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego,
ustawienie
krawężników
betonowych,
wykonanie
uszczelnia
szczelin
przy
nawierzchni
bitumicznej, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zostało
wykonane, odebrane i rozliczone.
1.

b) W 2021 r. rozpoczęto realizację następujących inwestycji:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. –
Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Cybulki – Wydminy.
Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę istniejącej
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą
konstrukcji jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę
chodnika oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,
odwodnienie drogi, przebudowę istniejących zjazdów
indywidualnych
oraz
przebudowę
istniejącego
skrzyżowania z drogą gminną nr 136045N. Zadanie
w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
kwiecień 2022 r.
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al.
Wojska Polskiego w Giżycku. Inwestycja realizowana
będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której
przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych polegających m.in. na: doświetleniu trzech przejść
dla pieszych sześcioma latarniami z dedykowanymi
oprawami oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni
ścieralnej jezdni o łącznej długości 300 m, wymianie oraz
regulacji krawężników, regulacji dojść do przejść dla

ZDP
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach.
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pieszych z zastosowaniem płytek dla niewidomych,
przesunięciu strefy oczekiwania na istniejącym azylu na al.
Wojska Polskiego, montażu oznakowania pionowego w
postaci znaków D-6 trzeciej generacji na tle
fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego
w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin zakończenia prac sierpień
2022 r.
3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu
dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie. Inwestycja
realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, remoncie nawierzchni jezdni na
długości 130 m, wymianie krawężników, regulacji
istniejącego zjazdu, wymianie nawierzchni istniejącego
chodnika na długości 165 m wraz z zastosowaniem płytek
dla niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych,
montażu oznakowania pionowego w postaci znaków D-6
trzeciej generacji na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu
oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia
prac sierpień 2022 r.
4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu
dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1734N i
drogi gminnej nr 129021N. Inwestycja realizowana będzie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której
przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych polegających m.in. na: doświetleniu dwóch przejść
dla pieszych czterema latarniami z dedykowanymi
oprawami oświetleniowymi LED oraz wykonaniu strefy
przejściowej o zmniejszającym się natężeniu światła na
drodze powiatowej nr 1734N, przebudowie skrzyżowania,
ustawieniu krawężników betonowych, wykonaniu chodnika
o łącznej długości 34 m wraz zastosowaniem płytek dla
niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych, montażu
oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 trzeciej
generacji na tle fluorescencyjnym w tym również znaków
aktywnych D-6 z funkcją „kroczący ludzik” oraz wykonaniu
oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia
prac sierpień 2022 r.

ZDP
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach.
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5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu
dla pieszych na ul. 22 lipca w m. Kruklanki. Inwestycja
realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni istniejącego
chodnika na długości 120 m wraz z zastosowaniem płytek
dla niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych,
montażu oznakowania pionowego w postaci znaków
aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik”
na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania
poziomego w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie
w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
sierpień 2022 r.
6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu
dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo. Inwestycja
realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w
ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi
LED,
zastosowaniu
płytek
dla
niewidomych na dojściach do przejść dla pieszych, montażu
oznakowania pionowego w postaci znaków aktywnych
trzeciej generacji D – 6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle
fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego
w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin zakończenia prac sierpień
2022 r.
7) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr
1616N w Słabowie. Inwestycja realizowana będzie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach której
przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni ścieralnej
jezdni na długości 200 m, budowie zatoki autobusowej,
budowie chodnika i dojść do przejścia dla pieszych wraz z
zastosowaniem płytek dla niewidomych o łącznej długości
125 m, montażu oznakowania pionowego w postaci znaków
aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik”
na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania

ZDP

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym i wodnym.

Strona 73 z 113

Transport
zbiorowy
i drogi
publiczne

Plan rozwoju sieci drogowej i
finansowania Budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania
I ochrony dróg powiatowych oraz
drogowych obiektów inżynierskich
Powiatu giżyckiego na lata 2021 –
2028
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

poziomego w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie
w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
sierpień 2022 r.
8) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca
w Kruklankach. Inwestycja realizowana będzie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni ścieralnej
jezdni na długości 140 m, budowie chodnika i dojść do
przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla
niewidomych o łącznej długości 110, budowie środkowej
wyspy dzielącej jezdnie wraz z azylem dla pieszych,
montażu oznakowania pionowego w postaci znaków
aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik”
na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania
poziomego w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie
w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
sierpień 2022 r.
9) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w
Giżycku. Inwestycja realizowana będzie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni jezdni na
długości 35 m, budowie chodnika i dojść do przejścia dla
pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla niewidomych o
łącznej długości 80 m, budowie środkowej wyspy dzielącej
jezdnie wraz z azylem dla pieszych, montażu oznakowania
pionowego w postaci znaków aktywnych trzeciej generacji
D-6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle fluorescencyjnym oraz
wykonaniu oznakowania poziomego w formie białoczerwonych pasów. Zadanie w trakcie realizacji, planowany
termin zakończenia prac sierpień 2022 r.
10) Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w
Wydminach. Inwestycja realizowana będzie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejścia dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu przejścia dla
pieszych dwoma latarniami z dedykowanymi oprawami
oświetleniowymi LED, wymianie nawierzchni jezdni na
długości 60 m wraz z przebudową skrzyżowania z ul.
Gizewiusza, budowie chodnika i dojść do przejścia dla

ZDP
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.
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pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla niewidomych o
łącznej długości 15 m, budowie środkowej wyspy dzielącej
jezdnie, montażu oznakowania pionowego w postaci
znaków aktywnych trzeciej generacji D-6 z funkcją
„kroczący ludzik” na tle fluorescencyjnym oraz wykonaniu
oznakowania poziomego w formie biało-czerwonych pasów.
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia
prac sierpień 2022 r.
11) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej
w Giżycku. Inwestycja realizowana będzie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach której przewidziano:
– opracowanie dokumentacji projektowej;
– wykonanie prac w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych polegających m.in na: doświetleniu dwóch
przejścia dla pieszych czterema latarniami z dedykowanymi
oprawami oświetleniowymi LED, budowie chodnika i dojść
do przejścia dla pieszych wraz z zastosowaniem płytek dla
niewidomych o łącznej długości 35 m, montażu
oznakowania pionowego w postaci znaków aktywnych
trzeciej generacji D-6 z funkcją „kroczący ludzik” na tle
fluorescencyjnym oraz wykonaniu oznakowania poziomego
w formie biało-czerwonych pasów. Zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin zakończenia prac sierpień
2022 r.
2. Zadania z bieżącego utrzymania
a) W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:
1) Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592. W ramach
powyższego zadania został wykonany remont drogi
powiatowej na odcinku od km 9+770 do km 13+230,
o długości 3,460 km i na powierzchni 17 724 m2. Zakres
zadania obejmował: ścięcie poboczy, usunięcie zakrzaczeń,
wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego.
wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie podbudowy zjazdów,
wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu
asfaltowego, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C50/30 oraz remont istniejących zjazdów.
Remont drogi na przedmiotowym odcinku zakładał kategorię
ruchu – KR2. Zadanie zostało wykonane, odebrane i
rozliczone.

ZDP

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.

2) Remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do
granicy powiatu. W ramach powyższego zadania zostało
wykonane utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej na
odcinku od km 0+000 do km 0+477, o długości 0,477 km i na
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powierzchni 2 385,00 m2. Zakres zadania obejmował: ścięcie
pobocza, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu
niewysadzinowego, wykonanie wyrównania istniejącej
nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie warstwy wyrównawczej
i ścieralnej z betonu asfaltowego wg KR-2, wykonanie
pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.
3) Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach
powiatowych:
-droga powiatowa 1738N na odcinku od km 11+583 do km
11+638 na długości 91 m i na powierzchni 146,0 m2. Zakres
obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z mieszanki
mineralno – bitumicznej, wykonanie koryta pod podbudowę
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ułożenie
geowłókniny, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, ułożenie geokraty, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, wykonanie poboczy z mieszkanki kruszywa
łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego wg KR2.
- droga powiatowa 1736N na odcinku od km 6+590 do km
6+690 na długości 100 m i na powierzchni 349,0 m2. Zakres
obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z mieszanki
mineralno – bitumicznej, wykonanie koryta pod podbudowę
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, wykonanie poboczy z mieszkanki kruszywa
łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego wg KR2.
- droga powiatowa 1746N na odcinku od km 1+950 do km
2+070 na długości 120 m i na powierzchni 552,0 m2. Zakres
obejmował: ścięcie pobocza, wykonanie nasypu na poboczu
z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej
nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie warstwy wyrównawczej i
ścieralnej z betonu asfaltowego wg KR-2, wykonanie poboczy
z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30.
- droga powiatowa 1740N na odcinku od km 1+350 do km
1+386 na długości 36 m i na powierzchni 165,60 m2. Zakres
obejmował: ścięcie pobocza, wykonanie nasypu na poboczu
z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej
nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie warstwy wyrównawczej i
ścieralnej z betonu asfaltowego wg KR-2, wykonanie poboczy
z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30.

ZDP

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.
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- droga powiatowa 1839N na odcinku od km 1+990 do km
2+055, od km 2+120 do km 2+142, od km 2+900 do km 2+960
na łącznej długości 147 m i na powierzchni 735 m2. Zakres
obejmował: ścięcie pobocza, wykonanie nasypu na poboczu
z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej
nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie warstwy wyrównawczej i
ścieralnej z betonu asfaltowego wg KR-2, wykonanie poboczy
z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30.
- droga powiatowa 1823N w km 5+540 - 5+678 na długości
138 m i na powierzchni 717,6 m2. Zakres obejmował:
rozbiórkę istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno –
bitumicznej, ścięcie pobocza, wykonanie nasypu na poboczu
z gruntu niewysadzinowego, wykonanie koryta pod
podbudowę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
ułożenie geowłókniny, wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie
geokraty,
wyrównanie
istniejącej
nawierzchni
jako
podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30,
wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu
asfaltowego wg KR-2, wykonanie poboczy z mieszanki
kruszywa niezwiązanego C50/30.
Całe zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.
4) Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc.
Sołtmany. W ramach powyższego zadania został wykonany
remont chodnika na odcinku od km 9+135 do km 9+380,
o długości 0,245 km i na powierzchni 365,50 m2. Zakres
zadania
obejmował:
rozbiórkę
nawierzchni
z prefabrykowanych
elementów
betonowych
wraz
z podbudową i obramowaniem, mechaniczna rozbiórka
krawężników betonowych, rozebranie obrzeży trawnikowych,
wykonanie nasypów, wykonanie podbudowy z mieszanki
kruszywa niezwiązanego C50/30, ustawienie krawężników
betonowych, uszczelnienie bitumiczną masą zalewową
szczeliny przy nawierzchni, ustawienie obrzeży betonowych,
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie umocnienia
skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.

ZDP

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.

5) Remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc.
Sołtmany - etap 2. W ramach powyższego zadania został
wykonany remont chodnika na odcinku od km 9+097 do km
9+135, o długości 0,038 km i na powierzchni 57 m2. Zakres
zadania
obejmował:
rozbiórkę
nawierzchni
z prefabrykowanych
elementów
betonowych
wraz
z podbudową i obramowaniem, mechaniczna rozbiórka
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krawężników betonowych, rozebranie obrzeży trawnikowych,
wykonanie nasypów, wykonanie podbudowy z mieszanki
kruszywa niezwiązanego C50/30, ustawienie krawężników
betonowych, uszczelnienie bitumiczną masą zalewową
szczeliny przy nawierzchni, ustawienie obrzeży betonowych,
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie umocnienia
skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone.

ZDP

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
b) W 2021 r. rozpoczęto realizację następujących zadań:
1) Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki –
Żywki. W ramach powyższego zadania zostanie wykonany
remont drogi powiatowej na odcinku od km od km 3+920 do
km 5+020, o długości 1,100 km i na powierzchni 6 800,00 m2.
Zakres zadania obejmuje: ścięcie pobocza, wykonanie
nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie
istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, wykonanie podbudowy pod
poszerzenie jezdni, zjazdów i skrzyżowanie, wykonanie
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego wg
KR-2, wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa
niezwiązanego C50/30. Zadanie w trakcie realizacji,
planowany termin zakończenia prac marzec 2022 r.
2) Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N
w msc. Bielskie. W ramach powyższego zadania zostanie
wykonane utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej na
odcinku od km 3+200 do km 3+720, o długości 0,520 km i na
powierzchni 2 624,0 m2. Zakres zadania obejmuje: regulację
wysokościową istniejących zjazdów z kostki betonowej,
ścięcie pobocza, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,
usunięcie zakrzaczeń, wykonanie nasypu na poboczu z
gruntu niewysadzinowego, wykonanie wyrównania istniejącej
nawierzchni jako podbudowy mieszanką kruszywa
niezwiązanego C50/30, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego wg
KR-2, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralna z betonu
asfaltowego wg KR-2, wykonanie poboczy z mieszanki
kruszywa niezwiązanego C50/30, wykonanie barier
energochłonnych. Zadanie w trakcie realizacji, planowany
termin zakończenia prac styczeń 2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.

3. Usługi w 2021 r.
a) w ramach kontynuacji zadań z 2020 r. została opracowane
dokumentacja projektowe na:
- przebudowę/ rozbudowę al. 1 Maja w Giżycku.
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9.

10

Bezpieczeństwo

Sprawy
obywatelskie
(ochrony
praw
konsumenta;
współpracy i
działalności
na rzecz
organizacji
pozarządowy
ch)

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
WarmińskoMazurskiego na lata 2014 – 2020
Projekt „Mazurska Pętla Rowerowa”,
wynikający ze „Strategii Rozwoju
Wielkich Jezior Mazurskich 2020”.
Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2021-2023
(Uchwała
Rady
Powiatu
Nr
XXV.174.2021 z dnia 28.01.2021 r.);

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

b) w 2021 r. została zlecona do opracowania dokumentacja
projektowa na:
- rozbudowę mostu przez Kanał Kula. Dokumentacja jest w
trakcie opracowywania, termin wykonania do 31.03.2022 r.;
- przebudowę drogi pow. nr 1740N na odcinku Lipowo –
Grądzkie. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania,
termin wykonania do 31.03.2022 r.
Zadanie pn.: „Mazurska pętla rowerowa”.
Beneficjentem Projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora
Mazurskie, które zleciło opracowanie dokumentacji i nadzór
autorski nad przedmiotową inwestycją. Etap I – na terenie
Gminy Giżycko i Gminy Miłki. W imieniu Powiatu Giżyckiego,
sprawy związane z realizacją tego zadania realizuje Zarząd
Dróg Powiatowych. W 2021 r. w ramach przedmiotowego
zadania, zostały opłacone faktury za część robót
budowalnych i pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Szczegóły w sprawozdaniu pt. Ocena Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku realizacji w 2020 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 2021 r.
Informacja
„Powiatowego
Programu
Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli na lata 2018-2020”.

Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Wieloletniego Programu
Współpracy
Powiatu
Giżyckiego
z
Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 20192021. przedłożono Radzie Powiatu do 26 maja w 2021 r.

ZDP
Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym.

poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu
lądowym i wodnym.

Starostwo
Powiatowe

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych
(np. alkoholizm, narkomania).
Ograniczenie
nieletnich.

demoralizacji

i

przestępczości

Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa w okresie
sezonu letniego.
Budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami. Wspieranie organizacji
i zrzeszonych w nich mieszkańców w realizacji
celów publicznych.

Starostwo
Powiatowe

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
zaspakajanie potrzeb społecznych.

pełniejsze

Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej
swym zakresem sferę zadań publicznych
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Promocja
powiatu

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

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
Olsztyńskiej - wydanie giżyckie.

w

Promocja działań prowadzonych przez powiatowe
jednostki organizacyjne.

Starostwo
Powiatowe

Informacja skierowana do społeczności lokalnej.

Gazecie
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2. Wysokość środków finansowych pozyskanych w 2021 r. w ramach realizowanych projektów, programów, strategii (tabela)
Program, projekt

Jednostka
realizująca
projekt

1.Wartość projektu
2.kwota dofinansowania
3.rok pozyskania
środków
1. 56 425 euro
2. 56 425 euro
(100% dofinansowania)
3. 2019 r.

Działania realizowane w 2021 r.
Partnerzy: szkoły z Alytus na Litwie i Kuldiga na Łotwie oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działające przy SOSW
w Giżycku. W projekcie biorą udział nauczyciele SOSW.
lipiec - spotkanie przedstawicieli nauczycieli wychowania fizycznego/trenerów z Powiatu
Giżycku z Powiatu Giżyckiego, Alytusa i Kuldigi w Kuldidze na Łotwie (wymiana
doświadczeń na temat pracy z osobami z niepełnosprawnymi, zwiedzanie obiektów
sportowych w Kuldidze ze zwróceniem uwagi na ich dostępność dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami)
sierpień- spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu
Giżyckiego, Alytusa i Kuldigi na Łotwie w Alytusie w ramach projektu „Sport bez barier”
( bariery w dostępie osób z niepełnosprawnością do kultury fizycznej w kraju każdego
z partnerów projektu)
wrzesień- konferencja podsumowująca projekt w Giżycku z udziałem przedstawicieli
Alytusa i Kuldigi na Łotwie (przedstawienie Raportów dostępności obiektów sportowych
wykonanych przez każdego partnera)

Erasmus Sport
Sport bez barier

PZOSiPO

Program
transgraniczny
Litwa- Polska
projekt” Sport dla wszystkich

PZOSiPO

1. 999 974 euro
2. 294 199,01 euro
3. 2020 r.

W ramach projektu wybudowany został kompleks boisk i przy ZSZ. Odbyły się także
wydarzenia sportowe dla mieszkańców Powiatu
wrzesień - organizacja w Giżycku Festiwalu dawnych gier podwórkowych z udziałem
40 uczestników z Alytusa
październik- Organizacja w ZSZ Sportowego Turnieju Młodzieżowego z udziałem 40
uczestników z Alytusa
październik- Młodzieżowy turniej koszykówki w Alytusie z udziałem 15 osobowej
reprezentacji młodzieży ze szkól średnich z Powiatu Giżyckiego Udział 30 osobowej
reprezentacji społeczności Powiatu Giżyckiego – prezentacja projektu, zwiedzanie
obiektów sportowych w Alytusie, konferencja promująca zdrowie
Co miesiąc odbywały spotkania on-line dla nauczycieli wychowania fizycznego naszych
szkól i szkól z Alytusa w ramach których odbywa się wymiana doświadczeń z nauczania
zdalnego.

Erasmus +
Najlepsze
praktyki
zawodowe w Hiszpanii
szansą
na
sukces
zawodowy
Erasmus +
Europejski staż zawodowy
– pewny start na rynku
pracy

ZSZ

1. 323 777,23 zł.
2. 323 777,23 zł.
(100 % dofinansowania)
3. 2019 r.

W związku w z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa (COVID-19) nasza instytucja
i instytucja partnerska w Hiszpanii Euromind była zmuszona przedłużyć trwanie projektu
do 2022 r.

ZSZ

1. 57 813,00 euro.
2. 57 813,00 euro
(100% dofinansowania)
3. 2021 r.

W projekcie biorą udział uczniowie uczący się w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz kucharz. Projekt zakłada
wyjazd 30 uczniów i 3 nauczycieli na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji
w 2022 r.
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Erasmus +
Nowoczesne
praktyki
zagraniczne
formą
podwyższenia
umiejętności
zawodowych
uczniów
technikum oraz ich mobilności
na krajowym i zagranicznym
rynku pracy
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Program wsparcia dla rodzin
„Za życiem

ZSKŚiA

1. 615 491,42 zł.
2. 615 491,42 zł .
(100% dofinansowania)
3. 2020r.

Uczniowie uczący się w zawodach: technik agrobiznesu, technik inżynierii środowiska i
melioracji oraz technik budownictwa uczestniczyło w praktykach zawodowych w Grecji.
Pierwsza grupa zrealizowała praktykę w 2019 r. Wyjazd drugiej grupy został przesunięty
ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Praktyki odbyły się w terminie 28.09. –
09.10.2020 r. Uczestniczyło w nich 46 uczniów. Projekt rozliczono na początku 2021r.

PORE

1. 236 600,00 zł.
2. 236 600,00 zł.
3. (100 % dofinansowania)
2021 r.

Rozpoczęto realizację projektu w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt IT, odbędą
się szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów (kompetencje kluczowe). W 2020 roku
rozpoczęto tworzenie grup uczniów na zajęcia.

„TIK-AMY z KULTURĄ
W SIECI”.

I LO

1. 1.47 808 euro.
2. 0
3. 2021 r.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

1.
2.
3.

2 745 950,04 zł.
1 784 867,52 zł.
2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk. - Talki - Ranty - Wydminy
na
odcinku
Cybulki
–
Wydminy.
Wniosek
złożony
w
2020
r.
Działania realizowane w 2021 r.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku
ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

1 669 582,07 zł.
1 085 228,34 zł.
2021 r.
1 742 615,78 zł.
1 132 700,25 zł.
2021 r.
351 389,15 zł.
281 111,32 zł.
2021 r.
269 547,75 zł.
200 000,00 zł.
2021 r.
206 119,00 zł.
119 162,40 zł.
2021 r.
132 618,00 zł.
106 094,40 zł.
2021 .
67 310,40 zł.
49 200,00 zł.
2021 r.
389 297,00 zł.
200 000,00 zł.
2021 r.
317 219,00 zł.
200 000,00 zł.
2021 r.

Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 592. Wniosek złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 r.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Rozpoczęto realizację projektu, odbyły się spotkania robocze

Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn – Stara Rudówka –
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643. Wniosek złożony w 2020 r. Działania
realizowane w 2021 – 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku. Wniosek
złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów
w Rynie. Wniosek złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu
drogi powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N. Wniosek złożony w 2020 r.
Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w
m. Kruklanki. Wniosek złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej
w m. Rydzewo. Wniosek złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie. Wniosek
złożony w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach. Wniosek złożony
w 2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
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Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

ZDP
w Giżycku

Program
Współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska
Współpraca sukcesem w
terapii

PZOSIPO

Fundacja Orlen
Ławeczka Kętrzyńskiego

I LO

Rządowy Fundusz Inicjatyw
Lokalnych

PZOSiPO

RPO Woj. Warm. _Mazur.
Przeciwdziałanie
oraz
zwalczanie
skutków
wystąpienia COVID-19 na
terenie Powiatu Giżyckiego”

PCPR

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

179 766,50 zł.
143 813,20 zł.
2021 r.
166 913,00 zł.
133 530,40 zł.
2021 r.
145 437,20 zł.
116 349,76 zł.
2021 r.
230 162,83 zł.
195 638,37 zł.
2020 r.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

10 000,00 zł.
10 000,00 zł.
2020 r.
5 031 267,51 zł.
3 037 500,00 zł.
2021
536 475,00 zł.
536 475,00 zł.
2020-2021 r.

Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku. Wniosek złożony w 2020
r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Budowa przejścia dla pieszych na ul. Smętnej w Wydminach. Wniosek złożony w 2020
r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Antonowskiej w Giżycku. Wniosek złożony w
2020 r. Działania realizowane w 2021 – 2022 r
czerwiec- szkolenie dla 5 nauczycieli z SOSW i 5 nauczycieli z Alytusa w Giżyck
( wykorzystanie zakupionego w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii”
sprzętu do terapii uczniów z niepełnosprawnościami
czerwiec- spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych ( 16 z Powiatu
Giżyckiego i 18 z Alytusa) wypracowanie modelu współpracy instytucji na rzecz
kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
zwiedzanie przez gości z Alytusa instytucji udzielających wsparcia osobom
z niepełnosprawnością))
czerwiec- Konferencja „Alternatywne formy komunikacji” dla przedstawicieli instytucji
edukacyjnych i socjalnych ( 16 z Powiatu Giżyckiego i 18 z Alytusa) w Giżycku
sierpień- spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych (16 z Powiatu
Giżyckiego i 18 z Alytusa oraz 10 rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu
Giżyckiego i 10 z Alytusa) w Alytusie. wypracowanie modelu współpracy instytucji na
rzecz kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich
rodzin, zwiedzanie instytucji udzielających wsparcia osobom z niepełnosprawnością)
wrzesień- Impreza promująca zdrowie dla dzieci z niepełnosprawnością w Alytusie ,
w imprezie wzięło udział 20 dzieci z SOSW, MOS, SP nr 3 z rodzicami lub nauczycielami)
wrzesień- spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych( 16 z Powiatu
Giżyckiego i 18 z Alytusa oraz 10 rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu
Giżyckiego i 10 z Alytusa)) w Giżycku, wypracowanie modelu współpracy instytucji na
rzecz kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich
rodzin, zwiedzanie przez gości z Alytusa instytucji udzielających wsparcia osobom
z niepełnosprawnością))
wrzesień- szkolenie dla 5 nauczycieli z Powiatu Giżyckiego ( SOSW, MOS, PORE, SP
nr 3) oraz 5 z Alytusa w Giżycku (szkolenie z EEG Biofeedback I stopnia)
październik- konferencja w Alytusie podsumowująca realizację projektu (w konferencji
wzięło udział 20 przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych oraz 10 rodziców
dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu Giżyckiego
29.12.2020 r. – zamontowanie ławeczki Kętrzyńskiego na terenie szkoły – jako symbolu
popularyzującego patrona I LO i miejsce spotkań uczniów szkoły. Projekt rozliczony w
czerwcu 2021.
Budowę Sali rozpoczęto w 2022. Planowany termin zakończenia prac 23.11.2022
W ramach realizacji projektu zakupiono i rozdysponowano: maski ochronne, rękawice
ochronne; zakupiono i przeprowadzono testy na obecność COVID-19; zakupiono
przyłbice ochronne; urządzenia do dekontaminacji; zakupiono dozowniki bezdotykowe,
urządzenia do dezynfekcji dokumentów, płyny do dezynfekcji powierzchni; zakupiono
i rozdysponowano płyny do dezynfekcji rak; przyznano dodatki do wynagrodzeń
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Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
–
Fundusz
Solidarnościowy
Realizacja
programu
„Opieka Wytchnieniowa –
edycja 2021”

1.
2.
3.

1.20 400,00 zł.
2.20 400,00 zł.
3.2021r.

pracownikom DPS w Giżycku oraz Domów Dziecka „Jaś”, „Małgosia” i „Wojtek”
w Giżycku.
W ramach projektu udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologa i dietetyka 10
osobom (opiekunom i członkom rodzin osób niepełnosprawnych) z Powiatu Giżyckiego.
W ramach programu udzielono 137 konsultacji.

DPS

1. 226 200,00 zł.
2. 226 200,00 zł.
3. (100% dofinansow.)
2021 r.

Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 52 pracowników przez okres miesięcy ( I, II,
III.2021).

Minister Rodziny i Polityki
Społecznej:
Przygotowanie
i
zabezpieczenie
domów
pomocy społecznej przed
wzrostem
zakażeń
wywołanych
wirusem
SARS-CoV-2

DPS

1. 66 429,09 zł.
2. 66 429,09 zł.
3. (100% dofinansowania)
2021 r.

Dodatkowe środki pozwoliły na dokonanie zakupu niezbędnych środków ochrony
osobistej: maseczki, fartuchy jednorazowe; wyposażenie: szafki przyłóżkowe, worki
samorozpuszczalne do prania; wykonano profesjonalne usługi dezynfekcyjne w celu
zapobieżenia transmisji wirusa. W celu zapewnienia kadry do utrzymania ciągłości
funkcjonowania jednostki wypłacono dodatki 16 pracownikom DPS.

Narodowy
Fundusz
Zdrowia:
Projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich „
Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz personelowi
zakładów
opiekuńczoleczniczych,
domów
pomocy
społecznej,
zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na
czas Covid-19”.
Wojewoda
Warmińsko -Mazurski:
Dofinansowanie na bieżącą
działalność dla DPS-ów.

DPS

1. 7 694,36 zł.
2. 7 694,36 zł.
3. (100% dofinansowania)
2021 r.

Dodatki do wynagrodzeń (1 pielęgniarka ).

DPS

1. 264 590,15 zł.
2. 264 590,15 zł.
3. (100% dofinansowania)
2021 r.

Dodatkowe środki pozwoliły na dokonanie zakupu zastawy stołowej do jadalni ogólnej;
1 szt. szafy chłodniczej do kuchni głównej; 2 szt. szafy do łazienek ogólnych dla osób
niepełnosprawnych; 10 szt. łóżek rehabilitacyjnych; na 80 oknach w pokojach
mieszkańców założono żaluzje; zakupiono po 300 szt. pościeli, kołdry, poduszki,
ręczniki, koce; 1 szt. pralnicowirówka; zabezpieczono środki czystości na I kw. 2022 r.;
2 szt. – kanapy do czytelni; artykuły do terapii zajęciowej i kuchenki podręcznej; kpl. Szaf
i lodówek przystosowanych do przechowywania leków; środki do pielęgnacji
mieszkańców tj.: myjki, pianki, rękawice, opatrunki; doposażono gabinet medycznej
pomocy doraźnej w sprzęt; zakupiono materiały do bieżących remontów pokoi
mieszkańców i łazienek. Wykonano ekspertyzę ppoż.

PO WER 2014-2020 w
ramach II Osi priorytetowej,
Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym
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Wojewoda
Warmińsko -Mazurski:
Dofinansowanie na bieżącą
działalność dla DPS-ów

DPS

PEFRON:
„Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu
lub
sytuacji
kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”.
PO
Wiedza,
Edukacja
Rozwój
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie giżyckim (VI)
RPO Woj. W-M
Aktywizacja osób powyżej 30
roku życia pozostających bez
pracy w powiecie giżyckim (VII)
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Wsparcie z Ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 374 ze
zm.)

DPS

3.

1.
1 102 227,13 zł.
2.
1 102 227,13 zł.
(100%dofinansowania)
3.
2021r.

PUP

1.
2 296 630,48 zł.
2.
2 296 630,48 zł.
(100% dofinansowania)
3.
2021 r.
1.
5 800 000,00 zł.
2.
5 800 000,00 zł.
(100% dofinansowania)
3.
2021 r.

PUP

1.
2.
3.

Wsparciem finansowym w postaci dodatków do wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2021
objęto 43 pracowników DPS znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka,
zapewniającym usługi bytowe i opiekuńcze oraz personel gospodarczy i obsługi,
bezpośrednio i stale pracujących z mieszkańcami w okresie trwającej pandemii.
Zakupiono mieszkańcom DPS artykuły tekstylne, środki do higieny osobistej, materiały
opatrunkowo-ochronne, ubrania wierzchnie i bieliznę; paczki żywnościowe.

(100% dofinans.)
2021 r.

PUP

II LO
Erasmus +
projekt Google Oferują
Aplikacje do Lekcji
zakończono w sierpniu 2021 r.

1. 50 602,06 zł.
2. 50 602,06 zł.
(100% dofinansowania)
3. 2021 r.
1. 98 402,55 zł.
2. 98 402,55 zł.

186 250,00 euro.
35 075,00 euro.
2019 r.

W ramach projektu zrealizowano usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa
zawodowego wśród wszystkich bezrobotnych uczestników projektu (76 os.). Ponadto
zrealizowano staże (29 os.), szkolenia (5 os.), prace interwencyjne (15 os.), przyznano
środki na podjęcie działalności gospodarczej (21 os.) oraz na doposażenie stanowisk
pracy (6 os.).
W ramach projektu zrealizowano usługi pośrednictwa pracy oraz poradnictwa
zawodowego wśród wszystkich bezrobotnych uczestników projektu (152 os.). Ponadto
zrealizowano staże (53 os.), prace interwencyjne (34 os.), przyznano środki na podjęcie
działalności gospodarczej (39 os.) oraz na doposażenie stanowisk pracy (26 os.).
W programie zrealizowano wsparcie z Ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 374
ze zm.), tj.:
. Art. 15zzb ustawy covid - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
i składek na ubezpieczenia społeczne dla MŚP – wsparcie uzyskały 23 podmioty
gospodarcze,
Art. 15zzc ustawy covid - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi
pracowników – wsparcie uzyskało 44 przedsiębiorców,
Art. 15zzd, 15 zzda ustawy covid - pożyczki umarzalne na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców/ organizacji
pozarządowych – wsparcie uzyskało 10 przedsiębiorców,
Art. 15zze, 15 zze2 ustawy covid - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
i organizacji pożytku publicznego oraz kościelnej osobie prawnej – brak złożonych
wniosków,
Art. 15 zze4 ustawy covid – dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej – wsparcie uzyskało 871 przedsiębiorców.
Lekcja otwarta w kl. 2b grupa k1 dn. 14 stycznia 2020r. Temat: Wirtualna podróż z
Google Ekspedycje
- Rozpoczęcie współpracy z Google dla Edukacji – udział w szkoleniu z wykorzystania
narzędzi Google w edukacji szkolnej
- W lutym 2020r., w ramach współpracy Google Partner Polska, II LO uzyskało bezpłatny
dostęp do G. Suite dla Szkół i Uczelni - narzędzi w chmurze oraz usług do komunikacji
i współpracy, takich jak Google Meet, Google Classroom, przydzielenie służbowych kont
mailowych dla nauczycieli z domeną lo2.eu, chmura - Dysk Google 30 GB itd.
Strona 85 z 113

Piąta mobilność na Martynikę, która miała odbyć się 15 marca została odwołana
z
powodu
COVID-19
przez
organizatora
szkołę
goszczącą
LycéePolyvalentNordatlantique, Sainte-Marie
- Szkolenie Rady Pedagogicznej II LO dn. 29 kwietnia 2020r. „Praktyczne wykorzystanie
aplikacji Google Meet w nauczaniu zdalnym”
- Podczas zdalnej edukacji w II LO w Giżycku lekcje zdalne od kwietnia do końca czerwca
2020r. prowadzone były z użyciem aplikacji Google Meet
- Spotkania zdalne z wszystkimi partnerami projektu GOAL z wykorzystaniem narzędzia
Google Meet – aktualizacja bieżącej sytuacji w krajach partnerskich w związki z COVID
oraz ustalenie kalendarza działań projektowych i ich realizacji na okres wrzesień 2020luty 2021r.
- Dzień Erasmusa w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
dnia 15 października 2020r. Uczniowie II LO pod kierunkiem koordynatora projektu

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Dotacja
celowa
na
wyposażenie
szkoły
w
podręczniki,
materiały
edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe w 2021 r.
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej
Dotacja w ramach programu
Poznaj Polskę 2021 r.
Kuratorium Oświaty
Dotacja
celowa
na
dofinansowanie
zadań
w zakresie
wychowania
przedszkolnego w 2021 roku
Wojewoda Warm.-Maz.
dofinansowanie
zadań
związanych z zapewnieniem
uczniom szkoły podstawowej
specjalnej
dostępu
do
darmowych
podręczników,
materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w
roku 2021 (wraz z możliwością
kosztów refundacji zakupu
podręczników za poprzedni rok
szkolny 2020/2021)

MOS

1.
5.607,36 zł.
2.
5.607,36 zł.
(100% dofinansowania)
3.
2021 r.

MOS

1. 3.200 zł.
2. 800 zł.
( 80% dofinansowania )
3. 2021 r.
1.
11 032,50 zł.
2.
8 826,00 zł.
3.
2021 r.

SOSW

SOSW / MOS

1.
2.
3.

57 194,55 zł.
57 194,55 zł.
2021 r.

prowadzili lekcje z aplikacjami Google:
- Konkurs na najciekawszy blog szkolny w języku angielskim ogłoszony w październiku
2020 r
- 11 grudnia 2020r. Webinar praktycznego wykorzystania Google Classroom
i Kalendarza w edukacji szkolnej Organizator:LycéePolyvalentNordAtlantique, SainteMarie, przeprowadzony w jezyka angielskim przez szkołę na Martynice,
Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w niezbędne do nauki materiały, zgodnie z
wymogami MEN, zgodnie ze złożonymi zamówieniami w wydawnictwach

Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. Celem projektu było uatrakcyjnienie
procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Dotacją celową objęto 6 uczniów przedszkola specjalnego

Ilość uczniów, którym zapewniono darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe
i materiały edukacyjne - 165; liczba szkół podstawowych specjalnych objętych dotacją
celową - 3
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Wojewoda Warm. – Maz.
dotacja na sfinansowanie w
2021 r. wydatków związanych
z zatrudnieniem nauczycieli
doradców metodycznych
Wojewoda Warm. – Maz.
dotacja celowa na prowadzenie
Powiatowej
Biblioteki
Pedagogicznej w Giżycku

PORE (PODN)

MEN
Program
Kompleksowego
Wsparcia
Rodzin „ Za Życiem

PORE - PPP

1.
236 600,00 plan
2.
236 600, 00
wykonanie
3.
100%
dofinansowania

Realizacja zajęć wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami
rozwojowymi w ramach zajęć i funkcjonowania Ośrodka Koordynacyjnego .
Wspomaganiem w roku 2021 objęto 64 osobową grupę dzieci i rodziców.

Kuratorium Oświaty
dotacja celowa w ramach
Rządowego programu pomocy
uczniom niepełnosprawnym w
formie dofinansowania zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w roku 2021
,,Wyprawka szkolna"
Ministerstwo Edukacji i
Nauki
Dofinansowanie
wycieczek
szkolnych
w
ramach
przedsięwzięcia
,,POZNAJ
POLSKĘ”
Ministerstwo Edukacji i
Nauki
Sfinansowanie
zakupu
nowoczesnego wyposażenia
rozwijającego
kompetencje
przyszłości uczniów w ramach
programu
,,Laboratoria
Przyszłości”

I LO, II LO, ZSZ,
ZSEiI, SOSW

1. 35 015,00 zł.
2. 35 015,00 zł.
(100%dofinansowania)
3. 2021 r.

Dofinansowano zakup podręczników do zajęć edukacyjnych w 2021 r.

II LO, I LO,
ZSEiI, MOS

1. 55 808,06zł.
2. 42 157,00zł.
3. 2021 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 wycieczek szkolnych związanych
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki
przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę”
ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki

SOSW, MOS

1. 60 000,00 zł.
2. 60 000,00 zł.
(100% dofinansowania)
3. 2021 r.

Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi,
elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu
umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

1.
2.

291659,00
261226,40

Realizacja zadań związanych z organizacją doradztwa metodycznego.

(100% dofinansowania)

3.
PORE
(Biblioteka)

2021r.

1. 165 100,00 zł.
2. 165 100,00 zł.
(100% dofinansowania)
3. 2021 r.

Dofinansowano w roku 2021 r. działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.
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III.

REALIZACJA UCHWAŁ
Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Giżycku – 2021 r.

1.

Numer i nazwa
uchwały Rady Powiatu

L.p.

1
1.

2
Uchwała Nr XXIII.163.2020 z dnia
26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia
zadania z zakresu administracji
rządowej

Jednostka/wydzi
ał /stanowisko
zobligowane do
wykonania

Sposób wykonania 2021 r.

Realizacja/
termin
wykonania

3
Wydział Spraw
Obywatelskich

4
Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
w związku z sytuacją epidemiczną ulegał zmianie
( I planowany termin od 15.03.2021r. do 27.04.2021r., II
planowany termin 01.06.2021r. do 07.07.2021r.) . Następnie
zgodnie z pismem nr ZK-III.6610.18.2021 z dnia
11.03.2021r. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
kwalifikację wojskową w Powiecie Giżyckim przeniesiono ma
termin jesienny. Ostatecznie kwalifikacja wojskowa została
przeprowadzona w okresie od 11.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

5
Zrealizowano

2. Uchwała
1
Nr XXV.174.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie uchwalenia
Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2021-2023

Wydział Spraw
Obywatelskich

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku przygotowała projekt powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli. Na podstawie art. 12 pkt 9b w/w
ustawy Program uchwaliła Rada Powiatu.
W latach 2021-2023 trwa realizacja działań określonych w
Programie. Raz w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego pod przewodnictwem Starosty zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań Programu na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące
Program.

W trakcie
realizacji,
wykonanie do
31.12.2023 r.

3. Uchwała
2
Nr XXV.175.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie Powiatowego
Programu Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie w Powiecie
Giżyckim na lata 2021-2023

PCPR

Nie zrealizowano

Programu nie zrealizowano w 2021 roku, z uwagi na brak
osób chętnych.
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4. Uchwała
3
Nr XXV.176.2021 z dnia
28.01.2021
.
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 2021

PCPR

Częściowo
zrealizowano

5. Uchwała
4
Nr XXV.177.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie obniżenia kwot
dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym

PCPR

Na podstawie ilości wniosków o dofinansowanie turnusu
rehabilitacyjnego złożonych w roku 2021 oraz wydatkowania
środków na ten cel w roku 2021, po zasięgnięciu opinii
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
przyjęto, że obniżenie stawek dofinansowania o 20% zgodnie
z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694 z późn.
zm.) pozwoli na pozytywne rozpatrzenie większej ilości
wniosków.
Dofinansowanie otrzymały 143 osoby. W związku z epidemią
covid-19 z turnusu zrezygnowało 19 osoby. Środki zostały
przekazane na realizację innych zadań zgodnie z kolejnymi
uchwałami Rady Powiatu, w przypadku 2 przypadków
zwrócone do PFRON.

Zrealizowano

6. Uchwała
5
Nr XXV.178.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Giżycko

Skarbnik Powiatu
Wydział Spraw
Obywatelskich

Zrealizowano
28.01.2021 r.

7. Uchwała
6
Nr XXV.179.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie rozpatrzenia
petycji

Przewodnicząca
Rady

8. Uchwała
7
Nr XXV.180.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Giżyckiego

Sekretarz Powiatu

Gminie Miejskiej Giżycko udzielono pomocy finansowej,
w formie dotacji celowej w wysokości 126.037,44 zł.
na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona Zdrowia”
w celu przeznaczenia jej na dostosowanie budynków szpitala
do aktualnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
Rada Powiatu nie uwzględniła petycji z dnia 14.12.2020 r.
w której autor zwraca się o podjęcie przez Radę Powiatu
uchwały dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID19.
Przewodnicząca Rady zawiadomiła składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
Uchylono § 76, nadano nowe brzmienie § 88 ust. 2 i § 90
ust. 2 Uchwała została opublikowana w 2021 r. w Dz. Urz.
Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 830

Program roczny - zaplanowano warsztaty i szkolenia, nie
wszystkie zostały zrealizowane z uwagi na covid-19.
Przystąpiono do kampanii społecznej Otwarte Drzwi pn. „Biała
Wstążka”

Zrealizowano.

Zrealizowano
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9. Uchwała
8
Nr XXV.181.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Stałych Komisji Rady
Powiatu na rok 2021

Przewodnicząca
Rady

10. Uchwała
9
Nr XXV.182.2021 z dnia
28.01.2021
.
w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Rady Powiatu na rok
2021

Przewodnicząca
Rady

11. Uchwała
1
Nr XXVI.183.2021 z dnia
25.02.2021
0
w sprawie przyjęcia
„Powiatowego
.
Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie
Giżyckim na lata 2021-2023”

PCPR

12. Uchwała
1
Nr XXVI.184.2021 z dnia
25.02.2021
1
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

13. Uchwała
1
Nr XXVI.185.2021 z dnia
25.02.2021
2
w sprawie przeznaczenia
środków
.
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r.

PCPR
PUP

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie podziału środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, bowiem powiat realizuje zadania
wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2021 r. poz.573 z późn. zm.)
i na te zadania środki przekazuje PFRON. W roku 2021
Fundusz przekazał środki w wysokości 2.271.225,00, z czego
na Warsztaty Terapii Zajęciowej kwota 1.084.800,00 zł.
Wydatkowanie środków poddane było bieżącej analizie,
wobec czego w dniu 30.09.2021 r. oraz w dniu 16.12.2021r.
dokonano kolejnej zmiany uchwały.

Zrealizowano

14. Uchwała
1
Nr XXVII.186.2021 z dnia
25.03.2021
3
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą do
wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

15. Uchwała
1
Nr XXVII.187.2021 z dnia
25.03.2021
4
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

Zrealizowano.
Wykonanie
uchwały
Przewodniczącym Komisji.

powierzono

poszczególnym

Zrealizowano.
Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącej Rady.

W trakcie
realizacji
Wykonanie Uchwały powierzono Dyrektorowi PCPR w
Giżycku
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16. Uchwała
1
Nr XXVIII.188.2021 z dnia
29.04.2021
5
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą do
wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

17. Uchwała
1
Nr XXVIII.189.2021 z dnia
29.04.2021
6
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

18. Uchwała
1
Nr XXVIII.190.2021 z dnia
29.04.2021
7
w sprawie udzielenia
pomocy
.
finansowej Gminie Miejskiej
Giżycko

Skarbnik Powiatu
Wydział Spraw
Obywatelskich

Gminie Miejskiej Giżycko udzielono pomocy finansowej,
w formie dotacji celowej w wysokości 225.000,00 zł.
na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona Zdrowia”
w celu przeznaczenia jej w 2021 r. na zakup i modernizację
systemu informatycznego.

zrealizowano
30.06.2021 r.

19. Uchwała
1
Nr XXIX.191.2021 z dnia
27.05.2021
8
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

20. Uchwała
1
Nr XXIX.192.2021 z dnia
27.05.2021
9
zmieniająca uchwałę
w
. sprawie zatwierdzenia planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu na rok 2021

Przewodnicząca
Rady

Zrealizowano.

21. Uchwała
2
Nr XXX.193.2021 z dnia
24.06.2021
0
w sprawie przyjęcia
rezygnacji
.
i zwolnienia z pełnienia
obowiązków członka Komisji Spraw
Społecznych i Edukacji

Przewodnicząca
Rady

Wprowadzono zmianę w rocznym planie pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2021 zatwierdzonym
Uchwalą Nr XXIV.167.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
polegającą na dodaniu w miesiącu czerwcu tematu:
„Kontrola opłat drogowych za zajęcie pasa drogowego
na przykładzie ul. Rajskiej w Giżycku”.
Przyjęto rezygnację i zwolniono radną Dorotę Tarara
z pełnienia obowiązków członka Komisji Spraw Społecznych
i Edukacji.

22. Uchwała
2
Nr XXX.194.2021 z dnia
24.06.2021
1
w sprawie przyjęcia
rezygnacji
.
i zwolnienia z pełnienia
obowiązków
zastępcy
przewodniczącego i członka Komisji
Rewizyjnej

Przewodnicząca
Rady

Przyjęto rezygnację i zwolniono radną Dorotę Tarara
z pełnienia obowiązków zastępcy przewodniczącego i członka
Komisji Rewizyjnej.

Zrealizowano.

Zrealizowano.
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23. Uchwała
2
Nr XXX.195.2021 z dnia
24.06.2021
2
w sprawie wyboru
Zastępcy
.
Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
24. Uchwała
2
Nr XXX.196.2021 z dnia
24.06.2021
3
w sprawie zajęcia
stanowiska
.
dotyczącego przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku
Giżycko – Kętrzyn

Przewodnicząca
Rady

25. Uchwała
2
Nr XXX.197.2021 z dnia
24.06.2021
4
w sprawie ustanowienia
służebności
.
przesyłu

Wydział Geodezji
ZDP

26. Uchwała
2
Nr XXX.198.2021 z dnia
24.06.2021
5
w sprawie użyczenia
części
.
nieruchomości

Wydział Geodezji

27. Uchwała
2
Nr XXX.199.2021 z dnia
24.06.2021
6
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą
do wydatkowania środków.

28. Uchwała
2
Nr XXX.200.2021 z dnia
24.06.2021
7
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Biuro Rady

Wybrano radnego Piotra Mirosława Kwiatka na Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zrealizowano.

Rada Powiatu poparła działania Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego zmierzające do przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 592 na odcinku Giżycko – Kętrzyn.
Opowiedziała się za wyborem rozwiązania uwzględniającego
z jednej strony poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
poprawę parametrów technicznych drogi i z drugiej strony
odnowienie drzewostanu i zachowanie dotychczasowego
w najciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo częściach
przedmiotowego odcinka drogi.
Stanowisko przekazano:
1. Zarządowi oraz Sejmikowi Województwa WarmińskoMazurskiego,
2. Zarządowi oraz Radzie Powiatu w Kętrzynie,
3. Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Kętrzynie,
4. Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Giżycku,
5. Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy Ryn,
6. Wójtowi i Radzie Gminy Giżycko,
7. Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Zrealizowano

Zrealizowana
Uchwała podjęta w związku z realizacją inwestycji na budowę
przyłącza energii cieplnej do siedziby ZDP przy ul. Suwalskiej
Użyczenie nieodpłatne nieruchomości przy Al. 1 Maja 14,
celem postawienia pojemnika na nakrętki. Podpisana umowa
z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich dnia
23.07.2021

Zrealizowana
Umowa na czas
nieoznaczony,
obowiązuje od
01.07.2021
Zrealizowano
rok 2021.

Zrealizowano.
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29. Uchwała
2
Nr XXX.201.2021 z dnia
24.06.2021
8
w sprawie udzielenia
Zarządowi
.
Powiatu w Giżycku wotum
zaufania

Biuro Rady

30. Uchwała
2
Nr XXX.202.2021 z dnia
24.06.2021
9
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
.
finansowego za rok
2020

Biuro Rady

31. Uchwała
3
Nr XXX.203.2021 z dnia
24.06.2021
0
w sprawie absolutorium
z. tytułu wykonania budżetu za rok
2020

Biuro Rady

32. Uchwała
3
Nr XXXI.204.2021 z dnia
26.08.2021
1
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą
do wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

33. Uchwała
3
Nr XXXI.205.2021 z dnia
26.08.2021
2
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

34. Uchwała
3
Nr XXXII.206.2021 z dnia
30.09.2021
3
w sprawie pozbawienia
kategorii
.
drogi powiatowej nr 1724N
Wronka – Wilkasy

ZDP
Wydział Geodezji

Zrealizowano

35. Uchwała
3
Nr XXXII.207.2021 z dnia
30.09.2021
4
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

Wydział
Komunikacji

Pozbawiono z dniem 1 stycznia 2022 roku drogę nr 1724N
Wronka – Wilkasy (położonej na działkach o nr
ewidencyjnych: 899 obręb Wilkasy oraz 295 obręb Wronka,
gmina Giżycko) dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Opłaty naliczane są właścicielom pojazdów zholowanych na
parking Firmy Fedio w Giżycku w wysokości ustalonej przez
Radę Powiatu w Giżycku

Zrealizowano
Udzielono Zarządowi wotum zaufania.

Zrealizowano
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zrealizowano
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2020.

Realizacja od
1.01.2022 roku do
31.12.2022 roku
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36. Uchwała
3
Nr XXXII.208.2021 z dnia
30.09.2021
5
w sprawie wysokości
opłat
.
za usunięcie i przechowywanie
statku lub innego obiektu pływającego

Wydział Ochrony
Środowiska

37. Uchwała
3
Nr XXXII.209.2021 z dnia
30.09.2021
6
w sprawie uchwalenia
powiatowego
.
programu ochrony
środowiska

Wydział Ochrony
Środowiska

38. Uchwała
3
Nr XXXII.210.2021 z dnia
30.09.2021
7
zmieniająca uchwałę
w
. sprawie przeznaczenia środków
z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r

PCPR
PUP

39. Uchwała
3
Nr XXXII.211.2021 z dnia
30.09.2021
8
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

40. Uchwała
3
Nr XXXII.212.2021 z dnia
30.09.2021
9
w sprawie udzielenia
pomocy
.
finansowej Gminie Miejskiej
Giżycko

Skarbnik Powiatu
WSO

Gminie Miejskiej Giżycko udzielono pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w wysokości 2.459.000,00 zł.
na dokapitalizowanie spółki z o.o. „Giżycka Ochrona
Zdrowia” w celu przeznaczenia jej w 2021 r. w następujący
sposób:
1. 1.459.000 zł na dostosowanie budynków do
obecnych wymogów przeciwpożarowych,
2. 1.000.000 zł na modernizację lub budowę budynków
i zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia
Szpitala.
3.
Rada Powiatu uwzględniła petycję mieszkańców Rydzewa
z dnia 10.08.2021 r. dotyczącą zastosowania środków
spowolnienia ruchu w w/w miejscowości, przy czym wskazuje
się, iż do realizacji powyższego niezbędne jest wykonanie
przez Gminę Miłki oświetlenia wskazanego odcinka drogi.
Przewodnicząca Rady zawiadomiła składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.

Zrealizowano
ad 1:
18.10.2021
25.10.2021
28.10.2021

41. Uchwała
4
Nr XXXIII.213.2021 z dnia
28.10.2021
0
w sprawie rozpatrzenia
petycji
.

Uchwała obowiązuje od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Realizacja art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Realizacja
od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Realizacja od
30.09.2021 do
końca 2024 r.

Zrealizowano
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu – organizacja staży.

Przewodnicząca
Rady
ZDP

ad 2:
07.10.2021
12.10.2021

Rozpatrzono
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42. Uchwała
4
Nr XXXIII.214.2021 z dnia
28.10.2021
1
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą
do wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

43. Uchwała
4
Nr XXXIII.215.2021 z dnia
28.10.2021
2
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

44. Uchwała
4
Nr XXXIV.216.2021 z dnia
25.11.2021
3
zmieniająca uchwałę
Nr
. XXXII.208.2021 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie statku
lub innego obiektu pływającego

Wydział Ochrony
Środowiska

45. Uchwała
4
Nr XXXIV.217.2021 z dnia
25.11.2021
4
w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego
.
Programu Współpracy
Powiatu Giżyckiego z Organizacjami
Pozarządowymi
i
Innymi
Uprawnionymi
Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na lata 2022-2024”

Wydział Spraw
Obywatelskich

46. Uchwała
4
Nr XXXIV.218.2021 z dnia
25.11.2021
5
w sprawie określenia
rozkładu
.
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
giżyckiego

Wydział Spraw
Obywatelskich

Zrealizowano
Na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego znak: PN.4131.398.2021 z dnia
28.10.2021 r. wprowadzono zmianę w uchwale.

Na tej podstawie 12.01.2021 r. Zarząd Powiatu w Giżycku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022 (z zakresu:
kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, edukacji ekologicznej, profilaktyki i promocji
zdrowia, ratownictwa i ochrona ludności, wsparcia organizacji
pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez
prowadzenie doradztwa na rzecz NGO, dofinansowania
wkładu własnego organizacji pozarządowych).
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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.
Uchwałą Rady Powiatu ustalono na 2022 rok rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych oraz grafik dyżurów,
pełnionych przez apteki ogólnodostępne położone na terenie
powiatu giżyckiego, umożliwiający dostępność świadczeń
w porze nocnej oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne
od pracy. Uchwała przyjęta do realizacji przez apteki.

W trakcie
realizacji,
wykonanie
do 31.12.2024 r.

W trakcie
realizacji,
wykonanie
do 31.12.2022 r.
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47. Uchwała
4
Nr XXXIV.219.2021 z dnia
25.11.2021
6
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą
do wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

48. Uchwała
4
Nr XXXIV.220.2021 z dnia
25.11.2021
7
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

49. Uchwała
4
Nr XXXIV.221.2021 z dnia
25.11.2021
8
w sprawie ustalenia
wysokości
.
diet radnych Rady Powiatu
w Giżycku

Skarbnik Powiatu

50. Uchwała
4
Nr XXXIV.222.2021 z dnia
25.11.2021
9
w sprawie wynagrodzenia
Starosty
.

Skarbnik Powiatu

51. Uchwała
5
NrXXXV.223.2021 z dnia
16.12.2021
0
zmieniająca uchwałę
w
. sprawie przeznaczenia środków
z Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r.

PCPR
PUP

52. Uchwała
5
Nr XXXV.224.2021 z dnia
16.12.2021
1
w sprawie dokonania
zmian
.
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Giżyckiego na
lata 2021-2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2021 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2022-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą do
wydatkowania środków.

Zrealizowano
rok 2021.

53. Uchwała
5
Nr XXXV.225.2021 z dnia
16.12.2021
2
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano.

Diety wypłaca się w terminach i w wysokości wynikającej
z uchwały.

W trakcie
realizacji.
W zakresie 2021r.
zrealizowano

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości wynikającej
z uchwały.

W trakcie
realizacji.
W zakresie 2021r.
zrealizowano

Zrealizowano
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu – organizacja staży.
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54. Uchwała
5
Nr XXXV.226.2021 z dnia
16.12.2021
3
w sprawie ustalenia
wykazu
.
wydatków, które nie wygasają
z upływem 2021 r.

Skarbnik Powiatu
ZDP

55. Uchwała
5
Nr XXXVI.227.2021 z dnia
29.12.2021
4
w sprawie zatwierdzenia
planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2022

Przewodnicząca
Rady

56. Uchwała
5
Nr XXXVI.228.2021 z dnia
29.12.2021
5
w sprawie dokonania
zmian
.
w budżecie Powiatu na rok
2021

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) dokonała się w jednostkach.

Zrealizowano

57. Uchwała
5
Nr XXXVI.229.2021 z dnia
29.12.2021
6
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
.
Prognozy Finansowej
Powiatu Giżyckiego na lata 2022 –
2033

Skarbnik Powiatu

W zakresie 2022 r. realizacja następuje poprzez wykonywanie
budżetu. Dane finansowe w zakresie 2023-2033 stanowią
prognozę i wytyczne do budżetów obejmujących
poszczególne lata budżetowe. Uchwała nie jest podstawą
do wydatkowania środków

W trakcie
realizacji.

58. Uchwała
5
Nr XXXVI.230.2021 z dnia
29.12.2021
7
w sprawie uchwalenia
budżetu
.
Powiatu Giżyckiego na rok
2022

Skarbnik Powiatu

Skarbnik przekazała do jednostek organizacyjnych informacje
o wysokości planu dochodów i wydatków danej jednostki
ujętych w budżecie Powiatu na rok 2022 - realizacja planu
(gromadzenie i wydatkowanie środków) dokonywała się
w jednostkach.

W trakcie
realizacji

Skarbnik nadzoruje ewentualny zwrot niewykorzystanych
środków. W uchwale ujęto sześć zadań, które nie wygasają z
końcem 2021 r.:
1) Remont dr. pow. Nr 1738N na odc. Kruklanki-Żywki
(531.194 zł)
2) Utwardzenie nawierzchni dr. pow. Nr 1708N w msc.
Bielskie (347.793 zł)
3) Przebudowa dr. pow. Nr 1706N Konopki Wlk.-TalkiRanty-Wydminy na odcinku Cybulki-Wydminy (2.745.951
zł)
4) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę
mostu przez Kanał Kula (79.458 zł)
5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
dr. pow. Nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie (70.000
zł)
6) Zakup radarowego wyświetlacza prędkości i kamery
do monitoringu wizyjnego wraz z montażem (66.420 zł)
Zadania realizuje Zarząd Dróg Powiatowych

Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej.

W trakcie
realizacji
do 30.06.2022 r.

W trakcie
realizacji
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2.

Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu w Giżycku – 2021 r.
Numer i nazwa uchwały
Zarządu Powiatu

L.p.

1.

2.

Uchwała Nr 277.2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej Nr 5
Specjalnej, Branżowej Szkole I stopnia nr 2 Specjalnej oraz
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana
Brzechwy w Giżycku dzienników w formie elektronicznej.
Uchwała Nr 278.2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie
upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Giżyckiego do zaciągania zobowiązań.

Jednostka /wydział
/stanowisko
zobligowane do
wykonania
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy

Skarbnik Powiatu

3.

Uchwała Nr 279.2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie
upoważnienia jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego
do zaciągania zobowiązań.

Skarbnik Powiatu

4.

Uchwała Nr 280.2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

5.

Uchwała Nr 281.2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Edukacja
zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim
i węgorzewskim".

Powiatowy Ośrodek
Rozwoju Edukacji

Sposób wykonania 2021 r.

Termin
wykonania

W Szkole Podstawowej Nr 5 Specjalnej, Branżowej Szkole
I stopnia nr 2 Specjalnej oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy Nr 1 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Giżycku dzienniki lekcyjne oraz zajęć
dodatkowych prowadzi się wyłącznie w formie elektronicznej.

Zrealizowano
od 15.01.2021

Upoważniono kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata
2021 – 2033,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2020)
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 (2021) 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.
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.
„Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim
i węgorzewskim”- środki finansowe na realizację projektu wynoszą
177.399 w tym na zakup laptopów i drukarki do PODN 17.500,00.
Termin zakończenia grantu został przez ORE wydłużony do końca
lutego 2022r, pierwotnie miał zakończyć się z końcem listopada 2021
r. ze względu na opóźnienie z realizacją szkoleń dla kadry ODN przez
ORE. Do końca 2021 r. ukończono szkolenie szkolenia lidera i kadry
PODN, szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach zgłoszonych do
projektu, zrealizowaliśmy zakup sprzętu , częściowo zrealizowane
zostały otwarte zasoby edukacyjne . Do wydatkowania na rok bieżący
pozostała kwota 68.921.87
Zakończenie i rozliczenie projektu
do 31.03.2022r.

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie
realizacji
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6.

7.

8.
9.

Uchwała Nr 282.2021 z dnia 15.01.2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2019-2021.
Uchwała Nr 283.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
Uchwała Nr 284.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały zgłoszonej przez radnego.
Uchwała Nr 285.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały zgłoszonej przez radnego.

10. Uchwała Nr 286.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w
Powiecie Węgorzewskim.
11. Uchwała Nr 287.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Polsko-Litewski
pomost przyjaźni".
12. Uchwała Nr 288.2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2021.
13. Uchwała Nr 289.2021 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
14. Uchwała Nr 290.2021 z dnia 12.02.2021 r. w sprawie
podziału środków finansowych na stypendia za wyróżniające
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół,
których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
15. Uchwała Nr 291.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

16. Uchwała Nr 292.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1706N Konopki Wlk. - Talki - Ranty - Wydminy na odcinku
Cybulki – Wydminy”.

Wydział Spraw
Obywatelskich

Zmieniono w składzie komisji konkursowej przedstawiciela Fundacji
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, którym został Paweł Grądzki
(w miejsce Aleksandry Juszkiewicz).

Zrealizowano

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 negatywnie zaopiniował proponowaną przez radnego
Jacka Łożyńskiego zmianę § 69 ust. 7 Statutu Powiatu Giżyckiego.
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował kolejną proponowaną przez
radnego Jacka Łożyńskiego zmianę § 69 ust. 7 Statutu Powiatu
Giżyckiego.
Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie odcinka drogi powiatowej nr
1801N (działka o nr ewidencyjnym 186/2, obręb Przystań – Stawki),
dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w celu zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych.
Projekt nie uzyskał dofinansowania

Zrealizowano

Sekretarz Powiatu
Sekretarz Powiatu
Zarząd Dróg
Powiatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych

Zarząd Dróg
Powiatowych

Przyjęto plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Giżycki na rok 2021 opracowany z uwzględnieniem wniosków
złożonych przez dyrektorów szkół/placówek
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.
Dokonano podziału środków finansowych w łącznej wysokości
59 000zł. z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów
posiadających wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w roku szkolnym 2021/2022, pomiędzy poszczególne szkoły.
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 2021.
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
kwiecień 2022 r. Całkowita wartość inwestycji: 2 745 950,04 zł.
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 1 784 867,52 zł.

Zrealizowano
Zaopiniowano

Wykonano
2021 r.

Nie
zrealizowano

Wykonano w
2021 r.

Zrealizowano

Wykonano
Rok szkolny
2021/2022
Wykonano
2021
Okres
obowiązywania
cennika:
01.01.2021 –
do 31.12.2021
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
15.04.2022
roku
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17. Uchwała Nr 293.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi
powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie”.
18. Uchwała Nr 294.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont dróg powiatowych
nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem”.
19. Uchwała Nr 295.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1726N
na odcinkach Ryn – Stara Rudówka – do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 643”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone. Wartość robót
budowlanych wyniosła 347 792,34 zł.

Wykonano
2021

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie nie zostało rozpoczęte z powodu braku dofinansowania
z RFRD.

Nie
realizowano

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
wrzesień 2022 r. Całkowita wartość inwestycji: 1 742 615,78 zł.
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 1 132 700,25 zł.

20. Uchwała Nr 296.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1734N
na odcinku gr. pow. – Jeziorowskie”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie nie zostało rozpoczęte z powodu braku dofinansowania
z RFRD.

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
12.06.2022
roku
Nie
zrealizowano

21. Uchwała Nr 297.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1738N
na odcinku Kruklanki – Żywki”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac
marzec 2022 r. Wartość zadania 531 193,95 zł.

22. Uchwała Nr 298.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej
nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 592”.
23. Uchwała Nr 299.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych
w gminie Ryn.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Roboty zostały wykonane, odebrane i rozliczone. Wartość robót
budowlanych wyniosła: 1 669 582,07 zł, w tym: środki z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 085 228,34 zł.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie drogi położonej w miejscowości
Sterławki Wielkie na działkach geodezyjnych o nr 280, 281, obręb
Sterławki Wielkie, gmina Ryn o pow. 3 219 m2, do kategorii dróg
gminnych.

Wykonano
2021 r.

24. Uchwała Nr 300.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz
powołania zespołu do spraw dostępności.

Sekretarz Powiatu

Do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie
Powiatowym w Giżycku i powiatowych jednostkach organizacyjnych.
Zarząd wyznaczył Panią Justynę Leszczyńską-Boruch po rezygnacji
Pana Tomasza Gujdy.
Powołał również Zespół do spraw dostępności w składzie:
1) Małgorzata Czopińska;
2) Małgorzata Świdzińska;
3) Renata Mielziuk;
4) Sławomir Maculewicz;
5) Paulina Cieślak.

Zrealizowano

25. Uchwała Nr 301.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

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.

Zrealizowano

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
30.04.2022
roku
Wykonano
2021
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26. Uchwała Nr 302.2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie
powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku realizacji Programu Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

27. Uchwała Nr 303.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

28. Uchwała Nr 304.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie
ustalenia kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej
w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza.
29. Uchwała Nr 305.2021 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ustalenia
kwoty dotacji do jednego noclegu w szkolnym schronisku
młodzieżowym.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

30. Uchwała Nr 306.2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
31. Uchwała Nr 307.2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za
rok 2020.
32. Uchwała Nr 308.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie planu
rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2028.

Skarbnik Powiatu

33. Uchwała Nr 309.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Zwiększenie
atrakcyjności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie
poprzez rozszerzenie ofert o edukację wędkarską oraz
dostosowanie infrastruktury schroniska do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami”.
34. Uchwała Nr 310.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Remont
parkietu w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w
Giżycku".
35. Uchwała Nr 311.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Zespół Szkół
Zawodowych

36. Uchwała Nr 312.2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Program został zrealizowany. Pozyskano z Funduszu
Solidarnościowego kwotę w wysokości 20.400,00 zł na realizacje
programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. W ramach
programu udzielono specjalistycznego poradnictwa psychologa
i dietetyka 10 osobom (opiekunom i członkom rodzin osób
niepełnosprawnych) z Powiatu Giżyckiego.
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.
Ustalono wysokość kwot dotacji na rok 2021 udzielanej szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w przeliczeniu
na jednego ucznia/słuchacza w podziale na poszczególne typy szkół.
Obowiązuje od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Ustalono kwotę dotacji na jedno miejsce noclegowe w szkolnym
schronisku młodzieżowym w roku 2021 w kwocie 118,80 zł, co w
przeliczeniu na liczbę osobonocy dało kwotę 3,96 zł. za osobonocleg.
Obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.
Sprawozdanie przekazano Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.

Zrealizowano

Plan rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich Powiatu Giżyckiego na lata 2021-2028 został
opublikowany na stronie internetowej ZDP Giżycko oraz wysłany
do odpowiednich jednostek.
Projekt nie uzyskał dofinansowania

Wykonano
2021

Zrealizowano

Wykonano w
2021 r.

Wykonano
2021

Zrealizowano

Wykonano
29.03.2021

Nie
zrealizowano

I Liceum
Ogólnokształcące

Wykonano remont parkietu w Sali gimnastycznej I LO

Zrealizowano

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.

Zrealizowano

Skarbnik Powiatu

Zrealizowano
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37. Uchwała Nr 313.2021 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

38. Uchwała Nr 314.2021 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

39. Uchwała Nr 315.2021 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Giżycku.
40. Uchwała Nr 316.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
41. Uchwała Nr 317.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg
gminnych.

Zarząd Dróg
Powiatowych

42. Uchwała Nr 318.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie
przyjęcia raportu o stanie powiatu za 2020 r.
43. Uchwała Nr 319.2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.

Sekretarz Powiatu

44. Uchwała Nr 320.2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Giżycku.
45. Uchwała Nr 321.2021 z dnia 08.06.2021 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

46. Uchwała Nr 322.2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
47. Uchwała Nr 323.2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
Gustawa Gizewiusza
w Giżycku.
48. Uchwała Nr 324.2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
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 związku z upływem kadencji dyrektora placówki Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku ogłoszony
został konkurs na stanowisko. Konkurs nie odbył się ze względu
na brak ofert.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku

Zrealizowano

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.
Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie drogi nr 1724N Wronka –
Wilkasy (położonej na działkach o nr ewidencyjnych: 899 obręb
Wilkasy oraz 295 obręb Wronka, gmina Giżycko) do kategorii dróg
gminnych.
Zarząd Powiatu przyjął projekt Raportu o stanie powiatu za 2020 r.
w celu przekazania go pod obrady rady powiatu.
W ramach ogłoszonego konkursu powołano skład komisji do
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku

Zrealizowano

W ramach ogłoszonej procedury konkursowej na stanowisko
dyrektora CKZiU w Giżycku powołano skład komisji konkursowej
celem wyłonienia kandydata. Konkurs nie odbył się, gdyż nie
wpłynęła żadna oferta.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza 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.
W ramach ogłoszonego konkursu powołano skład komisji do
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza 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.

Wykonano

Wykonanie
2021

Wykonano
2021 r.

Zrealizowano
Termin
posiedzenia
komisji
konkursowej –
18.06.2021r.
Nie wykonano

Wykonanie
2021

Zrealizowano

Termin
posiedzenia
komisji
konkursowej –
05.07.2021r.
Zrealizowano
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49. Uchwała Nr 325.2021 z dnia 29.06.2021 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.
50. Uchwała Nr 326.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
51. Uchwała Nr 327.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
52. Uchwała Nr 328.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w
Powiecie Węgorzewskim.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych

53. Uchwała Nr 329.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Giżyckiemu.

Sekretarz Powiatu

54. Uchwała Nr 330.2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu.

Sekretarz Powiatu

Stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku na 5 letnią kadencję
powierzono Pani Justynie Matelak, wyłonionej w ramach
przeprowadzonego konkursu.
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.
Stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. G.
Gizewiusza w Giżycku na 5 letnią kadencje powierzono Pani Annie
Dec wyłonionej w ramach przeprowadzonego konkursu
Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie odcinka drogi powiatowej nr
1977N (działki o nr ewidencyjnym 279/2, obręb Przerwanki, gmina
Pozezdrze – odcinek o długości 950 m), dotychczasowej kategorii
drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania.
Udzielono pełnomocnictwa Panu Mateuszowi Sierońskiemu do
podejmowania w imieniu i na rzecz powiatu czynności niezbędnych
do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład.
Udzielono pełnomocnictwa Panu Marianowi Lemecha do
podejmowania w imieniu i na rzecz powiatu czynności niezbędnych
do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład.
Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

55. Uchwała Nr 331.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu drogi
powiatowej nr 1734N i drogi gminnej nr 129021N”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

56. Uchwała Nr 332.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 22 lipca w m.
Kruklanki”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

57. Uchwała Nr 333.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.
Rydzewo”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

58. Uchwała Nr 334.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul.
Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

Okres
powierzenia –
01.09.2021r. –
31.08.2026r.
Zrealizowano

Okres
powierzenia:
01.09.2021r. –
31.08.2026 r.
Wykonano
2021 r.

Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
14.08.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
14.08.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
14.08.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
14.08.2022
roku
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59. Uchwała Nr 335.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w
Rynie”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

60. Uchwała Nr 336.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

61. Uchwała Nr 337.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Giżyckiego za I półrocze 2021 r. oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
62. Uchwała Nr 338.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu.

Skarbnik Powiatu

63. Uchwała Nr 339.2021 z dnia 20.08.2021 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biura Zarządu
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Sekretarz 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.
Uchwała podjęta w związku przebudową drogi powiatowej –Alei 1
Maja. Służebność dotyczy nieruchomości przy Alei 1 Maja 14
stanowiącej współwłasność Powiatu Giżyckiego Gminy Miejskiej
Giżycko i Skarbu Państwa. Zarządzeniem Wojewoda WarmińskoMazurski wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu, uchwała w trakcie realizacji, wykonanie jej będzie możliwe
po zakończeniu prac budowlanych.
Udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Kombel-Gawlik do
występowania w imieniu powiatu o uzyskanie zgody na wycinkę
drzew w celu realizacji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy
Giżycko.
W związku ze zwiększeniem do września 2021 r. statutowej, dziennej
liczby miejsc o 4, niezbędna była zmiana zapisu w regulaminie
jednostki.
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 związku z brakiem ofert w ramach ogłoszonego przez Zarząd
Powiatu konkursu na stanowisko dyrektora placówki, z dniem
01.09.2021r. przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora CKZiU
w Giżycku dotychczasowemu dyrektorowi Pani Beacie Mirosławie
Bobieni, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w
Olsztynie.
Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie dróg powiatowych nr: 4642N
ul. Pionierskiej położonej na dz. o nr geod. 430, obręb Ruciane –
Nida, oraz 4747N ul. Rzemieślniczej, położonej na dz. o nr geod. nr
441/1, obręb Ruciane – Nida dotychczasowej kategorii dróg
powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
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.

64. Uchwała Nr 340.2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Giżycku.
65. Uchwała Nr 341.2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
66. Uchwała Nr 342.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku.

67. Uchwała Nr 343.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych w
Powiecie Piskim.
68. Uchwała Nr 344.2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Wydział Geodezji
i Gospodarki
Gruntami

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Giżycku
Skarbnik Powiatu

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Zarząd Dróg
Powiatowych

Skarbnik Powiatu

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
14.08.2022
roku
Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie
realizacji

Zrealizowano

Zrealizowano

Zrealizowano

Okres
przedłużenia
powierzenia
stanowiska –
01.09.2021 r. –
31.08.2022r.
Wykonano
2021 r.

Zrealizowano
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69. Uchwała Nr 345.2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Giżycko na lata 2021-2025 z perspektywą do 2028 r.

Wydział Ochrony
Środowiska,
Gospodarki Wodnej i
Rolnictwa
Zarząd Dróg
Powiatowych

Pozytywnie zaopiniowano projekt pn.: Rozbudowa mostu przez Kanał
Kula”.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

W 2021 roku ogłoszono konkurs w wyniku którego, wybrano ofertę
Fundacji WIOSNA DLA NAS.

Zrealizowano

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.

Zrealizowano

73. Uchwała Nr 349.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

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.

Zrealizowano

74. Uchwała Nr 350.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

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.

Zrealizowano

75. Uchwała Nr 351.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych
na ul. 22 Lipca w Kruklankach”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

76. Uchwała Nr 352.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na
ul. Białostockiej w Giżycku”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

77. Uchwała Nr 353.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych
na ul. Antonowskiej w Giżycku”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
26.09.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
26.09.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
26.09.2022
roku

70. Uchwała Nr 346.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wydania
opinii dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa mostu przez
Kanał Kula”.
71. Uchwała Nr 347.2021 z dnia 30.09.2021 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 2022 roku.
72. Uchwała Nr 348.2021 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Giżycko na lata
2021-2025 z perspektywą do 2028 r. został pozytywnie
zaopiniowany.

Pozytywnie
rozpatrzono
wniosek Wójta
Gminy Giżycko
Wykonano
2021
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78. Uchwała Nr 354.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na
ul. Smętnej w Wydminach”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

79. Uchwała Nr 355.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na
drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie”.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Zadanie jest w trakcie realizacji w systemie projektuj-buduj,
sporządzono niezbędne dokumenty, wskazane w umowie o
dofinansowanie zawartej z Wojewodą.

Wydział Geodezji
i Gospodarki
Gruntami

Podjęcie uchwały konieczne było ze względu na zmiany kadrowe w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Uchwała jest realizowana
za każdym razem gdy zachodzi konieczność powołania komisji

Wydział Geodezji
i Gospodarki
Gruntami
Wydział Ochrony
Środowiska,
Gospodarki Wodnej i
Rolnictwa

Podjęcie uchwały konieczne było ze względu na zmiany kadrowe w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. Uchwała jest realizowana
za każdym razem gdy zachodzi konieczność powołania komisji
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ryn na
lata 2022-2026 został pozytywnie zaopiniowany.

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.
Wykonanie Uchwały powierzono Dyrektorowi PCPR w Giżycku.
Komisja konkursowa w celu rozstrzygnięcia konkursu pracowała za
pomocą środków zdalnych: drogą korespondencji elektronicznej,
tradycyjną poczta i drogą telefoniczną.
Pozytywnie zaopiniowano projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr
136025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach”.

80. Uchwała Nr 356.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Giżyckiego.
81. Uchwała Nr 357.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
wyznaczenia członków komisji przetargowej do
przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych.
82. Uchwała Nr 358.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta i Gminy Ryn na lata 2022-2026.

83. Uchwała Nr 359.2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
84. Uchwała Nr 360.2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie trybu
funkcjonowania komisji konkursowych w okresie zagrożenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
85. Uchwała Nr 361.2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wydania
opinii dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr
136025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach”.
86. Uchwała Nr 362.2021 z dnia 04.11.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
87. Uchwała Nr 363.2021 z dnia 04.11.2021 r. w sprawie
powierzenia zadania pn.: „Przebudowa /rozbudowa odcinka
al. 1 Maja w Giżycku”.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Zarząd Dróg
Powiatowych
Skarbnik Powiatu

Zarząd Dróg
Powiatowych

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.
Zadanie jest w trakcie realizacji. W sierpniu 2021 r. złożono wniosek
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych (I edycja). Wniosek otrzymał
wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu w
wysokości 9 025 000,00 zł. W grudniu 2021 r. rozpoczęto procedurę
przetargową

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
26.09.2022
roku
W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
26.09.2022
roku
W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji
Pozytywnie
rozpatrzono
wniosek
Burmistrza
Miasta i Gminy
Ryn
Zrealizowano

Zrealizowano

Wykonano
2021
Zrealizowano

W trakcie
realizacji planowane
zakończenie
12.12.2022
roku
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88. Uchwała Nr 364.2021 z dnia 04.11.2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych
w gminie miejskiej Giżycko.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie ul. Róży Wiatrów położonej na
terenie Gminy Miejskiej Giżycko do kategorii dróg gminnych.

Wykonano
2021 r.

89. Uchwała Nr 365.2021 z dnia 04.11.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu "Budowa sali
gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Giżycku".
90. Uchwała Nr 366.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych
Skarbnik Powiatu

W 2021 rozpoczęto procedurę przetargową, budowę rozpoczęto w
2022

W trakcie
realizacji

Zrealizowano

91. Uchwała Nr 367.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie
dokonania wyboru długości okresu stosowanego do
wyliczenia relacji z art. 243 ust.1 ustawy o finansach
publicznych.

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.
uchwała jest realizacją obowiązku wynikającego z art.9 ust.1 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.),
w myśl którego „1.Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty
przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów
określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących
budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych
dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.
Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31
grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę
obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.”

92. Uchwała Nr 368.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na rok
2022- 2033.

Skarbnik Powiatu

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

Zrealizowano
15.11.2021 r.
29.12.2021 r.

93. Uchwała Nr 369.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu
budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2022.

Skarbnik Powiatu

Skarbnik przedłożyła projekt budżetu Powiatu Giżyckiego na 2022
rok Radzie Powiatu w Giżycku celem uchwalenia budżetu na 2019
rok oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem
zaopiniowania.

Zrealizowano
15.11.2021 r.
29.12.2021 r.

94. Uchwała Nr 370.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miejskiej Giżycko dz.
220 na cele budowlane.

Zarząd Dróg
Powiatowych

Na podstawie Uchwały przygotowano umowę użyczenia części
działki nr 220 w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Przemysłowej w
Giżycku wraz z budową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową
kolizji z infrastrukturą”

Wykonano
2021

95. Uchwała Nr 371.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w
Giżycku.

Dom Pomocy
Społecznej
w Giżycku

Z uchwałą zapoznano wszystkich pracowników jednostki
organizacyjnej.

Wykonano w
2021 r.

Zrealizowano

Strona 107 z 113

96. Uchwała Nr 372.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Europejski
staż zawodowy – pewny start na rynku pracy”.

Zespół Szkół
Zawodowych

Projekt numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017442 „ Europejski
staż zawodowy – pewny start na rynku pracy” został przyjęty do
realizacji od 01.12.2021 i będzie prowadzony do 30.11.2022 r.
Wykonanie działań wynikających z projektu planowane jest na rok
2022.

Realizacja
projektu w
trakcie

97. Uchwała Nr 373.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

Zrealizowano

98. Uchwała Nr 374.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół
i Placówek
Oświatowych

99. Uchwała Nr 375.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „TIK-AMY z
KULTURĄ W SIECI”.
100. Uchwała Nr 376.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projekt „Rozwój
kompetencji uczniów z Giżycka”.
101. Uchwała Nr 377.2021 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

I Liceum
Ogólnokształcące

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 Ewelinie Jankuniec - Dyk
nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu jako wychowawca w
internacie Zespołu Szkól Elektronicznych i Informatycznych im.
Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
Działania projektowe rozpoczęto w 2022

II Liceum
Ogólnokształcące

Działania projektowe rozpoczęto w 2022

W realizacji

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.
Zatwierdzono 16 grudnia 2021 r.

Zrealizowano

Termin
egzaminu 15.12.2021 r.

W realizacji

102. Uchwała Nr 378.2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy przy RYSIPON „Dar Serca” w Rynie na 2022
rok.
103. Uchwała Nr 379.2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Rynie
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.

Zrealizowano

104. Uchwała Nr 380.2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Giżycku na 2022 rok.

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Giżycku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, §
4.1 pkt: 3 zatwierdzono Roczny Plan Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Giżycku na 2022 rok.
W planie uwzględniono sytuacją epidemiczną w Polsce związaną
z zagrożeniem Covid-19 i ewentualnym, czasowym zawieszeniem
działalności placówki.

Zrealizowano

105. Uchwała Nr 381.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu „Kształcenie i
szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja
kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”.

Zespół Szkół
Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Realizacja w
2022 r.

W trakcie
realizacji
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106. Uchwała Nr 382.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów Nabór 2021 w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
107. Uchwała Nr 383.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie naboru
kandydatów na członków komisji konkursowych.

Zespół Szkół
Kształtowania
Środowiska
i Agrobiznesu
Wydział Spraw
Obywatelskich

108. Uchwała Nr 384.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Skarbnik Powiatu

109. Uchwała Nr 385.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie
przystąpienia Powiatu Giżyckiego do projektu (wniosku
finansowego) o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET000012397.
110. Uchwała Nr 386.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.

Zespół Szkół
Elektronicznych
i Informatycznych
Skarbnik Powiatu

Projekt nie został zaakceptowany do dofinansowania

Nie wykonano

Ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do
opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w
latach 2022-2024. Termin zgłaszania kandydatów upłynął z dniem 10
stycznia 2022 r. Wpłynęło 5 zgłoszeń.
Zarząd Powiatu dnia 12 stycznia 2022 r. powołał pełny skład komisji
konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych
konkursów na realizację zadań publicznych, zlecanych sektorowi
pozarządowemu w latach 2022-2024, w następującym składzie:
1. Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:
1) Małgorzata Czopińska
2) Ryszard Należyty
3) Krzysztof Paternoga
4) Kamila Gaińska-Wójcik
5) Marek Trypuć
6) Justyna Barczak
7) Jerzy Bujno
8) Jolanta Palczewska
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących
działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Giżyckiego:
1) Mariusz Kuncer - zgłoszony przez Fundację Kuncer Teatralnie,
2) Katarzyna Marcisz - zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku,
3) Zygmunt Raczkowski - zgłoszony przez Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku,
4) Jerzy Bielewski - zgłoszony przez Oddział PTTK „Wielkich Jezior
Mazurskich” w Giżycku,
5) Ewa Szymańska - zgłoszona przez Fundację Arwena.
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.
Rozpoczęcie programu ERASMUS bez zobowiązań finansowych

Zrealizowano

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.

Zrealizowano

Zrealizowano

W trakcie
realizacji
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IV.

WSPÓŁPRACA

1.

Współpraca z innymi samorządami

Powiat Giżycki w 2021 r. podejmował wspólne działania z następującymi samorządami:
Gmina Giżycko
z budżetu Gminy Giżycko
1) 292 176,86 zł - remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty - do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 592
Gmina Ryn
z budżetu Gminy Ryn
1) 17 813,43 zł - budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791N w m. Stara Rudówka
Gmina Kruklanki
z budżetu Gminy Kruklanki
1) 41 307,24 zł - remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany
2) 5 899,50 zł - remont chodnika w ciągu dr. pow. nr 1738N w msc. Sołtmany – etap 2
Gmina Miejska Giżycko
z budżetu Powiatu Giżyckiego
1. 40 000,00 zł.
realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2. 200 000,00 zł.
organizacja i prowadzenie przez Gminę Miejską Giżycko ośrodka
szkoleniowo-sportowego w zakresie żeglarstwa
3. 1 585 037,44 zł.
dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.
4. 1 000 000,00 zł.
na modernizację szpitala wraz z zakupem specjalistycznego
sprzętu oraz aparatury
5. 225 000,00 zł.
zakup i modernizację systemu informatycznego
z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko
1. 38 758,17 zł.
organizacja międzyszkolnych punktów katechetycznych
Gmina Miłk
z budżetu Gminy Miłki
1) 146 736,17 zł - remont dr. pow. nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy
powiatu;
2) 469 060,52 - Miłki w sprawie realizacji zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa
Powiat Braniewski
Z budżetu Powiatu Braniewskiego
29 150,00 zł. - Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie organizacji dokształcania uczniów.
Powiat Węgorzewski
Z budżetu Powiatu Węgorzewskiego
6 231,00 zł. - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców
Powiatu Węgorzewskiego –
Województwo Warmińsko-Mazurskie
1) Porozumienie w sprawie prowadzenia i rozbudowy biblioteki pedagogicznej – 165 100,00 zł.
2) Umowa w sprawie dofinansowania Biura Regionalnego w Brukseli. – 2 000,00 zł.
3) na granty na infrastrukturę sportową (remont podłogi sali gimnastycznej I LO) - - 11 500,00 zł.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej – 1 193 222,00 zł.
Wydminy, Miłki, Kruklanki, Gminą Giżycko
251 546,94 zł. - wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości
usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu z gminami.
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2. Współpraca międzynarodowa
- Alytus ( Litwa)
2.06.2021 Udział delegacji szkoły Dżukija w Alytusie w obchodach 50-lecia SOSW
14-15.06.2021 Szkolenie dla 5 nauczycieli z SOSW i 5 nauczycieli z Alytusa w Giżycku ( wykorzystanie
zakupionego w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii” sprzętu do terapii uczniów
z niepełnosprawnościami
17-18.06.2021 Spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych ( 16 z Powiatu Giżyckiego
i 18 z Alytusa) w Giżycku w ramach projektu „„Współpraca sukcesem w terapii” wypracowanie modelu
współpracy instytucji na rzecz kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością
oraz ich rodzin, zwiedzanie przez gości z Alytusa instytucji udzielających wsparcia osobom
z niepełnosprawnością))
22-23.06.2021 Konferencja „Alternatywne formy komunikacji” dla przedstawicieli instytucji edukacyjnych
i socjalnych ( 16 z Powiatu Giżyckiego i 18 z Alytusa) w Giżycku w ramach projektu „„Współpraca
sukcesem w terapii”
7-9.07.2021 Spotkanie przedstawicieli nauczycieli wychowania fizycznego/trenerów z Powiatu Giżycku
z Powiatu Giżyckiego, Alytusa i Kuldigi w Kuldidze na Łotwie ( wymiana doświadczeń na temat pracy
z osobami z niepełnosprawnymi, zwiedzanie obiektów sportowych w Kuldidze ze zwróceniem uwagi
na ich dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami)
19-20.08.2021 Spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu Giżyckiego,
Alytusa i Kuldigi na Łotwie w Alytusie w ramach projektu „Sport bez barier” ( bariery w dostępie osób
z niepełnosprawnością do kultury fizycznej w kraju każdego z partnerów projektu)
23-24.08.2021 Spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych ( 16 z Powiatu Giżyckiego
i 18 z Alytusa oraz 10 rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu Giżyckiego i 10 z Alytusa)
w Alytusie w ramach projektu „„Współpraca sukcesem w terapii”
wypracowanie modelu współpracy
instytucji na rzecz kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
zwiedzanie instytucji udzielających wsparcia osobom z niepełnosprawnością)
4.09.2021 Udział przedstawiciela PZOSiPO w trekkingu w Birstonas na Litwie w 10 rocznicę Dni
Współpracy Europejskiej ( pomimo dużej promocji wydarzenia i zaproszeń ze strony programu LitwaPolska z polskich beneficjentów nikt więcej nie zgłosił się na to wydarzenie. Przedstawiciel PZOSiPO
był jedynym przedstawicielem ze strony polskich beneficjentów)
9-10.09.2021 – spotkanie zespołów zarządzających ( PORE, ZSEiI, SP w Rydzewie, Przedszkole nr 4
w Giżycku, szkoły z Alytusa i z Rygi ) w Rydze w celu ustalenia harmonogramu działań projektu
„Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”.
16-17.09.2021 – konferencja podsumowująca projekt „Sport bez barier” w Giżycku z udziałem
przedstawicieli Alytusa i Kuldigi na Łotwie ( przedstawienie Raportów dostępności obiektów sportowych
wykonanych przez każdego partnera)
18.09.2021 Organizacja w Giżycku Festiwalu dawnych gier podwórkowych z udziałem 40 uczestników
z Alytusa w ramach projektu „Sport dla wszystkich”
18.09.2021 Stoiskowe projektowe z prezentacją realizowanych projektów z Alytusem z programu Litwa –
Polska w czasie Dnia Współpracy Europejskiej w Giżycku. Prezentacja robotów zakupionych do SOSW
29.09.2021 Impreza promująca zdrowie dla dzieci z niepełnosprawnością w Alytusie w ramach projektu
„ Współpraca sukcesem w terapii) ( w imprezie wzięło udział 20 dzieci
z SOSW, MOS, SP nr 3
z rodzicami lub nauczycielami)
30.09.-1.10.2021 Spotkanie przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych ( 16 z Powiatu Giżyckiego
i 18 z Alytusa oraz 10 rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu Giżyckiego i 10 z Alytusa)
w Giżycku w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii” wypracowanie modelu współpracy
instytucji na rzecz kompleksowego i efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
zwiedzanie przez gości z Alytusa instytucji udzielających wsparcia osobom z niepełnosprawnością)
6.10.2021 Organizacja w ZSZ Sportowego Turnieju Młodzieżowego z udziałem 40 uczestników z Alytusa
w ramach projektu „Sport dla wszystkich”
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7-9.10.2021 Spotkanie podsumowujące zespołów zarządzających projekt „Sport bez barier” z Powiatu
giżyckiego, Alytusa i Kuldigi na Łotwie w Kuldidze ( przygotowanie raportu z realizacji projektu
do Brukseli)
12.10.2021 Młodzieżowy turniej koszykówki w Alytusie z udziałem 15 osobowej reprezentacji młodzieży ze
szkól średnich z Powiatu Giżyckiego w ramach projektu „Sport dl wszystkich”. Udział 30 osobowej
reprezentacji społeczności Powiatu Giżyckiego – prezentacja projektu, zwiedzanie obiektów sportowych
w Alytusie, konferencja promująca zdrowie
18-22.10.2021 Szkolenie dla 5 nauczycieli z Powiatu Giżyckiego ( SOSW, MOS, PORE, SP nr 3) oraz
5 z Alytusa w Giżycku w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii” ( szkolenie z EEG
Biofeedback I stopnia)
26-27.10.2021 Konferencja w Alytusie podsumowująca realizację projektu „Współpraca sukcesem
w terapii” (w konferencji wzięło udział 20 przedstawicieli instytucji edukacyjnych i socjalnych oraz 10
rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Powiatu Giżyckiego
15-26.11.2021 Praktyka 6 uczniów z kierunku kucharz z Centrum Zawodowego w Alytusie ( miejsce
praktyk: Zespół Szkół Zawodowych i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy)
Cały rok – spotkania on-line 10 nauczycieli wychowania fizycznego z Powiatu Giżyckiego i Alytusa
w ramach projektu „sport dla wszystkich” ( wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania zajęć
wychowania fizycznego w formie zdalnej)
W trakcie całego roku odbyło się wiele spotkań on-line pracowników PZOSiPO oraz PORE ( jednostek
realizujących projekty z Alytusem) w czasie których ustalano bieżące sprawy związane z realizacją
projektów
-

Grecja - udział 46 uczniów i 3 nauczycieli zawodów architektura krajobrazu, agrobiznes, budownictwo,
organizacja reklamy, inżynieria środowiska i melioracji ( ZSKŚiA) w praktykach zawodowych u greckich
przedsiębiorców; (ZSKŚiA)

- Łotwa
W 2021 współpracowano z miastami na Łotwie w ramach dwóch projektów
PZOSiPO wraz ze Stowarzyszeniem „Szansa” przy SOSW” oraz szkołą Dżukija w Alytusie realizował
ze szkołą specjalną z Kuldigi projekt „Sport bez barier” w ramach którego odbywały się spotkania
rodziców dzieci z niepełnosprawnością, przedstawicieli trenerów/nauczycieli wychowania fizycznego,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się sportem. W ramach projektu
sprawdzano też dostępność obiektów sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
PORE wraz z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Szkołą Podstawową w Rydzewie
i Przedszkolem nr 4 w Giżycku oraz 3 szkołami z Alytusa realizował z 3 szkołami (ogólnokształcącymi
i zawodową) z Rygi projekt „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”. W ramach projektu
odbywały się szkolenia dla nauczycieli dotyczące edukacji czytelniczej, zwiedzano biblioteki szkolne
oraz biblioteki narodowe w Rydze i w Wilnie, wymieniano się dobrymi praktykami w zakresie zajęć
z edukacji czytelniczej. Uczestniczący w projekcie nauczyciele opracowują materiały z edukacji
czytelniczej w celu umieszczenia ich na platformie otwartych zasobów edukacyjnych.
Dotychczasowe doświadczenia z tych projektów wskazują, że partnerzy z Łotwy są zainteresowani
dalszą współpracą z naszymi placówkami oświatowymi
PORE - projekt w programie Erasmus + Edukacja Szkolna pt. „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk – Efektywne strategie w edukacji czytelniczej” w partnerstwie z Litwą i Łotwą .
Sytuacja epidemiologiczna wstrzymała realizację działań w projekcie w roku 2020 i spowodowała
zmiany w harmonogramie. W roku 2021 odbyły się dwa spotkania zespołu zarządzającego z partnerami
projektu , zrealizowano szkolenia on-line w Giżycku, oraz szkolenie na Łotwie i Litwie . Przekazano
należne Partnerom zagranicznym środki finansowe na organizację szkoleń. Szkolenia na Łotwie
i Litwie przygotowane były na bardzo wysokim poziomie Uczestniczący w szkoleniach nauczyciele –
20 osób z Polski i po 15 osób z krajów partnerskich mieli możliwość zapoznania ze strategiami rozwoju
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czytelnictwa w partnerskich krajach, zapoznania z ofertą Biblioteki Narodowej w Rydze i Wilnie,
wymiany doświadczeń i poznania nowych metod pracy z uczniem i literaturą w szkołach partnerów.
W roku bieżącym zostanie zrealizowana część druga szkolenia w Giżycku wraz z konferencją
podsumowującą projekt. Planowany termin 4-6 maja 2022 r. Zakończenie projektu – sierpień 2022 r.
Środki finansowe na realizację wydatkowano zgodnie z planem finansowym na rok 2021 . Plan –
208 151,00 / wydatki – 205 451,23

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 2021 r.
Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku za rok 2021.
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na lata 2019-2021.
Informacja z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023”.
Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2021.
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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