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Część I. Ogólne podsumowanie działalności Rady Powiatu
Nowotarskiego oraz Zarządu Powiatu
Skład Rady Powiatu Nowotarskiego.
W roku 2020 w Radzie Powiatu Nowotarskiego zasiadali:
1.
Tadeusz Rafacz - Przewodniczący Rady Powiatu
2.
Michał Borzęcki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
3.
Józefa Guziak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
4.
Maria Domagała
5.
Krzysztof Faber
6.
Robert Furca
7.
Adam Gracz
8.
Tomasz Hamerski
9.
Rafał Jandura
10. Adam Jurek
11. Stanisław Kiersztyn
12. Jan Komorek
13. Jacek Król
14. Jan Kuczkowicz
15. Krzysztof Kuranda
16. Andrzej Kwiecień
17. Bartosz Leksander
18. Maria Łojas - Jurkowska
19. Piotr Męderak
20. Tomasz Rajca
21. Irena Rataj
22. Karol Skrzypiec
23. Julian Stopka
24. Jacek Stopka-Studencki
25. Marek Szarawarski
26. Bogusław Waksmundzki
27. Paweł Waksmundzki
28. Stanisław Waksmundzki
29. Stanisław Żółtek

Praca Rady Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku w liczbach.
•

Rada Powiatu podjęła 83 uchwały (zmniejszenie względem roku poprzedniego o 38 uchwał)
oraz 5 rezolucji (zwiększenie względem roku poprzedniego o 2 rezolucje) , rozpatrzyła 9 skarg
uznając ją za bezzasadne (zwiększenie względem roku poprzedniego o 8 skarg), 2 petycje
(zwiększenie względem roku poprzedniego o 1 petycję) i jedną inicjatywę uchwałodawczą (w
zeszłym roku nie było),
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•

Starosta Nowotarski udzielił 36 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (zmniejszenie
względem roku 2019 o 36 ),

•

Odbyło się 10 sesji Rady Powiatu ( zmniejszenie względem roku poprzedniego o 2
posiedzenia),

•

Odbyły się 64 posiedzenia komisji Rady Powiatu (zmniejszenie względem 2019 roku o 13)

Skład Zarządu Powiatu Nowotarskiego.
W roku 2020 w Zarządzie Powiatu Nowotarskiego zasiadali:
•

Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego

•

Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

•

Karol Skrzypiec - Urzędujący Członek Zarządu

•

Rafał Jandura - Członek Zarządu Powiatu

•

Piotr Męderak Członek Zarządu Powiatu

Praca Zarządu Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku w liczbach.
•

Zarząd Powiatu podjął 607 uchwał (zmniejszenie względem 2019 roku o 71),

•

Odbyło się 80 posiedzeń Zarządu Powiatu (wzrost względem 2019 roku o 13),

Wykonanie Uchwał Zarządu.
W roku 2020 Zarząd Powiatu podjął 607 uchwał (zmniejszenie względem 2019 roku o 71), , z czego 1
uchwała nie została zrealizowana:
•

Uchwała Nr 302/VII/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o
przekazanie na rzecz Powiatu Nowotarskiego mienia Skarbu Państwa (dot. nieruchomości przy
ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu) – nastąpiła zmiana trybu pozyskania udziału w
nieruchomości.

Udział Zarządu w Uroczystościach:
W roku 2020 Zarząd Powiatu Nowotarskiego reprezentował Powiat w wydarzeniach o charakterze
kulturalnym, sportowym, regionalnym, edukacyjnym jak również spotkaniach z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego z Polski i zagranicy. Poszczególni urzędujący członkowie Zarządu
Powiatu reprezentowali Powiat:
Starosta Krzysztof Faber- 74 spotkania (2019 -103 spotkania)
Wicestarosta Bogusław Waksmundzki- 61 spotkań (2019 -94 spotkania)
Urzędujący Członek Zarządu Karol Skrzypiec – 58 spotkań (2019 -93 spotkania)

Data

Miejsce

04.01. WS
UC

Sanktuarium w Czuwanie pierwszosobotnie- część III Różańca św- Tajemnice
Ludźmierzu
bolesne i Koronkę do Miłosierdzia Bożego

05.01. ST,WS Pod Skałką
„Rogoźnik

Temat

Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, zbiórka
pocztów przed Domem Podhalańskim w Ludźmierzu, 11.00- Msza
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Data

Miejsce

Temat
Św, 14.15- Posiady opłatkowe

06.01. UC

Skalny Dworek Opłatek Związku Podhalan oddział w Nowym Targu, Msza św w
kościele Św. Katarzyny, posiady

08.01. ST,WS w/m

Spotkanie burmistrzów i wójtów

08.01. UC

Małopolska Ligia Narciarstwa Biegowego, Obidowa

10.01.

Obidowa

UC SE Spółdzielczy
Dom Kultury
al. Kopernika
12

13.01. UC

PCK Nowy
Targ

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego

XIV Konkurs recytatorów i gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka

14.01

Nowy Targ
ST,WS, Szkoła
UC,
Muzyczna
Przew.

Spotkanie Noworoczne Starosty Nowotarskiego

15.01

WS

w/m

Warsztaty w ramach projektu Grupa Wymiany Doświadczeń

15.01

ST

Kraków

Narada roczna - podsumowanie wyników pracy małopolskiej
Policji w 2019

16.01. UC

Nowy Targ

Noworoczny Koncert Kolęd, kościół św. Jana Pawła II w Nowym
Targu ul. Szaflarska

17.01. UC

w/m

Narada z przedstawicielami Gmin CBRN i OC

18.01.

Rabka

Oficjalne otwarcie nowej siedziby TEATRU RABCIO

21.01. ST,SE

Kraków

- Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Dot.
obiektu starej szkoły w Rabce Zdrój - Spotkanie w Wydziale
Skarbu Państwa MUW z Wojewodą Małopolskim

2224.01

Warszawa

Ośrodek Rozwoju Edukacji – szkolenie dla JST

22.01. UC

Karniowice

Konferencja pt ,, Perspektywy dla mieszkańców obszarów
wiejskich"

22.01. UC

Klikuszowa

Dzień Babci i Dziadka organizowany przez SP Klikuszowa w OSP

ST,WS,
UC,

25.01

WS

Hotel Ibis
ST,WS, Style Nowy
UC
Targ

Bal u Starosty Nowotarskiego – aukcja charytatywna na zakup
samochodu dla potrzeb podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowych Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Odrowążu
Podhalańskim

28.01. UC

Nowy Targ

Uroczyste otwarcie (po remoncie)Spółdzielczego Domu Kultury w
Nowym Targu

31.01. UC

Kraków MUW

Spotkanie informacyjne w sprawie zagrożeń możliwości
wystąpienia koronawirusa

03.02. UC

Nowy Targ

Sesja Rady Miasta Nowy Targ

0506.02

Rzeszów

II Forum Polsko Słowackie

WS
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Data

Miejsce

Temat

Kraków

Spotkanie Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego

08.02. UC

Nowy Targ

Uroczystość 60-lecia działalnosci Koła Łowieckiego Głuszec oraz
Gorce- wystawa poświęcona kulturze łowieckiej

11.02. UC

Nowy Targ

Rozpoczęcie Kwalifikacji Wojskowej 2020r

7.02.

ST

11.02. ST,WS, Nowy Targ
UC

Obchody Światowego Dnia Chorych oraz zakończenie projektu ,,
Kompleksowa Termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii
OZE", poświęcenie tomografu

14.02. ST,WS Szczawnica

Spotkanie z Burmistrzem Szczawnicy oraz Przewodniczącym
Rady Miasta dot.. Projektu „Modernizacja połączenia drogowego
PPN – II Etap”

14.02

Nowy Targ

Rada Społeczna Szpitala

15.02. WS

Niedzica

XXX Spiskie Zwyki

15.02. WS

Sromowce
Niżne

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

18.02. UC

Nowy Targ

Konferencja ,,Działalność klubów sportowych i kierunki rozwoju
sportu w Nowym Targu

ST

18.02. Zarząd Nowy Targ

Spotkanie z Burmistrzem Nowego Targu

19.02. ST

w/m

Spotkanie z Z-ca Dyr. Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w
Nowym Sączu w sprawie współpracy

19.02. WS

Słowacja
Lesnica

Spotkanie dot. Projektu „Modernizacja połączenia drogowego PPN
– II Etap”

21.02. ST

Nowy Targ

Narada podsumowującą działalność Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Nowym Targu

21.02. ST

Szaflary

Ostatki (Zarząd IPA oraz NSZZ Policjantów w N.T)

22.02. ST

Chochołów

Skoki narciarskie w Chochołowie - 174 rocznica Powstania
Chochołowskiego

22.02. WS

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie, stacja Narciarska Polana Sosny w
Niedzicy

24.02. ST,WS, Rabka Zdrój
UC

VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu - II Biesiada
Góralska

25.02. ST,WS W/M

spotkanie informacyjne(z Wójtami i Burmistrzami), zainicjowane
przez Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka, dotyczące
programów wspierających działania związane z poprawą jakości
powietrza. Stop Smog, Czyste Powietrze oraz Mój Prąd.

28.02. ST,WS Szczawnica

Spotkanie w sprawie udziału gminy Krościenko w projekcie
Modernizacja Dróg Pienińskich etap II i III

28.02. WS

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla doradców
zawodowych

28.02.

ST

Nowy Targ

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
dot. koronawirusa COVID-19
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Data

Miejsce

Temat

Nowy Targ

Narodowy dzień pamięci ,, Żołnierzy wyklętych, niezłomnych"
Msza Św. w kościele pw. Św Katarzyny w Nowym Targu, zlożenie
kwiatów i zniczy pod Krzyżem Katyńskim

1.03.

UC

2.03.

ST, WS Kraków

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji
projektu LIFE MAŁOPOLSKA

2.03.

UC,
Jabłonka
Sanepi
d

Kontrola obiektu przeznaczonego na kwarantannę Branżowa
Szkoła Wielozawodowa I stopnia

3.03.

ST,
WS,
UC

Spotkanie z Burmistrzem Nowego Targu w sprawie wynajmu sal
lekcyjnych dla potrzeb Zespołu Szkół nr 1Władysława Orkana
SOKÓŁ

4.03.

ST, UC Kraków

Oficjalne podpisanie listu intencyjnego dot. projektu ,, Małopolska
Tele-Anioł"

5.03.

UC

Kontrola obiektu przeznaczonego na kwarantannę OHP
Szlachtowa

5.03.

ST, UC Nowy Targ

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków
EFS ,,Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt
zintegrowany. Obszar testowania powiat nowotarski” Podhalański
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

6.03.

ST

Nowy Targ

Spotkanie dot. Wspólnych realizacji inwestycji z Gminą Raba
Wyżna

11.03. ST

Kraków

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

12.03. WS

Nowy Targ

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Nowy Targ

Szczawnica

13.03. ST,
Nowy Targ
Sanepi
d, OSP

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. dot.
koronawirusa COVID-19

16.03. ST,
Nowy Targ
UC,
Szpital,
Sanepi
d, OSP

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. dot.
koronawirusa COVID-19

10.04. ST

zdalnie

10.00 Wideokonferencja z wojewodą Piotrem Ćwik dot. aktualnej
sytuacji

16.04. WS

Zdalnie

Wideokonferencja z Wojewodą Małopolski

22.04. ST,
Dyr.
PZD

zdalnie

Wideokonferencja z Wojewodą dot. dróg Samorządowych

11.05. WS

online

Rada techniczna- „Wstępna koncepcja rozwiązań”, będącej II
etapem opracowania „Studium lokalizacyjno-funkcjonalnoruchowe rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze Pienin”

14.05. WS

Ochotnica
Dolna

Odbiór robót budowlanych rozbudowy drogi powiatowej
Harklowa - Tylmanowa.

16.05. ST,
WS,

Nowy Targ

Uroczystości pogrzebowe byłego wieloletniego burmistrza
Nowego Targu Marka Fryźlewicza
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Data

Miejsce

Temat

18.05. ST,
WS,
UC

Nowy Targ

Uroczysta Msza Święta z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana
Pawła II

19.05. ST

Nowy TargSzpital

Rada Społeczna

19.05. ST

online

Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

04.06. ST

Kraków

Spotkanie z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej ppłk
Tomaszem Wiercioch. Odbiór maseczek w Okręgowym
Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie w ramach akcji
#Resortsprawiedliwościpomaga

UC

08.06. ST,WS, Nowy Targ
UC,

Spotkanie z nowym rektorem PPWSZ dr hab. Robert Wojciech
Włodarczyk

14.06. UC

Nowy Targ

80. Rocznica pierwszego transportu Polaków do Oświęcimia oraz
złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym

19.06. WS

Nowy Targ

Wideokonferencja Program spotkania dla
samorządowców/uczestników Grup Wymiany DoświadczeńBieżące kwestie prawne związane z funkcjonowaniem oświaty oraz
organizacja i finanse oświaty przed pandemią wskaźniki wyliczone
na podstawie najnowszych danych finansowych i rezultaty
pierwszych obliczeń z wykorzystaniem danych z nowego SIO

19.06. ST, UC Nowy Targ

Spotkanie z Marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem
Kozłowskim Małopolska Tarcza Antykryzysowa na walkę z
COVID-19 i jego skutkami

20.06. ST, WS Skawa

Spotkanie z panem Andrzejem Adamczykiem Ministrem
Infrastruktury w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla
Podtatrza,

24.06. ST, WS Nowy Targ

Rozdanie nagród Starosty Powiatu Nowotarskiego dla najlepszych
uczniów

26.06. ST

Kraków

Podpisanie umowy o dopłatę w Ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
na trasie Podsarnie – Harkabuz – Bukowina Osiedle – Harkabuz –
Raba Wyżna – Rabka-Zdrój.

29.06. ST,
WS,
UC,
SK

Nowy Targ

Popisanie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Prowadzenie Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej” w
Rabie Wyżnej.

04.07. UC

Nowy Targ

Walne Zgromadzenie Związku Podhalan O/w Nowym Targu.

04.07. WS
2020r.

Lipnica Wielka Uroczystość z okazji 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski oraz
odsłonięcie Muru Ojców Niepodległości.

07.07. ST

Zaskale

08.07. ST,
Nowy Targ
WS,
UC, SE

Uroczyste rozpoczęcie prac nad budową ciągu pieszorowerowego w Zaskalu.
Uroczyste otwarcie Dworca Kolejowego w Nowym Targu.
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Data

Miejsce

Temat

17.07. ST, WS Jabłonka

Obchody 100-lecia przyłączenia Orawy do Polski

20.07. ST

Nowy Targ

Uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Nowym Targu ppłk. Markowi Marcinkowi

26.07. WS

Szczawnica

Obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, złożenie kwiatów pod
tablicą Janosa Esterhazy przy promenadzie

28.07. WS,
Łapsze Niżne
Przewo
dnicząc
y Rady

Uroczystość 100-lecia przyłączenia Spisza do Polski

29.07. UC

Jabłonka

XXVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”

31.07. ST

Nowy Targ

Wręczenie nagród dla dzieci za zajęcie II miejsca w kategorii spot
filmowy w ogólnopolskim konkursie plastyczno-filmowym pn.
„Stok nie jest dla bałwanów”.

01.08. WS,
Nowy Targ
Przewo
dnicząc
y Rady,
Wicepr
zewodn
icząca

76. Rocznica Powstania Warszawskiego- złożenie kwiatów pod
Krzyżem Katyńskim w Nowym Targu

03.08. ST, WS Nowy Targ

Wideokonferencja Wojewódzkiego Zespołu Zarządzenia
Kryzysowego dot. omówienie funkcjonowania punktów pobrań
wymazów COVID-19

06.08. WS,
UC

Nowy Targ

Wideokonferencja Włoska Izba Handlowa- Propozycja
nawiązania kontaktów z górskim regionem Barbagia w centralnej
Sardynii

13.08. ST

Nowy Targ

Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz
Stanu Pani Anna Budzanowska

13.08. ST

Nowy Targ

Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmita

14.08. ST

Rabka-Zdrój

Wizytacja komisji konkursowej w Teatrze Lalek ,,Modernizacja
roku& Budowa Roku "

15.08. ST

Ludźmierz

Suma odpustowa w sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu

20.08. ST,
WS,U
C

Nowy Targ

Wideokonferencja z Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Marleną Maląg dot. przeciwdziałania negatywnym
skutkom COVID-19

31.08. SE

Nowy Targ

XXIV Zdalna Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

01.09. WS,
UC

Nowy Targ

Obchody wybuchu II wojny światowej

01.09. ST

Zubrzyca
Górna

Otwarcie nowego budynku SP nr 1 im. Juliusza Słowackiego

07.09- WS
09.09.

Warszawa

Szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji –
Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu
oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów – etap II
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Data

Miejsce

Temat

16.09. WS,
UC

Nowy Targ

Wideokonferencja - Zespół ds. planowania działań, których celem
jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19

17.09. WS

Liptovský
Mikuláš

Warsztaty poświęcone zakończonym sukcesem projektom
transgranicznym

17.09. UC

Rabka- Zdrój

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Napaści Niemiec i
ZSRR na Polskę

17.09. WS,
Nowy Targ
UC,
Wicepr
zewodn
icząca

81. Rocznica Napaści ZSRR na Polskę oraz Światowego Dnia
Sybiraka

23.09. ST

Warszawa

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XXIV Edycji
Konkursu Modernizacja Roku&Budowa XXI w, Zamek Królewski
Warszawa

25.09. UC

Nowy Targ

Wręczenie nagród Mistrzostwa Ośrodka w Piłce Nożnej Dzieci

26.09. ST

Raba Wyżna

Uroczyste otwarcie szlaku turystycznego ,, Budowa szlaku
turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna" poświecenie tablicy
pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły-Jana
Pawła II

26.09. ST

Raba Wyżna

Największa Góralska Majówka w Polsce, z okazji 100. rocznicy
urodzin Jana Pawła II,

29.09. ST

Nowy Targ

Spotkanie z wójtami oraz sołtysami w sprawie drogi LudźmierzPyzówka- oraz Raba Wyżna- Klikuszowa

02.10. UC

Nowy Targ

Wideokonferencja z wojewodą- posiedzenie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie
wideokonferencji ws. nowych obostrzeń i stref żółtych i
czerwonych na terenie województwa małopolskiego

08.10. ST, UC

Nowy Targ

Wideokonferencja z wojewodą- posiedzenie w ramach
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie
wideokonferencji ws. nowych obostrzeń i stref żółtych i
czerwonych na terenie województwa małopolskiego

09.10. ST

Nowy Targ

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego- online

13.10. ST

Nowy Targ

Wideokonferencja z wojewodą małopolskim Panem Łukaszem
Kmitą

16.10. UC

Nowy Targ

Wideokonferencja - Zespół ds. planowania działań, których celem
jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19

16.10. ST, WS Nowy Targ

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

29.10. ST

Nowy Targ

Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim w związku z
sytuacją epidemiczną

06.11. WS,
UC

Nowy Targ

Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Caritas
Archidiecezji Krakowskiej Dom Pomocy Społecznej im. Św.
Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej – przekazanie dotacji
z ministerstwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów
pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia ich
przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
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Data

Miejsce

Temat

09.11. ST,
WS,
UC

Nowy Targ

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID-19" – przekazanie komputerów

10.11. ST,
WS,
UC

Nowy Targ

Z okazji dnia 11 listopada złożenie na nowotarskim cmentarzu
wiązanki na grobach Powstańców, Legionistów, Żołnierzy oraz na
indywidualnych grobach nowotarżan zasłużonych dla
niepodległości naszej Ojczyzny.

11.11. UC

Nowy Targ

Msza Święta za Ojczyznę z okazji Dnia Niepodległości

13.11. ST

Nowy Targ

Spotkanie z Panią poseł Urszulą Nowogórską

23.11. ST

Nowy Targ

Wideokonferencja z Panem Premierem Jarosławem Gowinem,
celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii
związanych z aktualną sytuacją w jakiej znalazła się branża
turystyczna

24.11. ST

Nowy Targ

Wideokonferencja w sprawie wypracowania wspólnego
stanowiska samorządów gmin górskich w zakresie branży
turystycznej

24.11. ST
2020r

Nowy Targ

Spotkanie z Polskim Klubem Ekologicznym

25.11. ST

Odrowąż

Uroczystość poświęcenia samochodu przekazanego dla Ośrodka
Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

27.11. ST,
WS,
UC

Nowy Targ

Spotkanie z przedstawicielami Związku Podhalan- Prezesem
związku Julianem kowalczykiem oraz Sekretarzem Kazimierzem
Bielakiem. Spotkanie miało związek z niedawnym wyborem
nowego kierownictwa organizacji.

30.11. UC

Nowy Targ

Powiatowa Rada Rynku Pracy- online

1.12.

ST,
WS,
UC,

Nowy Targ

Spotkanie zdalne burmistrzów i wójtów dot. aktualnych
problemów samorządów, w szczególności w obszarze oświaty

9.12.

ST,
WS,
UC

Nowy Targ

Podpisanie umowy z firmą SB COMPLEX z Rzeszowa na
realizację ważnej powiatowej inwestycji w obszarze oświaty zaprojektowanie i budowę nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 im.
Władysława Orkana w Nowym Targu wraz z salą gimnastyczną
oraz rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo
Opiekuńczych w Nowym Targu.

10.12. WS,
UC

Wideokonferencja - Warsztaty na temat praktycznego
zarządzania marką turystyczną

11.12. WS

Wideokonferencja - "Współpraca polsko-słowacka, która
wzmacnia i rozwija"

12.12. ST,
Jabłonka
Przewo
dnicząc
y Rady
Tadeus
z
Rafacz

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

12

Data

Miejsce

Temat

14.12. ST, UC Nowy Targ

Debata „Dlaczego jest nam potrzebny i jak budować nowoczesny
patriotyzm?”- online

14.12. WS

Wideokonferencja ORE - Pilotażowe wdrożenie modelu
Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

15.12. WS

Komitet Monitorujący Programu Interreg V A Polska - Słowacja.

16.12. WS

Spotkanie Rady Partnerstwa projektu MKZ II

17.12. ST,
WS,
UC
22.12. WS

Nowy Targ

Konferencja: ,,Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami
terytorialnymi” –online
Konferencji online „KNOSSOS PÓŁNOCY A ROZWÓJ
TURYSTYKI”
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Część II. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Nowotarskiego.
Środki wydatkowane w ramach współpracy zostały ujęte w poniższych zestawieniach:
1. na zadania dot. prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych (na podstawie
wcześniej zawartych umów)

14

a) typu rodzinnego:
Tytuł zadania publicznego

Miejsce
realizacji
publicznego

„Prowadzenie na terenie Powiatu
Nowotarskiego w okresie od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2021 r.
całodobowej
placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu
rodzinnego dla 8 wychowanków”

zadania Szaflary

„Prowadzenie na terenie Powiatu
Nowotarskiego placówki opiekuńczo
– wychowawczej typu rodzinnego
dla 8 wychowanków w okresie od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2021 r.”

„Prowadzenie na terenie Powiatu
Nowotarskiego w okresie od 1
listopada 2019 r. do 31 grudnia
2022 r.
całodobowej
placówki
opiekuńczo – wychowawczej

Dursztyn

Spytkowice

typu
rodzinnego
wychowanków”

dla

8

Nazwa organizacji, której zlecono Zgromadzenie Służebnic Dobrego Zgromadzenie Służebnic Dobrego Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
realizację zadania publicznego
Pasterza z siedzibą w Piasecznie
Pasterza z siedzibą w Piasecznie
NMP NP Prowincja Krakowska
w Krakowie
Okres realizacji zadania publicznego

01.01.2019 – 31.12.2021

01.01.2019 – 31.12.2021

01.11.2019 – 31.12.2022

Data podpisania umowy na realizację Umowa o powierzenie realizacji Umowa o powierzenie realizacji Umowa o powierzenie realizacji
zadania publicznego
zadania
publicznego
z
dnia zadania
publicznego
z
dnia zadania
publicznego
z
dnia
10.12.2019 r.
28.12.2018 r.
28.10.2019 r.
Całkowita wartość realizacji zadania 244 140,73 zł
publicznego w roku 2020

266 164,90 zł

253 675,82 zł

Wartość dotacji przyznanej na 244 140,73 zł (100%)
realizację zadania publicznego na rok
2020 i wartość procentowa dotacji
w stosunku wartości całkowitej
realizacji zadania publicznego

266 164,90 zł (100%)

253 675,82 zł (100%)

Wartość dotacji rozliczonej przez 244 140,73 zł

266 164,90 zł

253 675,82 zł

organizację za rok 2020
Tryb zlecenia zadania publicznego

konkursowy

konkursowy

konkursowy

b) typu socjalizacyjnego

Tytuł zadania publicznego

„Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego w okresie od 1 lipca
2019 r. do 31 grudnia 2020 r. całodobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków ” (od
1 października 2019 r. dla 14 wychowanków)

Miejsce realizacji zadania publicznego

Wróblówka

Nazwa organizacji, której zlecono realizację zadania publicznego

Fundacja „Szczęśliwe Jutro”

Okres realizacji zadania publicznego

01.07.2019 – 31.12.2020

Data podpisania umowy na realizację zadania publicznego

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 05.07.2019
r. (umowa)
18.10.2019 (aneks – 14 wychowanków)

Całkowita wartość realizacji zadania publicznego w roku 2020

635 189,04 zł

Wartość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego na rok 2020 635 189,04 zł (100%)
i wartość procentowa dotacji w stosunku wartości całkowitej realizacji zadania
publicznego
Wartość dotacji rozliczonej przez organizację za rok 2020

635 189,04 zł

Tryb zlecenia zadania publicznego

konkursowy

2. na zadanie dot. prowadzenia Środowiskowego Dom Samopomocy w Czerwiennem:

Tytuł zadania publicznego

„Prowadzenie w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2028 r.
ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem”

Nazwa organizacji, której zlecono realizację zadania publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie

Okres realizacji zadania publicznego

01.09.2019 – 31.08.2028

Data podpisania umowy na realizację zadania publicznego

Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 28.08.2019
r.

Całkowita wartość realizacji zadania publicznego w roku 2020

445 204,77 zł

Wartość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego na rok 2020 445 204,77 zł
– dotacja przekazana przez Małopolski Urząd
i wartość procentowa dotacji w stosunku wartości całkowitej realizacji zadania Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
publicznego
(100%)
Wartość dotacji rozliczonej przez organizację za rok 2020

445 204,77 zł

Tryb zlecenia zadania publicznego

konkursowy

3. na zadanie dot. prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej:

Tytuł zadania publicznego

„Prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej”

Nazwa organizacji, której zlecono realizację zadania publicznego

Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie

Okres realizacji zadania publicznego

01.07.2020 – 31.05.2025

Data podpisania umowy na realizację zadania publicznego

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego – 29.06.2020 r.

Całkowita wartość realizacji zadania publicznego w roku 2020

0,00 zł

Wartość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego na rok 2020 0,00 zł (środki na realizację zostałyby przekazane przez Małopolski
i wartość procentowa dotacji w stosunku wartości całkowitej realizacji zadania Urząd Wojewódzki w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy
publicznego
do tej placówki trafiłyby osoby skierowane do DPS przed dniem
01.01.2004 r., jednak taka sytuacja nie miała miejsca)
Wartość dotacji rozliczonej przez organizację za rok 2020

0,00 zł

Tryb zlecenia zadania publicznego

konkursowy

4. na pozostałe zadania - współorganizacja i patronat:

1.

Podmiot
wnioskujący

Wydarzenie/impreza/
przedsięwzięcie

Miejsce realizacji

Termin
realizacji

Volley Rabka
Towarzystwo
Sportowe
"Podhalański"

X edycja
Międzynarodowego
Amatorskiego Turnieju
Drużyn Mieszanych w
piłce siatkowej
o Puchar Starosty

Rabka-Zdrój, Skawa,
3-4 stycznia
Spytkowice i Mszana
2020 r.
Dolna

Kwota
wnioskowa
na

Podmiot
Kwota
realizując
przyznana y
wydatki

Patrona
t
Uwagi
przyzna
ny

1 200,00 zł

500,00 zł

tak

PCK

zrealizowane

Nowotarskiego

2.

Stowarzyszenie
VII Ogólnopolska
Rabczański
Zimowa Senioriada na
Uniwersytet
Podhalu
Trzeciego Wieku

3.

Uczniowski
Klub
Sportowy TSR
ORAWA

X Memoriał Pamięci
Nauczycieli Wychowania
Jabłonka
Fizycznego w Piłce
Ręcznej

Małopolski
Szkolny
Związek
Sportowy

XI sezon Małopolskiej
Szkolnej Ligi
w Biegach Narciarskich
oraz Finałów
Ogólnopolskich Igrzysk
Dzieci i Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w
Biegach Narciarskich

Zakopane, Obidowa,
Zalesie k/Limanowej, marzec 2020 r.
Białka T., Kościelisko

Mistrzostwa Polski
Amatorów Drużyn
Mieszanych w Piłce
Siatkowej

Rabka-Zdrój

4.

5.

Polska
Siatkówka
Masters
i Amators

6.

Fundacja
Promocji
Kultury
i Sztuki
ARS PRO ARTE

Letni Festiwal „PieninyKultura-Sacrum”

Rabka-Zdrój

24-25 lutego
2020 r.

10 000,00 zł

8 000,00
zł

PCK

tak

zrealizowane

28-29 lutego
2020 r.

5 000,00 zł

1 500,00
zł

PCK

tak

zrealizowane

0,00 zł

2 000,00
zł

PCK

nie

bez podania
kwoty
wnioskowanej,
zrealizowane

3 250,00 zł

0,00 zł

nd

tak

odwołane

5-7 czerwca
2020 r.

odwołane
Krościenko nad
Dunajcem

18 lipca-15
5 000,00 zł
sierpnia 2020 r.

2 000,00
zł

nd

nie

7.

Parafia
Rzymskokatolic
ka
pw. Św. Marcina
w Krempachach

8.

1. Nowotarskie Zawody
Balonowe
Aeroklub Nowy
o Puchar PCD Salami
Nowy Targ
Targ
2. XII Nowotarski Piknik
Lotniczy

1. 28 lutego-1
marca 2020
2. 4-5 lipca
2020

20 000,00
zł

10 000,00
Biuro PR tak
zł

częściowo
zrealizowane,
Nowotarski
Piknik Lotniczy
odwołany

9.

Klub Sportowy
Obidowiec
Obidowa

10. UKS Podwilk

12.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Rogoźnik

Parafia pw.
Wniebowzięcia
13.
NMP
w Ludźmierzu

VI Dekanalny Konkursu
Poezji Maryjnej Dekanatu
Krempachy
Niedzickiego w
Krempachach

29 października
0,00 zł
2020 r.

500,00 zł

nd

nie

odwołane

IV edycja biegu
narciarskiego Uphill
Obidowa-Turbacz

Obidowa

2 lutego 2020

5 000,00 zł

1 000,00
zł

PCK

tak

zrealizowane

Puchar Szlaku Solnego –
2020 r.
w Kolarstwie Gorskim
MTB-XCO

24 maja 2020
Chochołów,
31maja 2020
Spytkowice, Orawka, 26 lipca 2020
Rabka-Zdrój
20 września
2020

6 000,00 zł

2 500,00
zł

nd

tak

odwołane

II Watra Rogoźnicka Spotkanie Poetyckie

Rogoźnik

11 lipca 2020

800,00 zł

500,00 zł

PCK

tak

zrealizowane

czerwiecpaździernik
2020

15 000,00 zł 0,00 zł

nd

tak

odmownie

Cykl koncertowy
organowo-kameralny pt.
Ludźmierz
"Muzyka u Ludźmierskiej
Pani"

Parafia pw.
Wniebowzięcia
14.
NMP
w Ludźmierzu

100. rocznica urodzin
Ojca Świętego Jana
Pawła II

Ludźmierz

Międzynarodow
e
Stowarzyszenie
15.
Policji IPA
Polska Region
Nowy Targ

23 maja 2020

15 000,00
25 000,00 zł
PCK
zł

tak

zrealizowane,
przełożone na
16.08.2020

IV Mistrzostwa w Kręgle Nowy Targ

15 maja 2020

300,00 zł

Międzynarodow
e
Stowarzyszenie
16.
Policji IPA
Polska Region
Nowy Targ

XVII Turniej Strzelecki

Nowy Targ

Międzynarodow
e
Stowarzyszenie
17.
Policji IPA
Polska Region
Nowy Targ

VI Międzynarodowy
Turniej w Kręgle

Szaflary

Parafia pw. Św.
18. Jana Pawła II w
Nowym Targu

Misterium Męki Pańskiej Nowy Targ

19.

Niedzica, Jurgów,
Fundacja
Festiwal Barok na Spiszu Trybsz, Nowa Biała,
Kulturalny Szlak
Frydman, Kacwin

0,00 zł

nd

tak

odmownie

6 czerwca 2020 600,00 zł

600,00 zł

nd

tak

odwołane

11 grudnia
2020

400,00 zł

400,00 zł

nd

tak

odwołane

21-22 i 28-29
marca 2020 r.

4 000,00 zł

3 500,00
zł

PCK

tak

zrealizowane

15-30 sierpnia
2020 r.

10 000,00 zł

2 000,00
zł

nd

tak

odwołane

20.

Stowarzyszenie
PRO MUSICA

Projekt „Duety
skrzypcowe”

Nowy Targ

17 maja 2020 r. 16 547,30 zł 0,00 zł

Stowarzyszenie
21. Mała Armia
Janosika

Wydarzenia związane
z upamiętnieniem postaci
Ojca Świętego Jana
Raba Wyżna
Pawła II z okazji 100.
rocznicy Jego urodzin

Stowarzyszenie
Nowotarska
22. Grupa
Mieszkańców
"Pamięć"

Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów
powiat nowotarski
Koncentracyjnych i
Obozów Zagłady

14 czerwca
2020

Stowarzyszenie
23. Stawiam na
Bezpieczeństwo

Cykl wydarzeń
związanych
z promowaniem
bezpiecznego
wypoczynku nad wodą i
na rowerze

lipiec-sierpień
2020

24.

okolice Jeziora
Czorsztyńskiego

II Ogólnopolski Konwent Warszawa
Fundacja
pt. "Współpraca
“Nadzieja” Osób międzysektorowa
Poszkodowanyc i innowacje na rzecz
h
bezpieczeństwa
w Wypadkach
drogowego"
Drogowych

nd

10 000,00
23 maja 2020 r. 50 000,00 zł
PCK
zł

2 października
2020

nd

nie

odmownie

tak

zrealizowane,
przełożona na
26.09.2020

nie

bez podania
kwoty
wnioskowanej,
odmownie

0,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

1 000,00
zł

nd

tak

zrealizowane,
zmniejszone
wydatki

2 500,00 zł

0,00 zł

nd

tak

odmownie

Fundacja
Rozwoju
Demokracji
Lokalnej
25. Małopolski
Instytut
Samorządu
Terytorialnego i
Administracji
Małopolski
26. Związek
Kolarski

Projekt "Młodzież
solidarna
z dziedzictwem"

58. Małopolski Wyścig
Górski

VII Konferencja
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Ogólnopolskie
Diagnostów
Stowarzyszenie
27.
Samochodowych
Diagnostów
"Przyszłość badań
Samochodowych
technicznych - rola
diagnosty
samochodowego"

28.

MMKS Podhale
Nowy Targ

Wsparcie rzeczowofinansowe dla klubu

Małopolska

małopolska/ m.in.
powiat nowotarski

2020

17-20 września
0,00 zł
2020

Chomiąża Szlachecka
26 września
(woj. kujawsko2020
pomorskie)

nd

0,00 zł

nd

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nd

tak

zrealizowane

0,00 zł

nd

nd

udział w
komitecie
honorowym,
zrealizowane

0,00 zł

nd

tak

zrealizowane

nd

bez podania
kwoty
wnioskowanej,
odmownie

0,00 zł

nd

Grupa Teatralna
29.
„Marusynianki”

RAZEM

Wyjazd na 37. Festiwal
Teatrów Wsi Polskiej

Tarnogród

16-17
października
2020

1 700,00 zł

0,00 zł

163 797,30
zł

71 000,00
zł

nd

nd

odmownie

Oferty złożone w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
W roku 2020 złożona została jedna oferta na realizację zadania publicznego pn. „Nasza wspólna pasja”
przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej Nie Widząc Przeszkód (wartość zadania
4500,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 3500,00 zł). Zarząd Powiatu Nowotarskiego zdecydował
o braku celowości realizacji ww. zadania.

Współpraca pozafinansowa

Inne pozafinansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami dotyczyły przede wszystkim sfery
informacyjnej i organizacyjnej. Na stronie internetowej Powiatu zamieszczane były informacje na
temat planowanych przedsięwzięć organizacji, a po ich zakończeniu również relacje z ich realizacji.
Organizacje korzystały także z gabloty informacyjnej znajdującej się przed budynkiem Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.

Na stronie internetowej Powiatu na bieżąco aktualizowana była zakładka dla organizacji pn.
”WSPÓŁPRACA". W zakładce opublikowany został roczny programu współpracy Powiatu z
organizacjami, a także aktualizowany na bieżąco rejestr fundacji, klubów sportowych oraz
stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Nowotarskiego. W zakładce znajdowały się także do
pobrania wzory dokumentów do wykorzystania przy wnioskowaniu o współorganizację przedsięwzięć.

W ramach konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji konsultacjom został poddany projekt Rocznego programu
współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Realizacja Strategii
Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia
aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022
jest podstawowym dokumentem programowym ukierunkowującym politykę Powiatu w zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla prorozwojowych programów i projektów realizacyjnych. Istotą strategii jest więc wyznaczenie głównych,
najważniejszych kierunków działań średnio i długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji,
które pozwoli na wykorzystanie przedmiotowego dokumentu do wspomagania zarządzania powiatem.
Poza wskazaniem głównych obszarów i kierunków działania strategia określa również, w jaki sposób
śledzone będą postępy w jej realizacji i jaki będzie mechanizm ich oceny.
Zgodnie z zasadami określonymi w w/w Uchwale monitoring Strategii jest wykonywany w oparciu o
mierniki obiektywne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych,
Sprawozdania Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu, Sprawozdania poszczególnych jednostek
organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego oraz Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. W czasie

tworzenia niniejszego opracowania brak jest kompletu danych umożliwiających weryfikację realizacji
Strategii za rok 2020. W chwili obecnej Opublikowane dane umożliwiają przedstawienie stanu
realizacji Strategii za rok 2019r. Przyjęcie raportu za 2020r. nastąpi w II połowie 2021r. i w formie
dokumentu zostanie przesłane do Radnych Rady Powiatu Nowotarskiego. Powyższe jest zgodne z
zapisami załącznika do uchwały, który precyzuje sposób postępowania w przypadku braku danych z
powszechnie dostępnych źródeł (W dokumencie "Aktualizacja Strategii... " na str.121 jest procedura
dot. monitoringu strategii. )
Niemniej należy zauważyć, iż w oparciu o dostępne wskaźniki jest zauważalne, że sytuacja
spowodowana pandemią COVID – 19 spowodowała brak możliwości realizacji m.in. Programu
Rozwojowego 7 „Nowotarski – Warto Być”. Zarząd Powiatu szacuje, że bez zmiany względem roku
2019 będzie przebiegała realizacja Programu Rozwojowego 6. „Pięć Krain: Pieniny-Gorce-SpiszPodhale-Orawa”. Niezagrożona jest również realizacja celów strategicznych C.5.1.2. oraz C.5.1.3.
Programu Rozwojowego 5. „Utrzymanie i Rozwój Infrastruktury Drogowej”, ponieważ istniejące już
w 2019r. wskaźniki pobrane z danych zgromadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg z naddatkiem
spełniają założone parametry. Zarząd Powiatu podejmuje dalsze działania w celu spełnienia miernika
M.5.1.1. poprzez zlecanie dokumentacji i sukcesywne wykonywanie robót budowlanych związanych z
budową chodników. Szczegóły inwestycji drogowych znajdują się w dalszej części opracowania. W
chwili obecnej nie jest możliwe potwierdzenie realizacji wszystkich założeń Programu Rozwojowego
4. „Primo Educationis”, ponieważ aktualnie na stronach EWD nie są już publikowane aktualne wyniki.
Wyniki zdawalności matur w liceach ogólnokształcących w dalszym ciągu są poniżej średniej
wojewódzkiej, która wynosi 89%, podczas gdy średnia dla Powiatu Nowotarskiego to 86%. Podkreślić
zaś należy, iż poziom zdawalności matur w technikach jest na znacznie wyższym poziomie aniżeli
średnia wojewódzka i wynosi 84% . Pozostałe parametry wykazane w programie będą otrzymywać się
na poziomie ubiegłorocznych wyników (z wyłączenie wskaźnika C.4.1.5, który został spełniony w
wyniku zrealizowanej inwestycji w LO w Rabce Zdrój). Ze względu na pandemię COVID-19 nie
zostaną zrealizowane wskaźniki strategiczne: C.4.3.1., C.4.3.2. oraz C.4.3.3. (zajęcia
współzawodnictwa sportowego oraz kulturalne w ofercie PCK zostały opisane w dalszej części
dokumentu). W obrębie Programu Rozwojowego 3. „Promocja i Ochrona Zdrowia” założenia
strategiczne będą zweryfikowane w terminie późniejszym, niemniej już teraz można potwierdzić, że w
minionym roku nie został zrealizowany żaden program profilaktyki zdrowotnej. W obrębie Programu
Rozwojowego 2. „Bezpieczeństwo Publiczne i Społeczne” można potwierdzić osiągniecie celów
strategicznych miernika dotyczącego zapewnienia potrzeb dzieci pozostających w pieczy zastępczej,
jak również osób objętych pomocą na usamodzielnienie. Analogiczne miejsca przeznaczone dla
podopiecznych DPS zostały wykorzystane w 100%. Część analizowanych danych z obszarów objętych
monitoringiem opartym na BDL wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Wizja Powiatu Nowotarskiego w 2022r – zgodnie z założeniami Strategii.
Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 339/XLVI/2014 z dnia 30 października 2014r. została
wprowadzona do realizacji Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na
lata 2015 – 2022. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi wizja Powiat Nowotarski w
2022r., czyli na zakończenie aktualnego okresu programowania, została opisana w następujących
wymiarach:
• powiat sprawnie zarządzany,
• powiat przedsiębiorczy i innowacyjny,
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• powiat atrakcyjny turystycznie,
• powiat ekologiczny,
• powiat zapewniający mieszkańcom wysoką jakość życia.
Powiat sprawnie zarządzany
Jakość zarządzania jednostką samorządu terytorialnego to podstawowy czynnik wewnętrzny sukcesu
rozwojowego. Doskonalenie procesu zarządzania jest konieczne ze względu na rosnącą złożoność i
dynamikę otoczenia oraz rosnący poziom konkurowania o kapitał mobilny. Trafność i szybkość
podejmowania decyzji oraz sprawność organizacyjna może być tutaj kluczowa.
Do 2022 r. powiat nowotarski będzie ciągle podnosił jakość procesu zarządzania, dostosowując:
• procedury wewnętrzne,
• strukturę organizacyjną,
• kompetencje ludzkie,
• rozwiązania informatyczne.
W 2022 r. powiat nowotarski charakteryzować się będzie następującymi parametrami w zakresie
jakości zarządzania:
•

wewnętrzne regulacje powodują minimum obciążenia biurokratycznego przy jednoczesnym
zapewnieniu prawidłowej obsługi wszystkich procesów,
• organizacja pracy (w układzie jednostek organizacyjnych powiatu oraz ich struktur
organizacyjnych) jest dostosowana do aktualnej sytuacji powiatu w zakresie realizowanych
zadań,
• kompetencje pracowników są dostosowane do stanowisk pracy na których są zatrudnieni i
zadań,
• koszty procesów pośrednich (obsługowych i zarządczych) w zadaniach własnych powiatu są
na poziomie nie wyższym niż 35% kosztów ogółem.
Powiat przedsiębiorczy i innowacyjny
Przedsiębiorczość i innowacyjność regionu wpływa na bogactwo obywateli, sytuację na rynku pracy
oraz możliwości generowania dochodów własnych. Wsparcie tych zjawisk jest priorytetem w każdej
jednostce samorządu terytorialnego. Znacząco różnią się jednak warunki rozwoju przedsiębiorczości i
innowacyjności, które uzależnione są od specjalizacji branżowej danego terytorium, cech społeczności
lokalnej, obecności różnego rodzaju instytucji naukowych, itd.
Do 2022 r. powiat nowotarski będzie zaangażowany w sukcesywne likwidowanie istniejących już i
pojawiających się barier rozwoju przedsiębiorczości, poprzez działania w zakresie:
• wsparcia procesu inkubacji przedsiębiorczości,
• wsparcia inicjatyw kooperacyjnych w układzie międzysektorowym i branżowym,
• doskonalenie obsługi administracyjnej procesu inwestycyjnego,
• kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy.
W 2022 r. powiat nowotarski będzie charakteryzował się następującymi parametrami w zakresie
przedsiębiorczości i innowacyjności:
• istnieje porozumienie kooperacyjne wspierające rozwój przedsiębiorczości,
• istnieje inkubator przedsiębiorczości,
• stopa bezrobocia w powiecie jest wyraźnie niższa od średniej dla powiatów benchmarkowych,
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•

sytuacja na rynku pracy dla osób z wrażliwych grup wiekowych jest widocznie lepsza niż
średnia dla powiatów bechmarkowych
Powiat atrakcyjny turystycznie
Ważnym obszarem rozwoju terenów o podwyższonej atrakcyjności przyrodniczej czy urbanistycznej
jest turystyka. Rynek usług tego typu jest wysoce konkurencyjny, a osiągnięcie sukcesu wymaga
inteligentnej specjalizacji, a więc rozwijania mocnych stron jako wyróżnika i czynnika zwiększającego
pozycję konkurencyjną.
Do 2022 r. powiat nowotarski będzie realizował aktywną politykę w zakresie podnoszenia
atrakcyjności turystycznej poprzez:
•
•
•

inicjowanie i wspieranie cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych,
wspieranie rozwoju lokalnych produktów turystycznych,
wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej zapewniającej optymalny dostęp do atrakcji
turystycznych,
• ochronę czystości środowiska naturalnego.
W 2022 r. powiat nowotarski będzie charakteryzował się następującymi parametrami w zakresie
pozycji na rynku turystycznym:
•
•
•
•

liczba turystów polskich i zagranicznych większa niż w latach poprzednich,
średni czas pobytu turysty powyżej średniej dla powiatów benchmarkowych,
stan środowiska naturalnego nie ogranicza rozwoju usług turystycznych,
infrastruktura komunikacyjna i turystyczna dostosowana do potrzeb i trendów rynku
turystycznego,
• organizowana jest impreza cykliczna o zasięgu ponad krajowym,
• organizowanych jest kilka imprez cyklicznych o zasięgu krajowym i ponadregionalnym,
• organizowanych jest kilkanaście imprez cyklicznych o zasięgu lokalnym i regionalnym.
Powiat ekologiczny
Ekologia współcześnie to nie tylko moda, ale także konieczność. Chodzi tutaj zarówno o względy
etyczne, jak i racjonalizm ekonomiczny. Tereny czyste, ekologiczne mogą traktować tę cechę jako
ważny wyróżnik, zarówno w ogólnym procesie promocyjnym, jak i w kontekście rozwoju turystyki,
czy zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. Walka z degradacją środowiska naturalnego
oraz odtwarzanie zasobów są tutaj koniecznością.
Do 2022 r. powiat nowotarski będzie dążył do optymalizacji polityki ekologicznej poprzez działania
związane z ochroną i odtwarzaniem zasobów, w szczególności:
• ochronę powietrza i wód,
• ochronę lasów i prowadzenie gospodarki leśnej,
• edukację ekologiczną społeczności lokalnej i turystów.
W 2022 r. powiat nowotarski będzie charakteryzował się następującymi parametrami w zakresie
polityki ekologicznej i stanu środowiska naturalnego:
•
•
•
•

wody płynące na terenie powiatu co najmniej w 60% w I klasie czystości,
czyste powietrze, o niższym stężeniu pyłów w stosunku do roku 2014,
budynki użyteczności publicznej są zmodernizowane technicznie,
społeczność lokalna jest wrażliwa ekologicznie i podejmuje inicjatywy w zakresie ochrony
środowiska i ograniczania emisji zanieczyszczeń,
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•
•

liczne są przykłady uruchamiania prosumenckich instalacji produkcji energii „zielonej”,
turyści nie degradują środowiska naturalnego, korzystając z jego dobrodziejstw w sposób
świadomy i zgodny z zasadami ekologii.
Powiat zapewniający mieszkańcom wysoką jakość życia
Każda jednostka samorządowa zobowiązana jest do realizacji zadań podnoszących jakość życia
mieszkańcom. Zarówno udogodnienia infrastrukturalne, atmosfera i poczucie bezpieczeństwa, obsługa
administracyjna jak i oferta zdrowotna, edukacyjna czy kulturalna powinny być na najwyższym
możliwym poziomie. Aktywność w tym zakresie to główny obszar interwencji strategicznej,
wpływający na pozycję na rynku mobilnego kapitału ludzkiego.
Do 2022 r. powiat nowotarski podejmował będzie szereg działań zapewniających wysoki standard
życia mieszkańców poprzez:
•
•
•
•
•
•
•

utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej,
rozwój oferty dydaktycznej,
rozwój oferty kulturalnej,
rozwój opieki zdrowotnej,
wysoką jakość obsługi klienta,
równoważenie rozwoju gospodarki z ochroną środowiska i zasobów naturalnych,
przyjazny klimat współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi na rzecz rozwoju powiatu.
W 2022 r. roku powiat nowotarski charakteryzował się będzie następującymi parametrami w zakresie
jakości życia mieszkańców:
•
•
•
•
•

mieszkańcy wysoko oceniają jakość oferty dydaktycznej, kulturalnej i zdrowotnej,
infrastruktura drogowa zapewnia bezpieczną i wygodną komunikację,
klienci wysoko oceniają jakość obsługi klienta we wszystkich jednostkach organizacyjnych
powiatu,
efekty rozwoju gospodarki i turystyki nie wpłynęły negatywnie na estetykę otoczenia oraz stan
środowiska naturalnego,
organizacje pozarządowe i mieszkańcy chętnie współpracują z jednostkami administracji
publicznej w kreowaniu inicjatyw rozwojowych.
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Część III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu
Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła 84 uchwały. 82 uchwały zostały zrealizowane, nie zrealizowano
2 uchwał:
•
•

Uchwała Nr 160/XVII/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości –
właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na jej sprzedaż,
Uchwała Nr 152/XVI/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem –
Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinię. Po skutecznym odwołaniu Starosty do
Ministra Edukacji Narodowej, ten w sierpniu 2020 r. pozytywnie zaopiniował zamiar
likwidacji szkoły. Jednak z uwagi na fakt, że w sierpniu 2020 r. nie odbyło się posiedzenie
Rady Powiatu, przedmiotowa Uchwała nie została podjęta.
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Część IV. Informacje finansowe.
Stan finansów powiatu:
1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem:

Rok

dochody własne

dochody ogółem

udział w dochodach

2019

56 967 682,80

207 897 050,27

27%

2018

48 443 364,03

164 249 131,20

29%

2020

53 947 670,24

224 005 015,89

24%

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:
Rok

wydatki majątkowe

wydatki ogółem

2019

46 904 877,61

203 304 755,55

23%

2018

17 874 915,56

162 092 942,60

11%

2020

36 608 470,99

208 747 654,03

18%

3) zadłużenie ogółem (kredyty i obligacje):
2019

kredyty

25 018 974,00

2019

obligacje

8 000 000,00

2019

Razem

33 018 974,00

2018

kredyty

11 118 974,00

2018

obligacje

11 000 000,00

2018

Razem

22 118 974,00

2020

kredyty

22 918 974,00

2020

obligacje

5 000 000,00

2020

Razem

27 918 974,00

4) poziom wolnych środków :
Bilans jst
2018

P.I.1.Zobowiązania finansowe
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22 118 974,00

2019

P.I.1.Zobowiązania finansowe

33 018 974,00

2020

P.I.1.Zobowiązania finansowe

27 918 974,00

2018

P.II.Aktywa netto budżetu

-14 491 798,29

2019

P.II.Aktywa netto budżetu

-10 495 976,00

2020

P.II.Aktywa netto budżetu

5 449 911,38

2018

P.II.3.Rezerwa na niewygasające wydatki

1 066 025,11

2019

P.II.3.Rezerwa na niewygasające wydatki

469 552,68

2020

P.II.3.Rezerwa na niewygasające wydatki

1 158 078,20

2018

A.II.1.Należności finansowe

-

2019

A.II.1.Należności finansowe

900 000,00

2020

A.II.1.Należności finansowe

300 000,00

2018

Wolne środki

6 561 150,60

2019

Wolne środki

21 153 445,32

2020

Wolne środki

31 910 807,18

Wykonanie budżetu powiatu:
1) wykonanie dochodów:
plan po zmianach na wykonanie
31.12.2019
31.12.2019

na stopień realizacji [%]

2018

166 398 050,00 zł

164 249 131,20 zł

99,00%

2019

198 979 837,42 zł

207 897 050,27 zł

104,00%

2020

214 576 616,42 zł

224 005 015,89 zł

104,39%

1.1) dynamika PIT:
wykonanie
31.12.2018

na wykonanie
31.12.2019

na dynamika

2018

22 592 887,00 zł

26 597 695,00 zł

118,00%

2019

26 597 695,00 zł

29 565 959,00 zł

111,00%

2020

29 565 959,00 zł

30 183 934,00 zł

102,00%

2) wykonanie wydatków:
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plan po zmianach na
31.12.2019

wykonanie na
31.12.2019

stopień realizacji [%]

2018

166 673 773,00 zł

162 092 942,60 zł

97,00%

2019

211 979 837,42 zł

203 304 755,55 zł

96,00%

2020

222 724 300,42 zł

208 747 654,03 zł

93,72%

dochody bieżące

wydatki bieżące

nadwyżka operacyjna

2018

156 409 550,74 zł

144 218 027,04 zł

12 191 523,70 zł

2019

174 187 205,14 zł

156 399 877,94 zł

17 787 327,20 zł

2020

198 171 232,50 zł

172 139 183,04 zł

26 032 049,46 zł

3) wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny:

4) dotacje rozwojowe pozyskane poza budżetem powiatu: [Dotacje celowe i płatności w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków UE]
dotacje bieżące - §2057, Dotacje majątkowe
§2058, §2059
§6257, §6258, §6259

- Razem

2018

1 700 987,16 zł

2 830 854,45 zł

4 531 841,61 zł

2019

1 393 797,81 zł

7 506 243,72 zł

8 900 041,53 zł

2020

2 464 387,01 zł

7 606 743,07 zł

10 071 130,08 zł

5) dochody z majątku: [dochody z mienia z zestawienia nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za
2019 r. - zg z Informacją o stanie mienia za 2019 rok dot. tylko jednostek budżetowych]
2018

Najem i dzierżawa składników majątkowych

377 709,66 zł

2019

Najem i dzierżawa składników majątkowych

395 787,84 zł

2020

Najem i dzierżawa składników majątkowych

335 081,02 zł

2018

Dochody ze sprzedaży majątku

106 843,57 zł

2019

Dochody ze sprzedaży majątku

153 685,09 zł

2020

Dochody ze sprzedaży majątku

17 661,08 zł

2019

Opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 17 443,60 zł

2020

Opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 10 677,09 zł

2018

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

273 807,39 zł

2019

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

434 183,95 zł

2020

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

474 399,90 zł
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2018

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

247 494,56 zł

2019

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

214 320,31 zł

2020

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

114 042,81 zł

2018

Inne

55 065,78 zł

2019

Inne

57 603,59 zł

2020

Inne

31 253,11 zł

2018

Razem

1 107 830,54 zł

2019

Razem

1 273 024,38 zł

2020

Razem

983 115,01 zł

Wieloletnia prognoza finansowa
1) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia:
Rok

Spłata kapitału

Saldo zadłużenia

gru 06

- zł

9 803 000,00 zł

gru 07

-581 073,00 zł

19 221 927,00 zł

gru 08

-798 775,00 zł

25 438 002,00 zł

gru 10

-2 000 004,00 zł

33 437 998,00 zł

gru 11

-2 000 004,00 zł

31 437 994,00 zł

gru 12

-2 000 004,00 zł

29 437 990,00 zł

gru 13

-2 000 004,00 zł

33 618 990,00 zł

gru 14

-2 100 004,00 zł

31 518 986,00 zł

gru 15

-2 100 004,00 zł

29 418 982,00 zł

gru 17

-5 100 004,00 zł

26 618 974,00 zł

gru 18

-5 100 000,00 zł

22 118 974,00 zł

gru 19

-5 100 000,00 zł

33 018 974,00 zł

gru 20

-5 100 000,00 zł

27 918 974,00 zł

gru 21

-5 437 970,00 zł

22 481 004,00 zł

gru 22

-4 481 004,00 zł

18 000 000,00 zł

gru 24

-3 200 000,00 zł

11 600 000,00 zł

gru 25

-3 200 000,00 zł

8 400 000,00 zł
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gru 26

-3 400 000,00 zł

5 000 000,00 zł

gru 27

-2 500 000,00 zł

2 500 000,00 zł

gru 28

-2 500 000,00 zł

- zł

2) relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy. Uwaga: od roku
2020 zmiana sposobu obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań
202 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0
relacja określona po lewej
stronie nierówności we
wzorze, o którym mowa w
art.. 243 ust. 1 ustawy

3,47
%

4,04
%

3,89% 3,62% 3,55% 3,47% 3,40% 3,33% 3,25% 3,18% 0,82%

relacja określona po prawej
stronie nierówności we
wzorze, o którym mowa w
art.. 243 ust. 1 ustawy

9,35
%

6,37
%

6,85% 6,57% 6,50% 6,43% 6,35% 6,28% 6,21% 6,13% 6,00%

dopuszczalny limit spłaty
zobowiązań określony po
prawej stronie nierówności
we wzorze, po
uwzględnieniu ustawowych
wyłaczeń, obliczony w
oparciu o plan 3 kwartału
roku poprzedzającego

12,54 9,77
%
%

7,66% 7,52% 6,60% 6,64% 6,99% 6,92% 6,48% 6,46% 6,35%

dopuszczalny limit spłaty
zobowiązań określony po
prawej stronie nierówności
we wzorze, po
uwzględnieniu ustawowych
wyłaczeń, obliczony w
oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego

14,66 11,88 9,77% 7,52% 6,60% 6,64% 7,94% 6,92% 6,48% 6,46% 6,35%
%
%
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Część V. Podsumowanie działalności komórek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych zarządowi
powiatu.
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego
Struktura organizacyjna ma charakter macierzowy i obejmuje komórki: liniowe (stałe) – powołane do
realizacji zadań ciągłych oraz tymczasowe – powołane do realizacji zadań jednorazowych1
Komórki organizacyjne są zgrupowane w pionach przypisanych kompetencyjnie do Starosty,
Wicestarosty, Urzędującego Członka Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza.
W strukturze organizacyjnej poszczególnym członkom zarządu przypisano następujące piony:
•

Pion Starosty:
◦ Biuro Kontroli i Audytu,
◦ Biuro Rozwoju i Promocji,
◦ Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
◦ Biuro Zarządzania Projektami.

•

Pion Infrastruktury – przypisany Staroście:
◦ Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii,
◦ Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
◦ Wydział Inwestycji.

•

Pion Usług Publicznych – przypisany Wicestaroście:
◦ Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej,
◦ Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
◦ Wydział Komunikacji i Transportu,
◦ Biuro Zamówień Publicznych.

•

Pion Spraw Społecznych i Obywatelskich – przypisany Urzędującemu Członkowi Zarządu:
◦ Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Pozostałe piony zostały przypisane kompetencyjnie osobom nie wchodzącym w skład zarządu
powiatu, a pełniącym funkcję Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu:
•

Pion Administracyjny – przypisany Sekretarzowi Powiatu:
◦ Wydział Organizacyjny,
◦ Wydział Logistyki,

1

Załącznik do uchwały Nr 414/X/2015 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2015r.: „Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym
Targu”
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◦ Biuro Prawne,
◦ Biuro Systemów Informatycznych,
◦ Biuro Kadrowo – Płacowe.
•

Pion Finansów i Controllingu Operacyjnego:
◦ Wydział Finansowo – Księgowy,
◦ Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu.

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe informacje o każdej z komórek organizacyjnych za rok
2018 według schematu organizacyjnego.

Podsumowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa
Powiatowego.
Pion Starosty - Biuro Kontroli i Audytu:
Pracownicy – 3 osoby
Zadania:
1. Kontrola Instytucjonalna w tym:
a) Przygotowywanie planów kontroli,
b) Prowadzenie kontroli,
c) Opracowywanie protokołów oraz zaleceń pokontrolnych,
d) Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych (wewnętrznych),
e) Przygotowanie sprawozdań z wykonania planów kontroli.
2. Obsługa kontroli zewnętrznej w tym:
a) Przygotowywanie dokumentów, zestawień i analiz oraz udzielanie odpowiedzi dla
kontrolującego,
b) Realizacja zaleceń pokontrolnych (zewnętrznych),
c) Zebranie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych,
d) Sporządzenie i przekazanie informacji o realizacji zaleceń do organu kontrolującego.
3. Audyt Wewnętrzny w tym:
a) Przygotowanie rocznego planu audytu,
b) Prowadzenie zadań audytowych,
c) Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji audytu,
d) Systematyczna ocena kontroli zarządczej:
•

Ocena procedur wewnętrznych,

•

Ocena systemu zarządzania ryzykiem,
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•

Ocena zarządzania systemem celów.

4. Monitoring i kontrola realizacji aktów prawnych w tym:
a) Monitoring i kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu,
b) Monitoring i kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu,
c) Monitoring i kontrola realizacji zarządzeń Starosty Powiatu.

Zadania zrealizowane przez Biuro:
• KA.0644 – Meldunki i raporty sytuacyjne: 32 zadania obejmujące gromadzenie informacji o
kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych oraz informowanie
Zarządu Powiatu o ich wynikach (52 w 2019 roku - zmniejszenie).
• KA.0644.6 – Meldunki i raporty sytuacyjne: 9 zadań obejmujących rejestrację kontroli
przeprowadzanych przez jednostki organizacyjne, gromadzenie dokumentacji oraz informowanie
Zarządu Powiatu o ich wynikach (6 w 2019 roku – zwiększenie).
• KA.077 – Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne: 155 zadań
obejmujących wydawanie upoważnień do kontroli (271 w 2019 roku – zmniejszenie).
• KA.170 – Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu
nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań: 5 zadań obejmujących m.in.
sporządzenie planu kontroli Powiatu Nowotarskiego na rok 2021, sporządzenie sprawozdania z
realizacji planu kontroli na rok 2019, monitoring aktów prawnych – uchwał Rady Powiatu,
uchwał Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty Nowotarskiego (11 w 2019 roku –
zmniejszenie).
• KA.1710 – Kontrole zewnętrzne w starostwie: 1 zadanie obejmujące koordynację kontroli (3 w
2019 roku – zmniejszenie).
• KA.1711 – Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w
jednostkach im podległych: 44 zadania obejmujące koordynację kontroli prowadzonych przez
wydziały starostwa powiatowego. Sporządzanie wystąpień pokontrolnych w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości (96 w 2019 roku – zmniejszenie).
• KA.1711.1 – Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa
w jednostkach im podległych: 26 zadań obejmujących kontrole prowadzone przez KA (37 w
2019 roku – zmniejszenie).
• KA.1712 – Kontrole wewnętrzne w starostwie:
• 1 zadanie obejmujące koordynację kontroli prowadzonych przez wydziały starostwa
powiatowego (1 w 2019 roku – bez zmian).
• KA.1712.1 – Kontrole wewnętrzne w starostwie 4 zadania obejmujące kontrolę prowadzoną
przez KA (1 w 2019 roku – zwiększenie).
Zadania zrealizowane przez audyt:
• 5 zadań audytowych, w tym: 1 o charakterze zapewniającym, 1 o charakterze sprawdzającym,
3 o charakterze doradczym (3 w 2019 r. – zwiększenie w 2020 r.).
• Przewodniczenie Komisji inwentaryzacyjnej w trakcie inwentaryzacji w roku 2019/2020
i 2020/2021.
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Uwaga: W związku z pandemią Covid-19 oraz wystąpieniem w urzędzie braków kadrowych z nią
związanych, w miesiącach marzec-kwiecień, pracownicy Biura Kontroli i Audytu zostali
oddelegowani do Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej i Wydziału Komunikacji i
Transportu, w celu wsparcia realizacji zadań tych wydziałów.

Pion Starosty - Biuro Rozwoju i Promocji.
Pracownicy: 2 osoby (ilość etatów: 2 do VII 2020; 1 i 6/8 etatu od VIII 2020. Pracę biura koordynuje
Pani Katarzyna Jurkowska.
Zadania:
1. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i produktów lokalnych,
2. Reprezentowanie powiatu:
•

Organizacja spotkań okolicznościowych

3. Komunikowanie z otoczeniem:
•

Zarządzanie treścią oraz publikowanie materiałów na stronach internetowych Powiatu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej,

•

Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,

•

Kontakty z mediami,

•

Planowanie i koordynacja polityki promocyjnej i informacyjnej Powiatu

4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:
•

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Powiatu,

•

Współpraca z jednostkami samorządowymi,

•

Współpraca z jednostkami centralnymi,

•

Współpraca międzynarodowa.

5. Koordynacja i controlling taktyczny programów.
6. Planowanie i monitoring strategiczny
•

Przygotowanie dokumentu strategicznego:
▪ Upowszechnienie dokumentu strategicznego,
▪ Aktualizacja dokumentu strategicznego

•

Monitoring strategiczny:
▪ Planowanie monitoringu strategicznego,
▪ Pomiar realizacji celów strategicznych,
▪ Weryfikacja założeń strategicznych.

Budżet na realizację zadań:
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Rodzaj wydatku
kwota
Dotacja na modernizację strzelnicy Ligi Obrony Kraju
w Nowym Targu
10 000,00
Emisja i publikacja informacji w mediach
24 670,30
Współorganizacja Pikniku Lotniczego w Nowym Targu
5 000,00
Zakup usługi promocyjnej - umowa z Klubem
Hokejowym Podhale Nowy Targ S.A.
50 000,00
Wykonanie materiałów promocyjnych
18 328,98
Zakup publikacji
8 450,00
Składki: za udział w konkursach, przynależność do
związków/stowarzyszeń
48 467,18
RAZEM
164 916,46
Zadania zrealizowane przez Biuro:
Lp.

JRWA

1.
2.

wnioski i interpelacje radnych
patronat organów powiatu lub starosty
powiatowego

3.

JRWA znak

Ilość spraw
2019

Ilość spraw Ilość
2020
spraw
2020/2
019
0
-1

PR.0003

1

PR.004

108

45

-63

udział powiatu w tworzeniu związków,
stowarzyszeń lub porozumień oraz ich
organizacja i zmiany

PR.021

1

2

1

nawiązywanie kontaktów i określenie
zakresu współdziałania powiatu i jego
jednostek organizacyjnych z innymi
podmiotami lub jednostkami
organizacyjnymi na gruncie krajowym

PR.033

59

31

-28

udział w obcych zjazdach,
konferencjach, seminariach,
sympozjach, forach

PR.0351

94

26

-68

6.

nadawanie odznaczeń, medali lub
tytułów przez powiat

PR.051

16

8

-8

7.

informacje własne dla środków
publicznego przekazu, odpowiedzi na
informacje medialne

PR.0520

7

6

-1

monitoring środków publicznego
przekazu

PR.0522

0

65

65

4.

5.

8.
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9.

własne akcje promocyjne i reklamowe
powiatu

PR.0531

0

3

3

10.

materiały promocyjne powiatu i jego
jednostek

PR.0533

0

1

1

11.

materiały do serwisu internetowego

PR.0534

0

59

59

12.

własne wydawnictwa oraz udział w
obcych wydawnictwach

PR.054

10

3

-7

PR.055

16

13

-3

PR.525

2

1

-1

PR.061

1

0

-1

PR.0633

1

3

2

PR.0640

2

2

0

PR.0643

1

0

-1

PR.411

1

0

-1

PR.1430

1

0

-1

PR.1431

5

1

-4

obsługa zatrudnienia pracowników
starostwa powiatowego

PR.2121

1

0

-1

wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty
prawne dotyczące działalności
organizacji pożytku publicznego

PR.520

0

2

2

13.

14.

techniczne wykonanie mat. promoc i
wydawnictw oraz ich
rozpowszechnianie
oferty z własnej inicjatywy organizacji
pożytku publicznego na realizację
zadań z zakresu tej działalności

15.
16.

strategie
planowanie w komórkach
organizacyjnych starostwa

17.

sprawozdawczość na poziomie całego
powiatu
sprawozdawczość z działalności
komórek organizacyjnych
programy opieki nad zabytkami
i sprawozdawczość w tym zakresie

18.
19.

20.
21.
22.

23.

obsługa merytoryczna biuletynu
informacji publicznej
udostępnianie informacji publicznej

RAZEM

327

271

Ponadto do zadań Biura należy:
a) Obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez jednostki powiatowe i wydarzeń, w których
uczestniczą członkowie Zarządu Powiatu.
b) Zamawianie kwiatów i upominków okolicznościowych.
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c) Prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych.
d) Grafiki - kartki imieninowe, świąteczne, banery okolicznościowe (projekty, zamówienie/wydruk).
e) Monitoring mediów: prasa, portale internetowe.

Pion Starosty - Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Pracownicy: Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz 1 pracownik zatrudniony na pełny etat.
Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jest Pani Ewa Barczuk – Kałat.
Zadania:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony
praw konsumentów.
Do zadań rzecznika konsumentów należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony
interesów konsumentów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
6) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie
ochrony interesów konsumentów,
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Charakter i ilość realizowanych przez Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Targu w
2020r. zadań przedstawia się następująco:
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony konsumentów:
a) 950 porad ( w 2019r. 1074 – zmiana minus 124 ),
b) przygotowanie 5 ( w 2019r. 2 – zmiana plus 3 ) wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie
sporów konsumenckich (ADR) oraz interwencji.
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów.
a) 186 wystąpień i 20 dotyczących spraw zarejestrowanych w 2019r. ( w 2019r. 250 – zmiana
minus 64 ),
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b) 218 pism do przedsiębiorców ( w 2019r. 302 – zmiana minus 84 ).
3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów: 6 przygotowanych pozwów ( w 2019r. 7 –
zmiana minus 1 ).
4. Skierowanie 5 wniosków do policji o ukaranie przedsiębiorców za popełnione wykroczenie ( w
2019r. 2 – zmiana plus 3 ).
5. Działania o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym:
a) edukacja młodzieży szkolne w 1 szkole 6 godzin lekcyjnych ( w 2019r. w 6 szkół i 7
godzin – zmiana minus 1 godz. lekcyjna ),
b) spotkanie z seniorami w Klubie Seniora w Nowym Targu,
c) objęcie przez rzecznika honorowym patronatem II Konkursu Wiedzy Prawnej dla uczniów
szkół podstawowych naszego powiatu, zorganizowanego przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu.
6. Współpraca z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: udzielenie
pracownikom delegatur UOKiK informacji w 9 sprawach dotyczących działań przedsiębiorców
( w 2019r. 28 – zmiana minus 19 ).

Pion Starosty - Biuro Zarządzania Projektami.
Pracownicy: 7 osób. Pracę Biura koordynuje Pani Magdalena Dziadkowiec.
Zadania:
1. Poszukiwanie źródeł finansowania programów; wsparcie zespołu / kom. org na etapie inicjacji
programów w zakresie metodologii planowania i organizacji,
2. Współpraca z instytucjami wdrażającymi w tym prowadzenie uzgodnień i negocjacji w imieniu
zarządu powiatu,
3. Obsługa projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie przygotowywania
wniosków o płatność i rozliczeń z instytucjami finansującymi,
4. Kontrola poprawności dokumentów wymaganych w związku z realizacją projektu
współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych,
5. Obsługa projektów w okresie trwałości,
6. Organizacja i nadzorowanie pracy wykonywanej przez zespół pracowników w koordynowanej
komórce ,w tym organizacja naborów na stanowiska pracy, ustalanie zakresów czynności,
zastępstw, zatwierdzanie ECP, itp., analiza wpływających dokumentów, dekretowanie
dokumentów, redagowanie i podpisywanie pism, przygotowywanie okresowych sprawozdań,
ocen, analiz i bieżących informacji o stanie realizacji zadań.

Opis projektów obsługiwanych przez Biuro Zarządzania Projektami w roku 2019:
1. Projekty związane z przeciwdziałaniem COVID-19:
a) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” - DPS Rabka MODUŁ I - celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników
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placówki opieki całodobowej - Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z
zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich
mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID-19;
2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne
do walki z epidemią i jej skutkami.
Całkowita wartość projektu: 114 987,55 zł; dofinansowanie: 99 989,17 zł; wkład własny: 14
998,38 zł – obsługa pod względem merytorycznym i sprawozdawczym.
b) „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” - DPS Zaskale MODUŁ I - celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników
placówki opieki całodobowej - Domu Pomocy Społecznej „Smrek" w Zaskalu, w związku
z zagrożeniem i skutkami COVID-19:
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich
mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID-19;
2. Doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne
do walki z epidemią i jej skutkami;
3. Zapewnienie mieszkańcom oraz personelowi placówki opieki całodobowej miejsc
noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poprzez:
1. przygotowanie pomieszczeń na terenie placówki wydzielonych funkcjonalnie dla:
-mieszkańca lub pacjenta przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze
szpitala lub przyjęcia interwencyjnego,
2. personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin
ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2;
Całkowita wartość projektu: 115 769,47 zł; dofinansowanie: 100 669,10 zł; wkład własny: 15
113,85 zł – obsługa pod względem merytorycznym i sprawozdawczym.
c) „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w
związku z zagrożeniem COVID-19" - DPS Rabka-Zdrój - MODUŁ II - cel projektu:
organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia
i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem
i skutkami COVID-19 poprzez:
1. Objęcie wsparciem w postaci jednorazowych nagród pieniężnych za okres 3 miesięcy
dla 27 pracowników,
2. Wykonanie dwukrotnych testów dotyczących zakażenia wirusem dla całości personelu:
34 pracowników.
Kwota dofinansowania: 92 760,00 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
d) „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w
związku z zagrożeniem COVID-19" - DPS Zaskale - MODUŁ II - cel projektu: organizacja
odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a
także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19
poprzez:
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1. Objęcie wsparciem w postaci jednorazowych nagród pieniężnych za okres 3 miesięcy
dla 39 pracowników,
2. Wykonanie dwukrotnych testów dotyczących zakażenia wirusem dla całości personelu:
41 pracowników.
Kwota dofinansowania: 112 580,00 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
e) „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" MODUŁ III - cel projektu: zakup: środków ochrony osobistej; środków i sprzętu służącego
do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID.
Cel poprawa bezpieczeństwa pracowników PCPR, w konsekwencji również osób
korzystających z ich usług.
Kwota dofinansowania: 20 700,00 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
f) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - I NABÓR – otrzymano środki w kwocie 10 856
459,00 zł:
1. Środki w kwocie 3 013 662,78 zł zostały przeznaczone na inwestycje związane z
rozbudową drogowej infrastruktury powiatowej.
2. Kwota w wysokości 7 842 796,22 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Budowa
budynku Zespołu Szkół Nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu” - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
g) „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19" - MODUŁ IV - cel projektu: zakup w związku
z zagrożeniem i skutkami COVID-19 4 zestawów sprzętu umożliwiającego kontakt on-line
mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszenia sytuacji osób
przebywających w 2 placówkach całodobowych (Dom Pomocy Społecznej w RabceZdroju oraz Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu) funkcjonujących na terenie
Powiatu Nowotarskiego.
Kwota dofinansowania: 16 400,00 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
h) NFZ - Wsparcie dla pielęgniarek - DPS Rabka-Zdrój - cel projektu: dofinansowanie
dopłaty do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej dla 3 pielęgniarek
pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem i
skutkami COVID-19.
Kwota dofinansowania: 17 911,49 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
i) NFZ - Wsparcie dla pielęgniarek - DPS Zaskale - cel projektu: dofinansowanie dopłaty do
wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej dla 3 pielęgniarek pracujących w
Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z zagrożeniem i skutkami
COVID-19.
Kwota dofinansowania: 18 092,23 zł - obsługa pod względem merytorycznym i
sprawozdawczym.
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j) Zdalna Szkoła – cel projektu: zakup 66 szt. laptopów po-leasingowych oraz 5 szt. tabletów
graficznych, które będą wykorzystywane przez uczniów oraz nauczycieli do realizacji
kształcenia na odległość zorganizowanego w Powiecie Nowotarskim ze względu na stan
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sprzęt komputerowy został
przekazany do 11 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Nowotarski :
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1, 34-400
Nowy Targ;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, ul.
Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ;
3. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34400 Nowy Targ;
4. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul.
Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ;
5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ;
6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana
Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ;
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, ul. Jana Pawła II
41, 34-700 Rabka-Zdrój;
8. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój;
9. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480
Jabłonka;
10. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul.
Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem;
11. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4,
34-450 Krościenko nad Dunajcem.
Sprzęt zostanie przekazany do szkół na podstawie zapotrzebowania otrzymanego od Dyrekcji
w/w placówek, które zostało zweryfikowane przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu. Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł - obsługa pod względem
merytorycznym i sprawozdawczym.
2. Projekty edukacyjne:
Biuro realizuje 5 projektów wieloletnich mających na celu rozwój kształcenia zawodowego.
Łączna wartość działań aktywizacyjnych w roku 2020 wyniosła ponad 944 391,82 zł (koszty
bezpośrednie: 795 746,68 zł i koszty pośrednie: 148 645,14 zł) - obsługa pod względem
zarządzania, sprawozdawczym i rozliczeniowym:
a) Rozwój Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie
nowotarskim: 190 926,39 zł (k. bezpośrednie) i 38 185,27 zł (k. pośrednie).
b) Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej
w powiecie nowotarskim: 164 211,54 zł (k. bezpośrednie) i 32 842,31 zł (k. pośrednie).
c) Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczohutniczej w powiecie nowotarskim: 173 847,16 zł (k. bezpośrednie) i 34 769,44 zł (k.
pośrednie).
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d) Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w
powiecie nowotarskim: 179 226,55 zł (k. bezpośrednie) i 35 845,31 zł (k. pośrednie).
e) Wdrożenia komponentu dla Powiatu Nowotarskiego w ramach projektu partnerskiego
pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego II”: 87 535,04 zł (k. bezpośrednie) i 7
002,81 (k. pośrednie)
f) Małopolska Chmura Edukacyjna - 7 projektów realizowanych do czerwca 2020 roku –
obsługa pod względem zarządzania, sprawozdawczym i rozliczeniowym:
1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Nowym Targu w obszarze ogólnym biologia - całkowita wartość projektu: 50
279,75 zł; dofinansowanie: 47 765,75 zł; wkład własny: 2 514,00 zł.
2. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.
Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze fizyki całkowita wartość projektu:
8 758,62 zł; dofinansowanie: 8 320,62 zł; wkład własny: 438,00 zł.
3. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół w Rabce-Zdroju w obszarach kształcenia ogólnego: biologia i geografia –
całkowita wartość projektu: 49 471,71 zł; dofinansowanie: 46 998,11 zł; wkład
własny: 2 473,60 zł
4. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława
Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka – całkowita
wartość projektu: 96 169,46 zł; dofinansowanie: 91 359,46 zł; wkład własny: 4
810,00 zł.
5. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów
Westerplatte w Jabłonce w obszarach kształcenia ogólnego: informatyka i
przedsiębiorczość - całkowita wartość projektu: 65 808,29 zł; dofinansowanie: 62
517,29 zł; wkład własny: 3 291,00 zł.
6. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego
geografia - całkowita wartość projektu: 10 816,08 zł; dofinansowanie: 10 275,18 zł;
wkład własny: 540,90 zł.
7. Język niemiecki i przedsiębiorczość: rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu –
całkowita wartość projektu: 16 330,50 zł; dofinansowanie: 15 513,97 zł; wkład
własny: 816,53 zł
g) Małopolska Chmura Edukacyjna – 5 projektów realizowanych od września 2020 roku –
obsługa pod względem zarządzania, sprawozdawczym i rozliczeniowym:
1. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.
Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w obszarze biologia - całkowita wartość
projektu: 41 591,74 zł; dofinansowanie: 39 512,15 zł; wkład własny: 2 079,59 zł
2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława
Orkana w Nowym Targu w obszarze języka angielskiego - całkowita wartość
projektu: 26 374,93 zł; dofinansowanie: 25 056,18 zł; wkład własny: 1 318,75 zł
3. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Nowym targu w obszarach ogólnych biologia, chemia, geografia i matematyka 47

całkowita wartość projektu: 105 437,51 zł; dofinansowanie: 100 165,63 zł; wkład
własny:5 271,88 zł.
4. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego:
umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy - całkowita wartość
projektu: 12 089,26 zł; dofinansowanie: 11 484,79 zł; wkład własny: 604,47 zł.
5. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek
im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze INFORMATYKI - całkowita wartość
projektu: 147 420,34 zł; dofinansowanie: 140 049,32 zł; wkład własny: 7 371,02 zł
h) Aktywna tablica – celem projektu jest wsparcie finansowe dla szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych lub szkół za granicą polegające na dofinansowaniu w 2020
roku zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i
głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały
wsparcia finansowego w latach 2017-2019 oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i
młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, mogą
wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup
następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:
1. laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu
udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
2. tablicy interaktywnej: tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym, tablicy
interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
3. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
4. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
5. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
Wartość dofinansowania 122 270,37 zł – wsparcie merytoryczne jednostki
prowadzącej projekt tj. PCO
i) Szkolny Klub Sportowy - edycja 2021 - celem projektu jest zorganizowanie i
przeprowadzenie w okresie od 18.01.2021 r. do 14.12.2021 r. z wyłączeniem okresu
wakacyjnego, systematyczne zajęcia sportowe w wymiarze 2 x w tygodniu, dla każdego
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach min. 15
osobowych. Projekt skierowany jest do 8 grup z 5 szkół:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
– 1 gr.
2. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce – 2 gr.
3. Zespół Szkół w Rabce- Zdroju – 1 gr.
4. I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce- Zdroju – 2 gr.
5. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem – 1 gr.
Wartość projektu: 31 010,00 zł kwota dotacji: 29 400,00 zł wkład własny: 1 610,00 zł
j) Inne/pozostałe projekty:
1. Program Wyrównywania Różnic między Regionami III – w ramach złożonego
Wystąpienia w obszarach B, D i F Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości
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451 160,81 zł. Powiat przekaże dofinansowanie do następujących Beneficjentów:
PSONI – Koło w Nowym Targu, PSONI – Koło w Szczawnicy oraz Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. Jednostka realizująca w kwestiach przepływów
finansowych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Biuro Zarządzania
Projektami - wsparcie merytoryczne PCPR.
2. „Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony
gruntów rolnych dla Podinspektora Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu” – dotacja w wysokości 5
200,00 zł – obsługa merytoryczna, sprawozdawcza i rozliczeniowa.
Zadania zrealizowane przez Biuro:
1. Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych:
Liczba założonych spraw: 57. W roku 2019 - Liczba założonych spraw: 40 (Zwiększenie o 17
spraw.)
2. Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: Liczba
założonych spraw: 18; Liczba spraw kontynuowanych z lat poprzednich: 13; Razem 31
projektów obsługiwanych przez Biuro. W roku 2019 - Liczba założonych spraw: 15; Liczba
spraw kontynuowanych z lat poprzednich: 6; Razem 21 projektów obsługiwanych przez Biuro.
(Zwiększenie o 10 projektów.)
Ilość złożonych wniosków, ilość zakwalifikowanych wniosków, kwota pozyskanych środków
zewnętrznych:
Ilość wniosków złożonych:
- przez Biuro Zarządzania Projektami: 39 projektów;
- z pomocą Biura Zarządzania Projektami przez PZD: 21 projektów oraz szkoły, PCK i PCO: 9
projektów.

Ilość wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania:
- złożone przez Biuro Zarządzania Projektami: 20
- złożone przez p.j.o. z pomocą Biura: 6

Kwota pozyskanych środków zewnętrznych:
12 538 667,19 PLN

Pion Infrastruktury – Wydział Geodezji Katastru i Kartografii.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału wykonujący funkcję Geodety Powiatowego - Aneta Ślemp.
Wydziale Geodezji zatrudnionych jest 30 osób na pełny etat, w tym 2 osoby niepełnosprawne.
Zadania:
Na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r organem administracji
geodezyjnej i kartograficznej jest m.in. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety
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powiatowego. Zadania te, zgodnie z art. 6a ust.3 w/w ustawy są wykonywane jako zadania z zakresu
administracji rządowej. Należą do nich w szczególności:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
• ewidencji gruntów i budynków
• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
• gleboznawczej klasyfikacji gruntów
• rejestru cen i wartości nieruchomości
• szczegółowych osnów geodezyjnych
• danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000
2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
3. Zakładanie osnów szczegółowych
4. Przeprowadzanie
powszechnej
taksacji
nieruchomości
oraz
opracowywanie
i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych
5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej sprawuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody.
Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych (m.in. ewidencji gruntów i
budynków, rejestrze cen i wartości nieruchomości), standardowych opracowań kartograficznych (m.in.
mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji,
opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne. Wpływy ze sprzedaży map, danych z
ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z
opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Zadania
realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej Wojewody, ze środków własnych, z dotacji
z Urzędów Gmin oraz ze środków pochodzących z dotacji unijnych.
Powiat nowotarski obejmuje 14 gmin położonych na obszarze 147499 ha. Jednostki ewidencyjne (tj.
gminy) są podzielone na 99 obrębów, w których znajduje się ok. 800 000 działek i ok. 90 000
budynków.
Ilość zrealizowanych zadań w 2020 roku: 52 029, (w 2019 roku – 44 297) w tym:
• 11 685 zmian w rejestrach gruntów i budynków (w 2019 – 11 103),
• 8 847 informacji i zaświadczeń (w 2019 – 2 367),
• 10 362 wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów (w 2019 – 10 282),
• 7 871 zgłoszeń prac geodezyjnych (w 2019 – 7 257),
• 6 743 operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego (w 2019 – 5 982),
• 4 360 wniosków o udostępnienie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (w 2019 – 5 408),
• 561 wniosków o uzgodnienie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych (w 2019 418),
• 1 600 wniosków o aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków (w 2019 – 1 480).
Ponadto w zakresie zadań Wydziału zostało zrealizowane:
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1. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej usuwania błędów powstałych
przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków lub przy jego modernizacji, niezbędnej w celu
bieżącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów.
2. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Waksmund, jednostka ewidencyjna
Nowy Targ– II etap.
3. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ratułów, jednostka ewidencyjna
Czarny Dunajec – I etap.
4. Digitalizacja dowodów zmian bazy ewidencji gruntów i budynków z lat 1979-1995.
5. Utworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla obrębu Lipnica Mała na podstawie
materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
6. Kontynuacja realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej” na lata 2017-2021.

Pion Infrastruktury - Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału Krzysztof Sanek. W wydziale jest zatrudnionych 13 pracowników –
zwiększenie stanu etatowego o 1 etat..
Zadania:
1.

Zarządzanie mieniem zasobu Skarbu Państwa
• Gospodarowanie nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa:
• Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
• Orzekanie w sprawach trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości
Skarbu Państwa,
• Sprzedaż, kupno, darowizna, zamiana, użytkowanie, dzierżawa, najem,
użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
• Realizacja innych spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości
Skarbu Państwa
• Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
• Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
• Ustalanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,,
• Realizacja innych spraw dotyczących użytkowania wieczystego gruntu Skarbu
Państwa
2. Zarządzanie mieniem zasobu Powiatu
• Gospodarowanie nieruchomościami zasobu Powiatu:
• Ewidencjonowanie nieruchomości Powiatu,
• Orzekanie w sprawach trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości
Powiatu,
• Sprzedaż, kupno, darowizna, zamiana, użytkowanie, dzierżawa, najem,
użyczenie nieruchomości Powiatu,
• Realizacja innych spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości
Powiatu,
• Regulacja stanu prawnego nieruchomości Powiatu,
• Użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu:
• Ustalanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Powiatu,
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• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
• Realizacja innych spraw dotyczących użytkowania wieczystego gruntu Powiatu.
3. Usługi publiczne:
• Usługi administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami:
• Prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości
wywłaszczonych,
• Prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań,
• Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych
4. Czynności wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.).
Budżet ogólny
• Dot. zadań z zakresu administracji rządowej:
◦ Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu Skarbu Państwa:
▪ plan 942.319,57 zł; wykonanie 937.096,59 zł (tj. 99,4%), z czego główne kwoty to:
495.437,77 zł - koszty obsługi zadań, 128.737,38 zł - odszkodowania za grunty zajęte
pod drogi publiczne, 61.979,40 zł - opracowania do regulacji stanu prawnego
nieruchomości.
◦ Dochody Skarbu Państwa:
▪ plan 1.100.000,00 zł; wykonanie 956.939,46 zł (tj. 87%). Wykonanie dochodów poniżej
planu jest związane z przesunięciem terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste za 2020 r. do 31.01.2021 r. zgodnie z ww. ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
•

Dot. zadań własnych związanych z mieniem Powiatu
◦ Wydatki w ramach środków otrzymanych z budżetu Powiatu:
▪ plan 1.317.800,00 zł, w tym na wypłatę odszkodowań za drogi – 1.202.500,00 zł;
▪ wykonanie 957.359,28 zł (tj. 72,6%), z czego główne kwoty to: 894.292,14 zł odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe w trybie zrid, 25.600
zł - opłaty za ujawnianie prawa własności Powiatu w księgach wieczystych, 7.350 zł opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości.
◦ Dochody:
▪ plan 455.900,00 zł;
▪ wykonanie 692.656,86 zł (tj. 151,9%), w tym prowizja za obsługę zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej – 547.991,83 zł, dochody z gospodarowania mieniem –
144.665,03 zł.

Zadania zrealizowane przez Wydział:
•

Dot. zadań z zakresu administracji rządowej
Liczba czynności wykazanych w rocznym sprawozdaniu wynosi 4.368 (w 2019 r. – 4.233), z
czego:
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•

552 czynności w zadaniu „ Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez
jednostki samorządu terytorialnego” (w 2019 r. – 1.316, w tym 373 dot. przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),

•

365 czynności w zadaniu „Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach
administracyjnych” (w 2019 r. - 240),

•

3.451 czynności w zadaniu „Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego” (w 2019 r. – 3.050).

Powyższe działania przełożyły się m.in. na zaktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości w odniesieniu do 45 działek (w 2019 r. – 39 działek), na złożenie
wniosków do ksiąg wieczystych o ujawnienie stanu prawnego do 118 działek (w 2019 r. - 132 działki),
na wydanie 504 decyzji w 342 zakończonych sprawach z zakresu „Zaspokajania roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego” (w 2019 r. 585 decyzji w 320 sprawach).
•

Dot. zadań własnych związanych z mieniem Powiatu
Czynności gospodarowania nieruchomościami Powiatu Nowotarskiego obejmowały:
•

29,5363 ha gruntów we władaniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego lub jednostek
organizacyjnych powiatu,

•

170,8010 ha gruntów zajętych pod drogi powiatowe,

•

0,3757 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym.

W ramach czynności związanych z obrotem nieruchomościami:
•

przekazano w trwały zarząd dz. ewid. nr 19664 o pow. 0,0180 ha i 19665 o pow. 0,0057 ha
poł. w Nowym Targu na rzecz ZSTiP w Nowym Targu,

•

przeprowadzono przetargi na sprzedaż udziału 686/1000 części w nieruchomości ozn. jako
dz. ewid. nr 4117/4 o pow. 0,2055 ha poł. w Rabce-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 6 (wynik
negatywny),

•

przekazano w trwały zarząd nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe (z założoną księgą
wieczystą) na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w liczbie 247 działek o
pow. 16,7261 ha (w 2019 r. – 235 działek o pow. 2,2663 ha),

•

nabyto nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe: w drodze decyzji wydanych w trybie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz w trybie art. 60 i art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, z czego ujawniono w księgach wieczystych 381
działek o łącznej pow. 19,2556 ha (w 2019 r. - 689 działek o łącznej pow. 9,7225 ha).

Pion Infrastruktury - Wydział Inwestycji.
Pracownicy:
Naczelnik Wydziału Marcin Filas /Tomasz Nawara (zastępstwo od września 2018 r.) . W wydziale jest
zatrudnionych 4 pracowników.
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Zadania realizowane przez Wydział:
• przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi i roboty związane z procesem budowlanym,
• obsługą zadań remontowych i inwestycyjnych,
• planowaniem zadań remontowych i inwestycyjnych,
• realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w okresie gwarancyjnym.
Zadania zrealizowane przez Biuro:
•

43 559,95 zł - Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych
◦ Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w kwocie 16 499,95 zł.
◦ Dostarczenie i zamontowanie regałów przesuwnych (mechanicznych) w pomieszczeniu
piwnicznym budynku Domu Nauczyciela w Nowym Targu w kwocie 27 060,00 zł.

•

271 420,00 zł - W ramach obsługi inwestycyjnej jednostek:
◦ Wymiana posadzek w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu w kwocie 65 000,00zł.
◦ Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym
Targu w kwocie 139 160,00zł.
◦ Remont pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w
Jabłonce na kwotę 50 860,00zł.
◦ Remont tarasu oraz elewacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu na kwotę
16 400,00zł.

•

2 470 084,70 zł - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Nauczyciela przy
ulicy Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu" obejmującą zmianę rozmieszczenia pomieszczeń
na kondygnacjach w budynku Domu Nauczyciela oraz zmianę planu zagospodarowania terenu
wokół budynku w celu dostosowania do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Nowym Targu

•

30 000,00 zł – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji budowy
budynku Zespołu Szkół Nr 1 wraz z dostosowaniem istniejących i projektowanych budynków
Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II 85

Łączna wartość zadań zrealizowanych: 2 815 064,65zł

Pion Usług Publicznych – Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej.
Pracownicy:
Naczelnik Wydziału Beata Słowik – Kowalkowski. W wydziale jest zatrudnionych 23 pracowników
(zmniejszenie ilości osób o 4)
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Zadania realizowane przez Wydział:
1. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
2. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę
3. Przygotowywanie opinii oraz dokumentacji do odwołania
4. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzanie zmian do projektów budowlanych
5. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych
6. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę
7. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
8. Nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku
9. Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów
10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości
12. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
13. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych
14. Wydawanie dzienników budowy
15. Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę
16. Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID)
17. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
18. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy z projektem
19. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego
20. Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji RWD-2 i RWDZ
21. Prowadzenie postępowań wznowieniowych
22. Udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w
sprawach z zakresu Prawa budowlanego
23. Obsługa administracyjno –biurowa
24. Obsługa kancelaryjna komórki
25. Obsługa dziennika podawczego (Biuro obsługi klienta)
26. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań statystycznych
27. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań dla innych jednostek i instytucji zewnętrznych
Budżet na realizację zadań z częścią opisową:
na realizację bezpośrednich zadań Wydziału Administracji Budowlano-Architektonicznej w 2020 r.
przewidziano środki w wysokości 50.500,- zł., w tym:
- 45 000 zł (w 2019r. 50 000,- zł) na usługi zamieszczania ogłoszeń w prasie, radiu i na portalach internetowych,
- 5.500,- zł na dostawy dzienników budowy, (dział/rozdział/paragraf: 750/75020/4210),
Zadania zrealizowane przez Wydział:
• Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
– zadanie dotyczy jednej z najliczniejszych grup spraw rozpatrywanych przez Wydział. W
2020 r. wpłynęło – 1896 wniosków (w 2019 r. – 1714, w 2018 r. – 1695). Na przestrzeni 2-ch
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•

•

•

•

•

•

•

•

ostatnich lat jest to prawie 12% wzrost, co potwierdza utrzymujący się nadal wzrostowy trend
w budownictwie.
Z powyższego zakresu w 2020 r. wydano ogółem– 1701 decyzji (w 2019 r. -1568), z czego
1583 decyzji o pozwoleniu na budowę, 25 decyzji odmownych, oraz 53 decyzje o umorzeniu
postępowania. 62 wnioski w toku oczekują na uzupełnienie braków. Należy zaznaczyć, że jest
to jedna z grup spraw obarczonych szczególnym ryzykiem - z jednej strony w przypadku
pomyłki urzędnika (roszczenia odszkodowawcze), a z drugiej strony niedotrzymania terminu
65 dni, zagrożone karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę – Jak wspomniano w pkt 1.
w 2020 r. wydano 25 decyzji (w 2019r. - 32) o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę z
uwagi na stwierdzone nieprawidłowości bądź nieuzupełnienie przez inwestora brakujących
dokumentów.
Przygotowywanie opinii oraz dokumentacji do odwołania – w 2020 r. do tut. Wydziału
wpłynęło - 50 odwołań od decyzji (63 w 2019 r). Z liczby 49 rozpatrzonych przez Wojewodę
spraw, tylko 8 decyzji zostało uchylonych. Biorąc pod uwagę, że w 2020 r. w Wydziale
wydano łącznie– 2291 decyzji, (w 2019 r. – 2016), odsetek decyzji uchylonych wynosi
niespełna 0,35%. Termin przesłania odwołania wraz z dokumentacją do Wojewody -7 dni).
Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzanie zmian do projektów
budowlanych – sprawy zostały ujęte łącznie z liczbą pozwoleń na budowę w pkt 1, gdyż są
rejestrowane pod jednym symbolem JRWA .
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych –
w 2020 r.
wpłynęły 52 wnioski z tego zakresu (w 2019 – 49) – 2 sprawy w toku oczekują na uzupełnienie
braków.
Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę/rozbiórkę – zgłoszenie robót budowlanych jako skrócona i uproszczona forma
udzielenia pozwolenia na budowę jest wnioskiem o milczącą akceptację organu względem
zgłaszanego zamierzenia budowlanego i musi być rozpatrzony w nieprzekraczalnym terminie
do 21 dni. W 2020 r. do Wydziału wpłynęły - 1943 wnioski (w 2019 r. – 1765, wzrost ponad
10%).
W przypadku zgłoszeń robót budowlanych ponad połowa składanych wniosków wymaga
korekty bądź uzupełnienia. W związku z tym organ zobowiązany jest wezwać inwestora do
usunięcia nieprawidłowości (postanowienie z art. 30 Prawa budowlanego). W 2020 r. wysłano
ok. 950 wezwań tylko w tej grupie spraw.
Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego
części – z ogólnej liczby zgłoszeń robót budowlanych j.w. - 75 wniosków dotyczyło zgłoszenia
zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części - 21 spraw zakończyło się wydaniem
decyzji o sprzeciwie z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości.
Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – Rozpatrzono 95
wniosków z tego zakresu (w 2019 r. – 77 – wzrost o 23%). Wszystkie sprawy zostały
zakończone.
Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości – ubiegłym roku tut. Organ rozpatrywał tylko - 1 taką sprawę, niemniej z uwagi
na to iż celem prowadzonego postępowania, jest doprowadzenie do ugody poróżnionych stron i
umożliwienie wykonania robót budowlanych z wejściem na teren sąsiedni, sprawy te należą do
trudnych i długotrwałych, natomiast rzadko dochodzi do pomyślnego zakończenia sporu.
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Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – prowadzono - 31
spraw z tego zakresu (w 2019 r. – 34). Pozytywnie, udzieleniem zgody po uprzednim
upoważnieniu od właściwego Ministra zakończono - 20 spraw.
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu i innych – wpłynęło łącznie 117 wniosków
(w 2019 r. – 76, wzrost o 54%). Pozytywnie zakończono 92 sprawy tj. wydano – 130 szt.
Zaświadczeń. Termin na wydanie zaświadczenia - 7 dni.
Wydawanie dzienników budowy – W 2020 r. opisano i wydano dla inwestorów -2.034 szt.
dzienników budowy (w 2019 r. -1340, wzrost o prawie 52%).
Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę – wpłynęło 35 wniosków (w 2019 r. –
29), wszystkie zostały zakończone.
Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) – W 2020 r. wpłynęło tylko
5 wniosków (w 2019 r. -16, znaczący spadek z uwagi na chwilowy przestój napływu wniosków
gminnych i z PZD z powodu pandemii), jednak prowadzono łącznie 12 postępowań z tego
zakresu z uwagi na sprawy będące w toku – było to 7 spraw z lat poprzednich.
Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy z projektem –wpłynęło – 336 wniosków (w
2019 r. – 118, wzrost o 185%), z czego 24 sprawy zakończyły się wydaniem decyzji o
sprzeciwie. Tak masowy napływ wniosków z tego zakresu wynika
m. innymi z dużej
ilości inwestycji związanych z rozbudową sieci gazowych i gazyfikacją nowych obszarów
powiatu nowotarskiego.
Nakładanie obowiązku uzupełnienia braków do wniosku z art. 64 § 2 Kpa – coraz większa
ilość składanych do tut. Wydziału wniosków wymaga korekty i uzupełnienia podstawowych
braków, co wiąże się z koniecznością pisemnego wezwania inwestora do usunięcia
nieprawidłowości. Dla porównania w roku 2016 na 1526 wniosków – 234 zawierało
podstawowe braki uniemożliwiające wszczęcie postępowania, czyli 15,3%. (Wzięto pod uwagę
wnioski z 3-ch podstawowych grup spraw tj. pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę i
zezwoleń na realizację inwestycji drogowych – ZRID). W 2018 r. jest to już - 22,4%, w 2019 r.
odsetek wzrasta do ponad 27%, natomiast w 2020 r. aż prawie 36% złożonych spraw,
wymagało uzupełnienia podstawowych braków już w pierwszym etapie postępowania (czyli na
1953 sprawy z podanych grup – 700 wymagało uzupełnienia), aby możliwe było wszczęcie
postępowania.
Nakładanie w drodze postanowienia obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów (braki
do projektu) z art. 35 ust.3 Prawa budowlanego. W 2020 r. z grupy samych pozwoleń na
budowę w toku prowadzonego postępowania wysłano około 650 postanowień o brakach w
dokumentacji projektowej tj. ponad 34% (w 2019 r – ok. 500). W przypadku grupy zgłoszeń
robót budowlanych i zgłoszeń z projektem na -2279 złożonych wniosków - 1068 spraw
wymagało uzupełnieniu braków w drodze postanowienia tj. aż 47% (w 2019 r. było to 620
postanowień na 1883 sprawy tj. 33%). Przy tak dużej skali nieprawidłowości oraz ilości
wniosków, bez dodatkowej obsady osobowej Wydziału, dotrzymanie ustawowych terminów, a
szczególnie postępowań zagrożonych karą pieniężną, stanowi duży problem i wyzwanie dla
całego zespołu.
Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego (art. 82b Prawa budowlanego) –
w
ramach współpracy systematycznie przekazywana jest dokumentacja dot. wydanych pozwoleń
na budowę i zgłoszeń oraz następuje wymiana niezbędnych informacji. W teczce spraw
zarejestrowano 39 spraw. Ponadto przetransportowano do PINB – 2216 szt. dokumentacji
spisanej w formie wykazu (w 2019 r. - 2115). PINB przekazał – 267 spraw, dokumentów i
decyzji (np. celem wygaszenia lub uchylenia pozwolenia na budowę)
57

•

•

•

•

•

Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji RWD-2 i RWDZ – zgodnie z art. 82b
Prawa budowlanego prowadzony jest na bieżąco publicznie udostępniany na stronie GUNB
rejestr wniosków i decyzji z zakresu pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń robót budowlanych z
projektem ze szczegółowymi danymi każdej inwestycji i opisem procesu przebiegu
postępowania w sprawie. Jest to również narzędzie kontroli terminowości rozpatrywania spraw,
a w razie uchybień podstawa naliczenia kary 500 zł za każdy dzień zwłoki. W 2020 r. do
rejestru wprowadzono i opisano - 2284 sprawy tj. prawie o 24% więcej niż w 2019r. – 1845).
Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla
potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – analogicznie jak dla pozwoleń na budowę
prowadzony jest w formie papierowej rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowych, przesyłany w terminie do piątego dnia każdego miesiąca w formie
potwierdzonej kopii do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Prowadzenie postępowań wznowieniowych – w 2020 r. rozpoczęto 7 nowych postępowań z
tego zakresu (w toku pozostaje 5 spraw). Są to sprawy szczególnie trudne, toczące się przez
długi okres czasu zazwyczaj w kilku instancjach i w sądzie.
Udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w
sprawach z zakresu Prawa budowlanego – wpłynęło - 75 wniosków z tego zakresu (w 2019 r. –
80).
Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań statystycznych i innych –
W 2020 r.
sporządzono - 20 sprawozdań statystycznych dla GUS-u oraz innych opracowań i zestawień
dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

•

Obsługa administracyjno –biurowa i kancelaryjna komórki – W ramach tego zadania prowadzona jest m. innymi rejestracja i rozdział poczty (w teczkach rzeczowych w 2020 r. zarejestrowano łącznie w Wydziale - 5704 sprawy do załatwienia). Ponadto umawianie petentów w systemie kolejkowym, łączenie rozmów oraz udzielanie informacji, obsługa poczty elektronicznej
budownictwa, prowadzenie dokumentacji magazynowej i księgowej sprzedaży dzienników budowy, opisywanie faktur, planowanie i raportowanie wykonania budżetu, archiwizacja dokumentacji (rocznie ponad 50 mb), obsługa archiwum roczniki od 2010 do 2019 (wypożyczenia i
zwroty), zaopatrzenie w materiały biurowe pracowników Wydz. itp.
Podsumowując, przy tak dużym napływie wniosków i wzmożonym ruchu budowlanym, wg mediów
największym od czasów PRL, co potwierdzają nasze statystyki - dotkliwie odczuwalny jest brak
dostosowanej do bieżących potrzeb obsady, oraz stażystów. Zazwyczaj w Wydziale pracowały
jednocześnie 3, 4 takie osoby, które w sposób istotny mogły odciążyć pracowników merytorycznych
od tak czasochłonnych czynności jak pieczętowanie dokumentacji, kserowanie, wysyłka dokumentów,
itp. Tylko w jednej sprawie pozwolenia na budowę wykonanie takiej obróbki wniosku zajmuje około
2,5 godz. (np. średniej wielkości dokumentacja projektowa (4 egz.) wraz z dokumentami dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wymaga przybicia ponad 1 tys. pieczątek.
Wobec powyższego Wydział w obecnym składzie pracuje w stanie najwyższej gotowości- pracownicy
korzystają z urlopów tylko w razie konieczności, dokładając wszelkich starań aby nie przeterminować
spraw zagrożonych karą i dotrzymać innych nieprzekraczalnych terminów, mogących skutkować konsekwencjami finansowymi, bądź też wpływać na opóźnienia w realizacji planowanych inwestycji.
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Pion Usług Publicznych – Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Pracownicy:
Naczelnik Wydziału Wojciech Krauzowicz. W wydziale jest zatrudnionych 12 pracowników.
Zadania realizowane przez Wydział:
Wydział realizował zadania z zakresu: geologii, terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi –
osuwisk, ochrony przyrody, ochrony środowiska w tym: gospodarki odpadami, nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rybactwa śródlądowego,
łowiectwa, nadzoru nad spółkami wodnymi, ochrony gruntów rolnych i rekultywacji terenu. Zadania
Starosty realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w części są
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, a w części zadaniami własnymi.
Budżet na realizację zadań Wydziału:
Na realizację zadań Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych dysponował następującymi
środkami finansowymi:
• zadania z zakresu gospodarki leśnej, w tym:
1. odnowienia drzewostanów (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) –
22 005,00 PLN,
2. wypłata ekwiwalentów za grunty zalesione (środki otrzymywane z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – 24 733,00 PLN,
3. powierzanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa na terenie Parków Narodowych – Pienińskiego i Gorczańskiego – 8 000,00 PLN,
4. zapewnienie pracownikom realizującym zadania terenowe z zakresu nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa świadczeń wynikających z przepisów BHP w
tym: posiłków regeneracyjnych, napojów chłodzących, szczepień przeciwko
odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, repelenty przeciwko komarom i kleszczom,
ubrania robocze i ich utrzymanie – 25 000,00 PLN,
5. znaczniki i sprzęt do cechowania drewna – 10 000,00 PLN.
Łącznie: 81 738,00 PLN.
• zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:
1. zakup sadzonek lipy oraz kuraków w ramach działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia
świadomości na temat bioróżnorodności biologicznej środowiska – 5 000,00 PLN,
2. zakup czujników jakości powietrza Airly przekazanych do Gmin: Jabłonka, Czarny
Dunajec, Nowy Targ, Czorsztyn: 6 888,00 PLN,
3. wykonanie tablic informacyjnych o jakości powietrza przekazanych do szkół powiatowych
– 1 250,00 PLN.
Łącznie: 13 138,00 PLN.
Dochody Wydziału stanowiły:
1 dotacje z Budżetu Państwa – 71 292,00 PLN,
2 wpływy z ARiMR – 24 733,00 PLN,
3 wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska – 43 987,00 PLN,
4 wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych
zezwoleń – 30 843,00 PLN.
Zadania zrealizowane przez Wydział:
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Zadanie

2020

Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Zgłoszenie instalacji
Opiniowanie Programów Ochrony
Środowiska dla Gmin
Udostępnianie informacji o środowisku
Kontrole
Zaświadczenia dot. Uproszczonych Planów
Urządzenia Lasu do celów notarialnych
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Zatwierdzenie wykonania rekultywacji
Nadzór nad gospodarką leśną
Administrowanie łowiectwem
Odnowienia drzewostanów
Zalesienia gruntów porolnych
Z zakresu gospodarki wodami
Spółki wodne
Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
Koncesje
Uzgodnienie WZiZT – w zakresie masowych
ruchów ziemi
Uzgodnienie WZiZT – w zakresie
udokumentowanych złóż kopalin
Opiniowanie Studium lub Planu
Miejscowego
Pozostała geologia
Wyłączenia gruntów
Karty Wędkarskie
Społeczna Straż Rybacka
Rejestracja sprzętu pływającego

Ilość spraw

Ilość
rozstrzygnięć

18
2
7

6
0
1
30

zmiana 2020/2019
Ilość
Ilość spraw
rozstrzygnięć
11
3
1
0
-2
-5
-41

2

1

0

-1

100

3

5

-2

8

4

2925

191

81
2
27
15
12
10

81
1
5
1
7
0

-7
-1
12
0
-3
0

88
27

-7
-2
1
1
-3
0
-15
15

69

62

8

14

40
6

36
2

-10
6

-7
2

540

52

355

-58

55

7

40
444

4

163
213
17
16

-81

19
34
-5

od 01.08.2020 r. zadanie
przeniesione do Wydz. KT
zmiana ustawy

Rejestracja zwierząt CITES
Uzgodnienie WZiZT – w zakresie ochrony
gruntów rolnych
Nadzór nad gospodarką leśną:
2020
Masa
odcechowanego
3
drewna w (m )
Ilość wydanych świadectw
legalności
Kontrola i nadzór nad

32 638
790
18,65
60

18

0

472

30

realizacją odnowień w (ha)
Nadzór nad pielęgnowaniem
lasu w (ha), w tym:
upraw i młodników
trzebieże

42
42
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Pion Usług Publicznych – Wydział Komunikacji i Transportu.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału - Jan Gabor oraz 27 pracowników (zmiana o 1 osobę w stosunku do
roku 2019)
Zadania realizowane przez Wydział: (w stosunku do roku 2019 dodatkowo Wydział dokonuje
rejestracji i wyrejestrowania jachtów i innych jednostek pływających)
1.
2.
3.
4.

Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami.
Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów.
Wprowadzanie zastawów rejestrowych na pojazdach.
Nadawanie i kierowanie na nabicie numerów identyfikacyjnych oraz wydawanie zgód na
wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
5. Usuwanie pojazdu z dróg i prowadzenie parkingu/ów strzeżonego/ych.
6. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
7. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
stację kontroli pojazdów.
8. Wydawanie i cofanie uprawnień oraz prowadzenie ewidencji diagnostów.
9. Udzielanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego.
10. Planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
11. Wydawanie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania regularnych
i regularnych specjalnych przewozów osób.
12. Prowadzenie ewidencji podmiotów związanych z transportem drogowym.
13. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w ewidencjach podmiotów związanych z
transportem drogowym.
14. Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej.
15. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
16. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców.
17. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie.
18. Prowadzenie ewidencji instruktorów.
19. Prowadzenie ewidencji wykładowców.
20. Rejestracja i wyrejestrowywanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
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Budżet:
2020

2019

Różnica 2020/2019

z opłat za rejestracje
pojazdów,

3 505 204,33 zł

3 844 505,40 zł

-339 301,07 zł

z opłat za wydanie praw
jazdy,

374 953,55 zł

523 145,00 zł

-148 191,45 zł

z opłat za usuwanie z
dróg i parkowanie
pojazdów,

45 201,90 zł

52 826,56 zł

-7 624,66 zł

dotacja

3 186,00 zł

4 436,00 zł

-1 250,00 zł

dotacje do utrzymania
linii użyteczności
publicznej

201 828,80 zł

Przychody

SUMA

201 828,80 zł

4 130 374,58 zł

4 424 912,96 zł

-294 538,38 zł

Wydatki

2020

2019

Różnica 2020/2019

zakup druków do
rejestracji pojazdów i
praw jazdy

1 826 972,52 zł

1 852 931,90 zł

-25 959,38 zł

koszt usuwania z dróg i
parkowania pojazdów,

63 712,75 zł

55 433,45 zł

8 279,30 zł

753,50 zł

-753,50 zł

4 212,00 zł

-103,00 zł

koszty wykonania
ekspertyz (wycen
pojazdów przejętych
przez powiat),
tłumaczenie
dokumentów,

4 109,00 zł

koszty potwierdzeń
autentyczności
wymienianych
zagranicznych praw
jazdy

884,00 zł

884,00 zł

koszty sądowe i
odszkodowanie
zasądzone dla strony

3 097,00 zł

3 097,00 zł

koszt utrzymania linii
użyteczności publicznej

131 608,84 zł

131 608,84 zł

5. Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw (wartości w
nawiasach określają zmianę w stosunku do roku poprzedniego).
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•

Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami. W ramach realizacji
zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja kierowców. W roku sprawozdawczym w
ramach zadania wydano 4007 (-2046) praw jazdy, 42 (-127) międzynarodowych praw jazdy, 42
(-21) zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne,
dokonano 2755 (-290) wpisów potwierdzających posiadanie świadectwa kwalifikacji
zawodowej, wydano 36 (-32) decyzji o przedłużeniu zezwoleń na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym i przewożącym wartości pieniężne, wymieniono na polskie 81 (-8) praw
jazdy wydanych poza granicami RP, wydano 360 (-176) wtórników praw jazdy, 1003 (-545)
nowych praw jazdy w związku ze zmianą danych zawartych w dotychczas posiadanych
dokumentach, wydano 256 (-28) decyzji o cofnięciu uprawnień, 308 (-125) decyzji o
zatrzymaniu prawa jazdy, 61 (+58) decyzji o przywróceniu uprawnień, 241 (-1) decyzji o
skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania narkomanii, 21 (+4) skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w
formie egzaminu państwowego, 266 (+7) skierowań na badania lekarskie, 278 (+8) skierowań
na badania psychologiczne.

•

Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów: W ramach realizacji zadania prowadzona jest
powiatowa ewidencja pojazdów. W roku sprawozdawczym zarejestrowano 19062 (-898)
pojazdów, zarejestrowano czasowo na żądanie stron 926 (+45) pojazdów, wyrejestrowano
3 097 (-607) pojazdy, wycofano z ruchu 296 (+147) pojazdów, przywrócono do ruchu 42 (-17)
pojazdów, przyjęto zgłoszenie zbycie 7 658 (+3 951) pojazdów, dokonano wymiany dowodów
rejestracyjne w 3 223 (-995) pojazdach, wydano 39 (-155) zatrzymanych dowodów
rejestracyjnych, przyjęto 1 554 zawiadomienia o nabyciu pojazdu, przyjęto 282 oświadczenia o
wymianie drogomierzy, wydano 221 wtórników i 198 dodatkowych tablic rejestracyjnych,
wydano 153 (-26) zaświadczeń dotyczących pojazdów i ich właścicieli. nadano 88 cech
identyfikacyjnych pojazdów

•

Wprowadzanie zastawów rejestrowych na pojazdach. W ramach realizacji zadania
wprowadzane i usuwane są zastrzeżenia dotyczące pojazdów (np. zajęcia komornicze,
skarbowe, sądowe itp.). W roku sprawozdawczym dokonano 16 (+13) zastrzeżeń.

•

Nadawanie i kierowanie na nabicie numerów identyfikacyjnych oraz wydawanie zgód na
wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. W ramach realizacji zadania w roku
sprawozdawczym wydano 88 (-11) zgód na wykonie tabliczki znamionowej zastępczej oraz
nadano 14 (-10) cech identyfikacyjnych.

•

Usuwanie pojazdu z dróg i prowadzenie parkingu/ów strzeżonego/ych. W ramach realizacji
zadania w roku sprawozdawczym usługę usuwania i parkowania pojazdów wykonywało
konsorcjum „HOL-SERWIS PODHALE” złożone z 10 firm (w tym 9 usuwających pojazdy) i
posiadających 4 parkingi strzeżone. W 2020 r. usunięto 121 (+21) pojazdów z czego w
przypadku 2 pojazdów odstąpiono od usuwania.

•

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.W ramach
realizacji zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów. W roku sprawozdawczym do rejestru wpisano 0 (-2) przedsiębiorców, wykreślono 0
przedsiębiorców (-3) oraz dokonano 6 (-3) zmian w rejestrze.

•

Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
stację kontroli pojazdów. W ramach realizacji zadania prowadzona jest coroczna kontrola
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przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. W roku sprawozdawczym
skontrolowano 23 (0) stacje.
•

Wydawanie i cofanie uprawnień oraz prowadzenie ewidencji diagnostów. W ramach realizacji
zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja uprawnionych diagnostów. W roku
sprawozdawczym udzielono 2 (0) uprawnień diagnosty. Na koniec roku uprawnienia diagnosty
posiadało 90 osób.

•

Udzielanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego. W ramach realizacji zadania
prowadzona jest powiatowa ewidencja podmiotów wykonujących przewozy w zakresie osób
lub rzeczy. W roku sprawozdawczym udzielono 8 (-6) zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego, 5 (+4) licencji na przewóz osób pojazdami samochodowymi
przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu ponad 7 i nie więcej niż 9 osób, 3 (0) licencje na
wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 0 (-2)
licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodami osobowymi, wydano 9 (-5)
zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz dokonano 12 (-1) zmian w
zaświadczeniach na przewozy drogowe na potrzeby własne.

•

Planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W ramach
realizacji zadania prowadzone są czynności monitorujące sytuację w transporcie publicznym na
terenie powiatu nowotarskiego oraz podejmowane stosowne działania. W ramach zadań
prowadzono postepowania w sprawach dotyczących zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów – opisane szczegółowo w punkcie 5.11. Ponadto, uruchomiono 2 (+2) nowe linie
użyteczności publicznej oraz przygotowano podstawy do kontynuacji przedsięwzięcia w roku
2021.

•

Wydawanie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania regularnych
i regularnych specjalnych przewozów osób. W ramach realizacji zadania prowadzona jest
powiatowa ewidencja podmiotów wykonujących przewozy w zakresie osób lub rzeczy. W roku
sprawozdawczym wydano 6 (+1) zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób,
wydano 3 (-2) zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób,
dokonano 3 (-18) zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, dokonano 1
(+1) zmiany i przedłużenia ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych
przewozów osób, wygaszono 4 (-7) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób,
nie wydano (-1) żadnej decyzji o odstępstwie od zasad określonych w zezwoleniu na
wykonywanie regularnych przewozów osób.

•

Na koniec roku sprawozdawczego w ewidencji widniało 33 (+1) przedsiębiorców,
dysponujących 53 (+2) zezwoleniami na wykonywanie regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym oraz 12 (+1) zezwoleniami na wykonywanie regularnych
specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

•

Prowadzenie ewidencji podmiotów związanych z transportem drogowym. W ramach realizacji
zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja podmiotów wykonujących przewozy w zakresie
osób lub rzeczy. Na koniec roku sprawozdawczego w ewidencji widniało 622 (+27)
przedsiębiorców, dysponujących 93 (0) zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego osób, 226 (+1) zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
rzeczy, 7 (+1) licencjami na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym, 26
(+4) licencjami na wykonywanie transportu drogowego pojazdem samochodowym o liczbie
miejsc przekraczającej 7 i nieprzekraczającej 9 osób, 25 (+3) licencjami na wykonywanie
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transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 299 (+9)
zaświadczeniami na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy, 1 (0) zaświadczeniem na
przewozy drogowe na potrzeby własne osób oraz 2 (+2) zaświadczeniami na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego.
•

Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w ewidencjach podmiotów związanych z
transportem drogowym.

•

W ramach realizacji zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja podmiotów wykonujących
przewozy w zakresie osób lub rzeczy. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 2 (-19)
kontrole przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

•

Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej.

•

W ramach realizacji zadania Starosta Nowotarski uzgadnia wydawanie i zmiany zezwoleń na
wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, w postepowaniach prowadzonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
W roku sprawozdawczym wydano 27 (-16) postanowień o uzgodnieniu w w/w sprawach.
Wydano 1 (+1) postanowienie odmawiające uzgodnienia.

•

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

•

W ramach realizacji zadania prowadzony jest rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców. W roku sprawozdawczym dokonano w rejestrze 1 (0) wpisu, 1 (-2)
skreślenia, 3 (+1) zmian wpisów, 21 (-7) aktualizacji danych. Skreślenie z rejestru dokonane
zostało na wniosek zainteresowanego. Na koniec roku sprawozdawczego w rejestrze widniało
26 (0) przedsiębiorców.

•

Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wpisanymi w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców.

•

W ramach realizacji zadania prowadzone są kontrole ośrodków szkolenia kierowców oraz
ewentualnie prowadzone są postępowania pokontrolne. W roku sprawozdawczym
przeprowadzono 3 (-21) kontrole.

•

Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie.

•

W ramach realizacji zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja podmiotów prowadzących
szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. W ewidencji widnieje
1 (0) podmiot. W roku sprawozdawczym nie dokonano w ewidencji żadnych wpisów, skreśleń
ani zmian.

•

Prowadzenie ewidencji instruktorów.

•

W ramach realizacji zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja instruktorów. W roku
sprawozdawczym w ewidencji dokonano 12 (-1) wpisów i 14 (-2) skreśleń. Na koniec roku
sprawozdawczego w ewidencji wpisanych było 111 (-2) instruktorów.

•

Prowadzenie ewidencji wykładowców.

•

W ramach realizacji zadania prowadzona jest powiatowa ewidencja wykładowców. W
ewidencji nie dokonano do końca roku sprawozdawczego żadnych wpisów.

•

Rejestracja i wyrejestrowywanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

•

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 3 jednostki pływające.
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Pion Usług Publicznych – Biuro Zamówień Publicznych.
Pracownicy: W biurze zatrudnionych jest 4 pracowników. Biurem kieruje Pani Iwona Waksmundzka.
Zadania realizowane przez Biuro:
1. Przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków
własnych oraz finansowanych ze środków zewnętrznych po podpisaniu umowy o
dofinansowanie w ramach udziału w zespołach projektowych.
2. Sporządzanie umów.
3. Weryfikacja rachunków i faktur pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień
publicznych.

Zadania zrealizowane przez Biuro:
Biuro zamówień publicznych przeprowadziło w roku 2020 - 125 procedury o udzielenie zamówień
publicznych (w 2019r. 160 procedur, zmiana: minus 35) z czego:
•

1 dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 214.000 euro,

•

45 dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej 214.000 euro (w 2019 roku, zmiana: plus 19 postępowań),

•

8 dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy, którego
przedmiotem są usługi społeczne (w 2019 roku, zmiana minus 14 postępowań)

•

79 dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro (w 2019 roku, zmiana minus 45 postępowań)

Pion Spraw Społecznych i Obywatelskich – Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału Cecylia Nowak. W Wydziale zatrudnionych jest 4 pracowników
(zmniejszenie względem roku 2019 o 1 pracownika).
Zadania realizowane przez Wydział:
1. Nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi:
• Nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
• Nadzór nad Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
• Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu.
• Nadzór nad Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
• Nadzór nad Muzeum im. Orkana w Rabce-Zdroju.
• Nadzór nad Teatrem Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
• Opracowanie i aktualizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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• Współpraca z jednostkami samorządowymi,
• Współpraca z jednostkami centralnymi.
• Współpraca międzynarodowa.
3. Usługi administracyjne w zakresie spraw obywatelskich
• Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
• Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
4. Realizacja zadań z zakresu sportu
• Prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych nie
prowadzących działalności gospodarczej
• Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów
sportowych
5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie powiatu
• Prowadzenie rejestru stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych.
• Prowadzenie rejestru fundacji.
• Udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy organizacjom pozarządowym
w bieżącej działalności.
• Prowadzenie rejestru instytucji kultury
• Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Nowotarskiego
• Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami na rzecz promocji zdrowia i
profilaktyki uzależnień mieszkańców powiatu
• Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych
programach zdrowotnych na terenie Powiatu Nowotarskiego
6. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa.
7. Realizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
8. Sprawozdawczość z zakresu ochrony i promocji zdrowia
9. Obronność Państwa:
• Akcja Kurierska na potrzeby mobilizacyjnego rozwiązania Sil Zbrojnych
• Organizacja ćwiczeń i szkoleń obronnych
• Przeprowadzenie kontroli zadań obronnych w jednostkach sektora pozamilitarnego
• Przygotowanie kwalifikacji wojskowej
• Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny
• Organizacja Stanowiska Kierowania Starosty Nowotarskiego
• Wsparcie państwa gospodarza (HNS) i współpraca cywilno-wojskowa
• Opracowanie i aktualizacjo Planu Operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem państwa i w czasie wojny
• Organizacja stałego dyżuru
10. Opieka nad zabytkami
• Opracowanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami
• Prowadzenie wykazu zabytków ujętych w rejestrze zabytków prowadzonym przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
• Przygotowanie i kompletowanie wniosków o wpis do Rejestru zabytk6w
• Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do
czasu usunięcia zagrożenia dla zabytku wpisanego do rejestru
• Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.
11. Zarządzanie Kryzysowe
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• Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu zarządzania kryzysowego – moduły zadaniowe.
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu ewakuacji II0.
• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy urzędu i nadzór nad
funkcjonowaniem Centrum, po godzinach pracy – stały dyżur domowy pod telefonem
służbowym w gotowości do działań kryzysowych.
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony przed powodzią - prognoza ryzyka
i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji Starosty o ogłoszeniu
i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
• Organizacja prac PZZK i prowadzenie dokumentacji.
• Przygotowanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji
przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
• Miesięczne treningi systemu wczesnego ostrzegania ludności przed uderzeniami
z powietrza – w relacji WCZK – PCZK - JST.
• Poniedziałkowe treningi łączności sieci zarządzania kryzysowego w relacji WCZK – PCZKJST.
• Opracowanie i wdrażanie modułów stopni alarmowych w starostwie i jednostkach
organizacyjnych powiatu.
l2. Obrona Cywilna
• Wykonywanie zadań z zakresu działania szefa obrony cywilnej powiatu.
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu OC.
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu ewakuacji III0 na wypadek „W”.
• Plan działania i bieżąca aktualizacja formacji OC POADA, jej przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych, prowadzenie trening SWA – POADA – dwa w JST – drużyna pobierania
próbek w inspekcji sanitarnej.
• Prowadzenie magazynu OC.
• Prowadzenie kontroli JST w zakresie spraw związanych z OC.
• Ocena stanu OC za 2019 r. własna i JST – zbiorczo do MUW
• Wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek „W”.
• Opracowanie i wdrożenia wytycznych Starosty Nowotarskiego - szefa oc Powiatu
w sprawie realizacji zadań oc w 2019 r.
• Opracowanie planu działań szefa oc powiatu w 2019 r.
• Uzgadnianie wytycznych w sprawie realizacji zadań OC przez JST w 2019 r.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
•
•
•
•
•
•
•
•

1431 – Udostępnianie informacji publicznej: 4 sprawy, (+3)
8023 – Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej: 26 spraw, (0)
8024 – Analizowanie i ocenianie działalności zakładów opieki zdrowotnej: 8 spraw, (-7)
8021 – Rady społeczne zakładów opieki zdrowotnej: 3 sprawy, (-1)
400 – Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury: 4
sprawy, (+1)
402 – Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności: 5 spraw, (+2)
8050 – Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi: 19 spraw,
(+12)
800 – Wyjaśnienia interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony
zdrowia: 17 spraw, (- 3)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

530 – Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych
i obywatelskich: 4 sprawy, (-5)
82 – Nadzór nad powiatowym centrum pomocy rodzinie: 2 sprawy, (-8)
8120 – Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej:
4 sprawy, ( -26)
8321 – Orzekanie o stopniu niepełnosprawności: 0 spraw, (-5)
8133 – Pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom: 9 spraw, (+6)
7040 – Zezwalanie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich
pochowania: 55 spraw, (+4)
8031 – Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją
zdrowia i edukacją zdrowotną: 10 spraw, (-13)
8135 – Zapobieganie patologiom społecznym: 2 sprawy, (0)
033 – Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek
organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie
krajowym: 40 spraw, (+8)
3026 – Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany: 16 spraw, (+2)
3031 – Przekazywanie środków finansowych dla starostwa, jego komórek i jednostek
organizacyjnych podległych powiatowi: 16 spraw, (- 3)
0641 – Sprawozdawczość na poziomie każdej jednostki organizacyjnej w powiecie: 11 spraw,
(-12)
060 – Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące strategii, programów,
planowania, sprawozdawczości i analiz z działalności powiatu oraz jego jednostek
organizacyjnych: 2 sprawy, (+2)
7272 – Analizy, obserwacje i badanie rynku pracy: 49 spraw, (-14)
7271 – Powiatowa Rada Zatrudnienia: 0 spraw, (-2)
804 – Ubezpieczanie zdrowotne osób nieubezpieczonych: 1 sprawa, (-4)
4222 – Stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej: 54 sprawy,
(-15)
4221 – Uczniowskie kluby sportowe: 45 sprawy,(+11)
4220 – Kluby sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej: 3 sprawy, (+1)
511 – Monitorowanie działalności stowarzyszeń: 8 spraw, (-1)
513 – Monitorowanie działalności fundacji: 4 sprawy, (+2)
510 – Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru
nad stowarzyszeniami i fundacjami: 10 spraw, (-15)
512 – Monitorowanie działalności stowarzyszeń zwykłych: 8 spraw, (-6)
514 – Udostępnianie jednostkom zewnętrznym i osobom fizycznym informacji dotyczących
działalności stowarzyszeń i fundacji: 8 spraw, (0)
5314 – Obsługa rzeczy znalezionych: 18 spraw, (-7)
525 – Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z
zakresu tej działalności: 0 spraw, (-1)
2111 – Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych powiatowi: 0 spraw, (-1)
5570 – Organizacja kwalifikacji wojskowej: 9 spraw, (-5)
5571 – Działalność komisji kwalifikacyjnej: 28 spraw, (+6)
5572 – Orzekanie w sprawach wojskowych (Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej): 541
orzeczeń (kwalifikacja nie została przeprowadzona do końca w roku 2020 z powodu COVID19)
5573 – Reklamowanie od obowiązku pełnienia służby wojskowej: 0 spraw, (-1)
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5560 – Planowanie w zakresie spraw obronnych: 8 spraw (-6)
5561 – Organizowanie systemu kierowania obronnością: 18 spraw (+1)
5562 -Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa:
3 sprawy (-2)
4121 – Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z
rejestru zabytków: 31 spraw (+29)
4123 – Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: 7 spraw
(-4)
411 – Program opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie: 3 sprawy, (+1)
410 – Wyjaśnienia, interpretacje opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony
zabytków: 1 sprawa, (0)
5531 – Monitorowanie działalności centrów zarządzania kryzysowego: 523 sprawy (+64)
5520 – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu i osobom przebywającym
czasowo nas terenie powiatu – 26 spraw (0)
5532 – Planowanie i prognozowanie działań na wypadek wystąpienia zagrożeń miejscowych
oraz ich analizowani – 0 spraw (-3)
5533 – Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności – 1 sprawa (-21)
5534 – Organizacja łączności alarmowej – 17 spraw ( + 2)
5535 – Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych – 5 spraw
(teczka nowa brak w 2019)
5540 – Ochrona p. pożarowa – 6 spraw (+1)
5541 – Planowanie zabezpieczenia powiatu przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia – 0
spraw (-3)
5542 – Akcje przeciwpowodziowe - 4 sprawy (+4)
5550 – Plany OC – 6 spraw (+6)
5551 – Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie OC – 3 sprawy (-18)
5552 – Organizacja foc – 3 sprawy (0)
5553 – Ocena stanu przygotowania OC – 1 sprawa (0)
5556 – Baza służąca OC – 5 spraw (-6)
5557 – Popularyzacja OC oraz szkolenia w tym zakresie – 24 sprawy (+9)
2611 – Ewidencja środków trwałych i nietrwałych (magazyn OC) – 2 sprawy (0)
5530 – Prace ZZK – 6 spraw (+2)
5511 – Posiedzenia KBiP – 2 sprawy (+1)

Pion Administracyjny – Wydział Organizacyjny.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału Robert Bełtowski. Pracownicy: w Wydziale zatrudnionych jest 14
pracowników – zmniejszenie o 1 osobę względem 2019 roku
Zadania realizowane przez Wydział:
Wydział Organizacyjny wykonywał w 2018r. zadania związane z:
•
•
•
•

obsługą administracyjno-biurową organów Powiatu Nowotarskiego: Rady i Zarządu Powiatu,
spotkań i narad Starosty Nowotarskiego,
koordynacją rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
organizacją systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu,
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zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych,
prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych,
zapewnieniem wspólnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej spraw archiwalnych w
powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz prowadzeniem archiwum zakładowego,
zapewnieniem wspólnej służby bezpieczeństwa i higieny pracy w powiatowych jednostkach
organizacyjnych oraz prowadzeniem spraw bhp w Starostwie,
• przyjmowaniem oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia,
• obsługą praktyk zawodowych uczniów i studentów,
• realizacją innych zadań o charakterze organizacyjnym i pracowniczym, w szczególności takich
jak: organizacja i przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, organizacja
służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na
stanowisku urzędniczym, koordynacja szkoleń pracowników, wydawanie upoważnień do
załatwienia spraw w imieniu Starosty, organizacja udzielania świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.
• zapewnienie wspólnej obsługi jednostką powiatowym w zakresie zadań Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
• Prowadzenie składu chronologicznego.
Zakres zadań w 2020 roku został poszerzony względem 2019r. o czynności związane z prowadzeniem
składu chronologicznego. Przyjęto na stan składu chronologicznego dokumentacje z wydziałów w
ilości 7379 sztuk. Zarejestrowano i przyjęto na stan składu chronologicznego 1478 faktur.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
• Rada Powiatu podjęła 83 uchwały oraz 5 rezolucji, rozpatrzyła 9 skarg uznając je za
bezzasadne oraz 2 petycje i 1 obywatelską inicjatywę uchwałodawczą (zmniejszenie
względem 2019 roku o 38 uchwał, zwiększenie o 2 rezolucje, zmniejszenie o 1 petycję,
zwiększenie o 1 obywatelską inicjatywę uchwałodawczą),
• Starosta Nowotarski udzielił 36 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (zmniejszenie
względem 2019 roku o 36 ),
• obsługa administracyjno-biurowa 10 sesji Rady Powiatu (zmniejszenie względem 2019 roku o
2),
• obsługa administracyjno-biurowa 64 posiedzeń komisji Rady Powiatu (zmniejszenie
względem 2019 roku o 13),
• Zarząd Powiatu podjął 607 uchwał (zmniejszenie względem 2019 roku o 71),
• Starosta Nowotarski wydał 143 zarządzenia (zmniejszenie względem 2019 roku o 5),
• obsługa administracyjno-biurowa 80 posiedzeń Zarządu Powiatu (wzrost względem 2019 roku
o 13),
• rozpatrzono 11 skarg (z czego 2 uznano za skargi zasadne – ilość jak w 2019 roku) oraz 8
petycji (wzrost względem 2019 roku o 1 petycję).
• zorganizowano pracę 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których adwokaci i
radcowie prawni udzielili 1065 porad prawnych (zmniejszenie względem 2019 roku o 764
porady),
• przeprowadzono 1 konkurs na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe ( jak w roku
2019),
• w archiwum zakładowym przeprowadzono 29 kwerend archiwalnych (zmniejszenie względem
2019 roku o 19), wypożyczono 134 sprawy (zwiększenie względem 2019 roku o 9),
brakowano 985 jednostek archiwalnych (zmniejszenie względem 2019 roku o 174),
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utworzono 42 spisy zdawczo-odbiorcze (zwiększenie względem 2019 roku o 3) – w roku 2020
do archiwum zakładowego przyjęto 59,55 mb dokumentacji z wydziałów (4267 jednostek
archiwalnych). Przekwalifikowano 1,1 mb dokumentacji z Biura Gospodarki Finansowej i
Controllingu Operacyjnego, tj. 40 jednostek archiwalnych oraz 1,2 mb dokumentacji
z Wydziału Finansowo - Księgowego tj. 46 jednostek archiwalnych (zwiększenie względem
2019 o 28).
przeprowadzono 237 szkoleń w zakresie bhp (zmniejszenie względem 2019 roku o 88),
zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla 12 pracowników starostwa oraz
szkół i placówek oświatowych (zmniejszenie względem 2019 roku o 806) oraz szkolenie z
zakresu ochrony przeciwpożarowej dla 6 pracowników (zmniejszenie względem 2019 roku o
36),
zorganizowano praktyki zawodowe dla 16 uczniów i studentów (zmniejszenie względem 2019
roku o 10),
przeprowadzono 5 naborów na wolne stanowiska urzędnicze (zmniejszenie względem 2019
roku o 8),
zorganizowano i przeprowadzono 10 służb przygotowawczych dla pracowników
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (zwiększenie względem
2019 roku o 1),
skierowano na szkolenia 31 pracowników (zmniejszenie względem 2019 roku o 15),
wydano 43 upoważnienia dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu Starosty
(zwiększenie względem 2019 roku o 11),
skierowano na badania okresowe 23 pracowników (zmniejszenie względem 2019 roku o 41),
prowadzono 24 sprawy z zakresu udostępnienia informacji publicznej (zmniejszenie względem
2019 roku o 50),
zawarto 48 umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Starostwo
jako podmiot przetwarzający (zwiększenie względem 2019 roku o 9 umów),
wydano 60 upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych (zmniejszenie względem
roku 2019 o 150 upoważnień ze względu na konieczność wydania wszystkim pracownikom
nowych upoważnień w roku 2019),
przyjęto i poddano analizie 96 oświadczeń majątkowych (zwiększenie względem roku 2019 o 8
oświadczeń majątkowych),
zapewnienie wspólnej obsługi powiatowym jednostkom organizacyjnym w zakresie zadań
Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przeprowadzenie 3 szkoleń, przeprowadzenie 15
konsultacji dot. dokumentacji RODO, opracowanie 10 dokumentacji dot. RODO, kontrola w 2
jednostkach.

Pion Administracyjny – Wydział Logistyki.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału Edyta Rogala Kołodziej. W Wydziale zatrudnionych jest 23
pracowników (zwiększenie o 5 osób związane przejęciem zadań Biura Obsługi Klienta oraz obsługą
budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej)
Zadania realizowane przez Wydział:
1. Przejęcie zadań Biura Obsługi Klientów
2. Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej elektronicznie
i w dziennikach korespondencyjnych oraz rejestrach (w tym m. in. przyjęcie korespondencji od
operatorów pocztowych, kancelarii notarialnych, komorników sądowych, sądów rejonowych ,
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4.

5.
6.

klientów oraz urzędowej korespondencji elektronicznej e-PUAP- sprawdzenie zgodności
numerów korespondencji z zestawieniem, oddzielenie zwrotnych potwierdzeń odbioru i ich
podpisanie, otwieranie korespondencji i obicie jej pieczęciami wpływu, przekazanie
korespondencji do dekretacji, wprowadzenie korespondencji do elektronicznego systemu
obiegu dokumentów, sortowanie korespondencji na właściwe wydziały, sporządzenie
dziennych zestawień przychodzącej korespondencji i przekazanie ich do merytorycznych
komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.)
Przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki (w tym m. in. przyjęcie
korespondencji przeznaczonej do wysyłki od poszczególnych wydziałów i obicie jej
właściwymi pieczęciami, rejestrowanie korespondencji wychodzącej w książce nadawczej,
sporządzenie zestawień, w tym również zestawień finansowych, korespondencji wychodzącej
w danym dniu, przekazanie korespondencji wychodzącej operatorowi pocztowemu,
przeprowadzanie procedury reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
pocztowej- wyszukanie reklamowanej przesyłki w książce nadawczej, sprawdzenie losów
przesyłki na stronie internetowej operatora pocztowego, przekazanie danych reklamowanej
przesyłki operatorowi pocztowemu ).
Ewidencjonowanie
dokumentów
księgowych
w
systemie
elektronicznym
i tradycyjnym (m.in. prowadzenie rejestru dokumentów księgowych w formie elektronicznej i
papierowej, skanowanie dokumentów księgowych i obicie ich wymaganymi pieczęciami,
przekazanie dokumentów księgowych do merytorycznych wydziałów, opisywanie
dokumentów księgowych przekazanych do Wydziału Logistyki)
Udzielanie informacji klientom, zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne, korzystającym z
usług Starostwa Powiatowego.
Obsługa logistyczna, a w tym:
• Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia
w zakresie:
• kompleksowej dostawy gazu
• zakupu energii elektrycznej
• zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej
• świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania, zwrotu przesyłek pocztowych oraz
świadczenie usług kurierskich
• przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej
• przeglądu i konserwacji Stałych Urządzeń Gaśniczych z gazem FM 200 w części
mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem
• świadczenia usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i usługi ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk mienia ruchomego i nieruchomości
• Zapewnienie funkcjonowania nieruchomości ( w tym m.in. przygotowywanie umów
związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz nadzór nad ich realizacją
(kompleksowa dostawa gazu, zakup energii elektrycznej, zakup usługi dystrybucji energii
elektrycznej, zakup usługi dostarczania wody i odbioru ścieków, Konserwacja dźwigu
osobowego, świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, świadczenia usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym itp., prowadzenie książki obiektu
budowlanego, poddawanie budynków obowiązkowym kontrolom półrocznym, rocznym,
pięcioletnim
• Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia z zakresu
zaopatrzenia w materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości itp. (w tym m. in.
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Inwentaryzacja stanów magazynowych, weryfikacja potrzeb poszczególnych komórek
organizacyjnych, przygotowanie przedmiotu zamówienia, określenie wartości zamówienia,
przygotowanie projektu umowy)
• Prowadzenie magazynów (w tym m.in. prowadzenie ewidencji stanów magazynowychkarty magazynowe oraz program SzarkMEx, przyjęcie dostaw towaru do magazynusprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, ułożenie towaru,
wydawanie towaru pracownikom zgłaszającym zapotrzebowanie)
• Realizacja zakupów „drobnych” zapewniających ciągłość działania jednostki
(w tym m.in. zakup aparatów telefonicznych, czajników, żarówek, baterii, zamówienie
usługi wykonania pieczątek itp.)
• Obsługa i utrzymanie pojazdów służbowych (w tym m. in. sporządzanie miesięcznych
raportów przebiegu pojazdów służbowych- w dniach- stan początkowy i końcowy,
określanie ilości i wartości zużytego paliwa, określanie ilości i wartości zatankowanego
paliwa, wyliczanie średniej ceny i średniego zużycia paliwa, wykonywanie wszystkich
wymaganych czynności związanych z obsługą codzienną powierzonych pojazdów
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu- dbanie o ich należyty stan techniczny, czystość i
porządek, przestrzeganie terminów wykonania badań technicznych, przeglądów i wymian
olejów i płynów, usuwanie na bieżąco drobnych usterek i uzupełniania płynów
eksploatacyjnych w powierzonych pojazdach zauważonych w trakcie obsługi, dbanie o
powierzone pojazdy i ich wyposażenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
kradzieżą, zgłaszanie przełożonym niezwłocznie wszelkich zawinionych i niezawinionych
kolizji i wypadków drogowych, dokumentowanie w „Kartach drogowych” przebiegu
kilometrowego wyjazdów służbowych, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i
ustalanie wartości zamówienia oraz zawieranie umów o świadczenie usługi ubezpieczeń
komunikacyjnych dla samochodów służbowych).
7. Przygotowywanie danych do wpf i budżetu Wydziału Logistyki (w tym m. in.
przygotowywanie planów finansowych w zakresie działalności Wydziału Logistyki)
8. Raportowanie realizacji budżetu przez komórki organizacyjne (w tym m.in. przygotowywanie
obiegówek, sporządzanie raportów z realizacji budżetu Wydziału itp.)
9. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań dla innych instytucji zewnętrznych (w
tym m. in. sprawozdanie o rodzajach, ilości oraz sposobach gospodarowania odpadami,
sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, zbiorcze zestawienie informacji o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, formularz danych
energetycznych budynku, wypełnianie innych ankiet zawierających dane udostępnianie na
podstawie wniosków o udzielenie informacji publicznej, sukcesywne zbieranie danych
i informacji niezbędnych do wypełniania sprawozdań, zestawień i ankiet itp.)
10. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań statystycznych (w tym m.in. sukcesywne
zbieranie i analizowanie potrzebnych do sprawozdania danych)
11. Sporządzanie planu zamówień publicznych (w tym m.in. szczegółowe ustalenie rocznego planu
wydatków Wydziału z określeniem przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości oraz
terminem realizacji itp. )
12. Ochrona nieruchomości i mienia ruchomego, w tym przygotowywanie i nadzór nad realizacją
umowy o usługę ochronną w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego
ostrzegania.
13. Utrzymanie w sprawności technicznej obiektów i mienia ruchomego Starostwa.
14. Czuwanie nad bieżącym funkcjonowaniem obiektów.
15. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania obiektów w zakresie utrzymania czystości.
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Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
1. Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism (korespondencja
przychodząca)- 128 929 (zwiększenie: 36 568)
2. Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism (korespondencja
wychodząca) – 55 419 (zmniejszenie: 4 568)
3. Centralny rejestr faktur- 1813 (zmniejszenie: 253)
4. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków- 65 (zmniejszenie: 60)
5. Zaopatrzenie materiałowe- 38 (zmniejszenie: 18)
6. Źródło zaopatrzenia- 67 (zwiększenie: 7)
7. Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi) - 1
8. Eksploatacja własnych środków transportowych- 39
9. Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów
i jednostek organizacyjnych – 7
10. Sprawozdawczość statystyczna – 1
11. Ubezpieczenia majątkowe – 13 (zwiększenie:1)
12. Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym
jednostkom – 2 (zmniejszenie: 9)
13. Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich – 13
(zmniejszenie: 23)
14. Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń ( w tym: przeglądy
techniczne budynków) – 89 (zwiększenie:2)
15. Rozliczenia czasu pracy-12
16. Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
(w tym wystawione obiegówki) 106 (zwiększenie:9)
17. Prowadzenie magazynów- wydanie:
a. materiałów biurowych - 850
b. tonerów- 240
c. środków czystości- 268
Łącznie 1358 wydań (zwiększenie: 54)

Pion Administracyjny – Biuro Systemów Informatycznych.
Pracownicy: 4 pracowników
Zadania realizowane przez Biuro:
Grupa obsługująca Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Oświaty oraz Powiatowy Zarząd Dróg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zarządzanie treścią oraz publikowanie materiałów na stronach internetowych Powiatu
Obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej
Zarządzanie technologiami informatycznymi
Bieżąca obsługa systemów informatycznych
Utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej Starostwa
Administrowanie sieciami komputerowymi
Zarządzanie wydajnością
Zarządzanie konfiguracją
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9. Zarządzanie sprawozdawczością
10. Zarządzanie bezpieczeństwem
11. Administrowanie dostępem do zbiorów danych
12. Rozwój systemów informatycznych
13. Aktualizacja planów rozwoju systemów informatycznych Starostwa
14. Aktualizacja oprogramowania
15. Archiwizowanie danych
16. Weryfikacja i opiniowanie zakupów sprzętu komputerowego, materiałów komputerowych i
oprogramowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu
17. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, Bezpieczeństwa Sieci
Teleinformatycznych i obsługi programów
18. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
19. Planowanie, organizacja i kontrola ochrony informacji niejawnych
20. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
21. Zarządzenie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w szczególności szacowanie ryzyka
22. Bieżący nadzór i kontrola bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych
23. Planowanie, organizacja i kontrola ochrony danych osobowych
24. Opracowanie i nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji
zarządzania systemami informatycznymi
Zadania wykonane:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Utrzymanie we względnej sprawności systemów teleinformatycznych urzędu.
Brak incydentów Cyberbezpieczeństwa..
Zakup i wymiana sprzętu komputerowego.
Zasilanie i rozbudowa systemów geodezyjnych.
Uruchomienie własnego systemu do wideo konferencji w tym do obsługi Sesji Rady Powiatu
Nowotarskiego – przeciwdziałanie skutkom COVID w oparciu o darmowe rozwiązanie Big
Blue Button.
Uruchomienie systemu do zdalnej pracy w oparciu o darmowe rozwiązanie Guacamole –
przeciwdziałanie skutkom COVID.
Rozbudowa systemu kolejkowego moduł bramek – przeciwdziałanie skutkom COVID.
Rozbudowa systemu Biura Obsługi Klienta – moduły dla osoby niewidomej
Doprowadzenie łącza światłowodowego Powiatowego Zarządu Dróg.
Uruchomienie systemu ewidencji wsparcia HELP-DESK w oparciu darmowe rozwiązanie
GLPI. Od czas uruchomienia przez system do końca 2020 roku zostało zarejestrowanych 930
zgłoszeń
Zmiana Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
Wprowadzenie usprawnień obsłudze klientów urzędu.

Planowane kierunki działania i rozwoju:
• Intranet – rozbudowa systemu,
• Moodle, wprowadzenie nowych szkoleń okresowe z polityki bezpieczeństwa oraz BHP,
• Serwerownia: aktualizacja VMWare i bios na serwerach,
• Rozbudowa systemu WinFlector,
• Agregat - naprawa komputera sterującego,
• Wifi - konfiguracja sieci na nowo dostępnych sieci warz z podpięciem pod nadzór UTM,
• Sala konferencyjna Zarządu - sprawdzenie sieci,
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utworzenie i uruchomienie własnego serwer FTP,
Uruchomienie systemu przechowywania i dostarczania plików dla geodetów,
PCO: utworzenie harmonogramu wymiany sprzętu, EZD – wdrożenie, wymiana programu
kadrowo-księgowego dla całego systemu oświatowego powiatu,
PZD: modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej, utworzenie harmonogramu wymiany,
sprzętu, podpięcie do systemów geodezyjnych i drogowych, EZD – wdrożenie. Podpięcie
jednostki do systemów geodezyjnych Powiatu Nowotarskiego.
Zaktualizowanie karty programów,
Kopie bezpieczeństwa:
◦
Utworzenie modułu raportowania,
◦
Urządzenie do kopii w PZD,
◦
Uruchomienie serwerowni beckupowej w PZD.
Utworzenie modułu raportowania,
Urządzenie do kopii w PZD,
Uruchomienie serwerowni beckupowej w PZD,
Uruchomienie Microsoft Admin Center,
Stworzenie i uruchomienie systemu testów penetracyjnych ( OPENVAS, SNORT
lub
SURICATA),
Stworzenie i uruchomienie systemu certyfikacji poczty e-mail,
Stworzenie i uruchomienie systemu zabezpieczeń serwerów DMZ,
Wdrożenie zdalnej inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,
Wprowadzenie rozwiązania funkcjonalnego i programowego dotyczącego rozpoczęcia i ustania
stosunku pracy wraz z ewidencją uprawnień i ich odbieraniem,
Rozbudowa systemu wideokonferencji meet.nowotarski.pl

Pion Administracyjny – Biuro Obsługi Informatycznej.
Pracownicy:
4 pracowników zatrudnionych na etat, 1 pracownik interwencyjnych od 01.09.2020
Zadania realizowane przez Biuro:
1. Serwis sprzętu komputerowego oraz elektronicznego powiatowych JO
2. Planowanie i budowa nowych sieci komputerowych w powiatowych JO
3. Opiniowanie i zakup sprzętu IT w powiatowych JO
4. Planowanie, wdrażanie oraz nadzór nad systemami kopii bezpieczeństwa w powiatowych JO
5. Montaż monitoringu wizyjnego w powiatowych JO
6. Tworzenie stron Internetowych oraz aplikacji internetowych w powiatowych JO
7. Wdrażanie oraz nadzór nad systemem ochrony antywirusowej w powiatowych JO
8. Doradztwo w zakresie sprzętu IT (zakup. Modernizacja) w powiatowych JO
9. Ochrona danych osobowych w aspekcie informatyki (planowanie i szkolenia) w powiatowych JO
10. Planowanie, wdrażanie oraz rozwój systemów informatycznych w powiatowych JO
11. Odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników w powiatowych JO
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12. Szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz stosowanego oprogramowania w powiatowych JO
13. Utylizacja sprzętu w powiatowych JO
14. Modernizacja istniejących sieci komputerowych w powiatowych JO
15. Szkolenia praktykantów
16. Migracja sprzętu pomiędzy jednostkami – nadzór oraz planowanie
17. Przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia dla przetargów w powiatowych JO
18. Test penetracyjne oraz audyty sieci komputerowych oraz aplikacji webowych w powiatowych JO
19. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w powiatowych JO

Pion Administracyjny – Biuro Prawne.
Pracownicy:
2 pracowników zatrudnionych na etat, 1 pracownik na zlecenie.
Zadania realizowane przez Wydział:
Obsługa prawna starostwa, wydawanie opinii prawnych dla Zarządu i Rady Powiatu, dla pracowników
starostwa i dla kierowników jednostek organizacyjnych, reprezentacja Powiatu i Skarbu Państwa w
sprawach sądowych i egzekucji należności pieniężnych, weryfikacja formalno-prawna projektów
umów, uchwał i zarządzeń.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
• Ilość prowadzonych spraw sądowych- 50 szt,
• Liczba opiniowanych umów- ok 600 szt,
• Liczba opiniowanych projektów uchwał Zarządu, projektów uchwał Rady Powiatu i rezolucji612 szt,
• Liczba opiniowanych projektów zarządzeń- 143 szt,
• obsługa posiedzeń Rady Powiatu- 12 szt,
• Ilość udzielonych porad prawnych- około 2800 szt,
• Ilość wystawionych administracyjnych tytułów wykonawczych- 2 szt.
W stosunku do roku 2019 zmniejszenie liczby spraw sądowych (ze względu na wprowadzenie stanu
epidemii), w pozostałym zakresie bez zmian.

Pion Administracyjny – Biuro Kadrowo – Płacowe.
Pracownicy: 3 pracowników (2,5 etatu)
Zadania realizowane przez Wydział:
1. Zarządzanie wynagrodzeniami i funduszem płac
2. Zarządzanie awansami
3. Awansowanie pracowników
78

4. Przygotowywanie zmian wynagrodzeń dla pracowników i kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych
5. Nagradzanie pracowników i kierowników
6. Administrowanie etatami - analiza stanu zatrudnieni
7. Zatrudnianie pracowników Starostwa i kierowników PJO
8. Organizowanie prac interwencyjnych
9. Rozwiązywanie stosunku pracy
10. Organizacja staży dla osób bezrobotnych
11. Prowadzenie akt osobowych
12. Rozliczanie czasu pracy
13. Prowadzenie rocznych kartotek czasu pracy
14. Prowadzenie kwartalnych rozliczeń czasu pracy
15. Ustalanie i ewidencjonowanie urlopów pracowniczych pracowników i kierowników PJO
16. Wystawianie skierowań na badania lekarskie kierowników PJO
17. Wystawianie skierowań na badania wstępne i kontrolne pracowników Starostwa
18. Współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w sprawach dotyczących badań lekarskich
pracowników
19. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników Starostwa i kierowników PJO
20. Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej
21. Obsługa płacowa pracowników Starostwa
22. Prowadzenie zadania Pracowniczych Planów Kapitałowych
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Działanie

ilość spraw

Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
Sprawozdawczość statystyczna
Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
Udostępnianie informacji publicznej
Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w
sprawach kadrowych
Obsługa zatrudnienia kierownictwa starostwa oraz kierownictw jednostek
podległych
Obsługa zatrudnienia pracowników starostwa powiatowego
Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli organów
powiatu i starostwa w jednostkach im podległych– 2 spraw
(zwiększenie)
Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego
Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego Zmiany wynagrodzeń
Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
Staże zawodowe
Eksploatacja własnych środków transportowych
Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
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4
9
1
2
12

różnica
2019/2018
1
0
-0
-3
-12

3

-9

144
2

-34
+2

96
214

-3
20

19
12
16
133
77

-21
-3
+27
1

Ustalanie i zmiany czasu pracy – wszyscy pracownicy (liczba nie do
oszacowania)
Akta osobowe – wszyscy pracownicy (liczba nie do oszacowania)
Polecenia pracy zdalnej
Urlopy wypoczynkowe
Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
Urlopy okolicznościowe
Urlopy bezpłatne
Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych oraz umowy o zakazie
konkurencji
Emerytury i renty
Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników REFUNDACJE Z PUP
Obsługa zatrudnienia pracowników starostwa powiatowego Świadectwa
Pracy
Listy płac pracowników oraz osób fizycznych
Listy wypłat diet radnych
Zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,
zmiany/korekty danych identyfikacyjnych, miesięczne dokumenty
rozliczeniowe, informacja roczna dla osób ubezpieczonych
Deklaracje podatkowe za rok 2018
Deklaracje PFRON
Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac
Kartoteki zarobkowe
Obowiązek informacyjny PPK wobec pracownika

156

+156

22
30
4
3

-6
+7
-4
+2

2
6
29

-1
-2
-9

518
12
92

-36
-1
-35

283
13
9
290
225

-13
+1
-5
+31
+225

Pion Finansów i Controllingu Operacyjnego - Wydział Finansowo – Księgowy.
Pracownicy: Naczelnik Wydziału - Główna Księgowa Małgorzata Czubernat oraz 9 pracowników.
Zadania realizowane przez Wydział:
Wydział Finansowo Księgowy stanowi liniową komórkę merytoryczna dla realizacji zadań ciągłych i
jednorazowych z zakresu obsługi finansowo – księgowej Starostwa.
Realizuje zadania poprzez :
1. Zarządzanie mieniem w tym; gospodarowanie środkami rzeczowymi i prowadzenie rejestrów
środków trwałych
2. Zarządzanie płynnością finansową Starostwa w tym : przygotowywanie planów płynności
finansowej, bieżąca analiza wydatków i wpłat, zarządzanie zobowiązaniami i należnościami.
3. Obsługa finansowo – księgowa
•

Obsługa księgowa Starostwa w tym : prowadzenie ewidencji księgowej dochodów
Starostwa , prowadzenie ewidencji księgowej wydatków Starostwa oraz prowadzenie
ewidencji księgowej majątku Starostwa
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•

Obsługa finansowa Starostwa w tym: kontrola finansowa, obsługa kasy, obsługa rachunku
bankowego i rozliczenia finansowe

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
• Sprawozdawczość na poziomie całego powiatu :
◦ Sprawozdania roczne – 12 / zwiększenie względem 2019r. - 6,
• Sprawozdawczość cząstkowa na poziomie każdej jednostki organizacyjnej w powiecie:
◦ Sprawozdania miesięczne i kwartalne oraz analizy zaległości – 123 / zwiększenie
względem 2019r. - 47,
• Sporządzono: 1 informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, 15
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i 1 sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców.
Wydano 11 zaświadczeń o pomocy de minimis / zwiększenie względem 2019r.- 12,
• Obrót gotówkowy i bezgotówkowy:
◦ Sporządzono i zaksięgowano 2841 raportów kasowych i zaksięgowano 1553 wyciągów
bankowych / zmniejszenie względem 2019r. – 97,
◦ Sporządzono 7292 przelewów bankowych,
◦ Wydano 15 czeków,
• Dowody księgowe:
◦ Zaksięgowano 1813 faktur wydatkowych/ zmniejszenie względem 2019r. - 492,
◦ Dokonano 1994 przypisów należności / zmniejszenie względem 2019r. – 357,
◦ Dokonano 101389 zapisów w księgach Starostwa Powiatowego/ zwiększenie względem
2019r. - 28267,
◦ Wydano 79 Zarządzeń Starosty dotyczących zmian w planie finansowym i inne
zwiększenie względem 2019r. - 19,
◦ Zaangażowano - 518 obiegówek i 131 umów / zmniejszenie względem 2019r. - 45,
◦ Sporządzono 206 dowodów dotyczących ruchu śr. trwałych i nietrwałych / zmniejszenie
względem 2019r. – 98,
• Rozliczenia :
◦ Wystawiono 30 wezwań do zapłaty,11 upomnień i 5 not odsetkowych oraz naliczono 272
przypisów odsetek od nieterminowego regulowania opłat. Przekazano 5 dłużników do
Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego / zmniejszenie
względem 2019r.– 45,
◦ Wydano 5 decyzji i 4 oświadczenia woli o umorzeniu należności. Wysłano 2 wnioski do
Wojewody o wyrażenie zgody na umorzenie należności /zmniejszenie względem 2019r. - 2
◦ Wystawiono 400 faktur dochodowych i 19 not obciążeniowych / zwiększenie względem
2019r. – 161
◦ Sporządzono 15 deklaracji VAT wraz z plikami JPK / zmniejszenie względem 2019r. - 2
• Ewidencja syntetyczna i analityczne:
◦ Sporządzono zestawienia obrotów i sald,
◦ Sporządzono dzienniki z zapisów księgowych,
• Uzgodnienia sald - dokonano uzgodnień sald:
◦ salda przychodzące – w ilości 20 / zwiększenie względem 2019r. - 2,
◦ salda wychodzące - w drodze potwierdzeń sald oraz weryfikacji sald – 97 / zwiększenie
względem 2019r. - 62,
• Kontrole i rewizje kasy:
◦ Dokonano 18 kontroli i rewizji kasy/ – zmniejszenie względem 2019r. - 5,
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•
•

Spisy i protokoły inwentaryzacyjne - sporządzono sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji,
Inne sprawy nadzoru finansowego:
◦ Sporządzono 218 pism wychodzących z Wydziału Finansowo- Księgowego zwiększenie
względem 2019r. – 91

Wykonanie zadań Wydziału:
 Dochody –prowizja za inkaso opłaty skarbowej: 16.808,56 zł, dochody z parkingu:
16.597,50 zł
• Wydatki – koszty wynagrodzeń z pochodnymi: 771.993,21 zł; obsługa finansowo-księgowa:
14.624,34 zł, w tym usługa konwoju gotówki: 8.463,64 zł; podatek VAT: 4.343,70 zł i koszty
postępowania sądowego: 1.817,00 zł

Pion Finansów i Controllingu Operacyjnego - Biuro Gospodarki Finansowej
Powiatu.
Biuro podlega bezpośrednio Skarbnik Powiatu Nowotarskiego - Pani Joanna Gronkowska. Pracownicy
– 3 osoby.
Zadania realizowane przez Wydział:
 Zarządzanie finansami:
 Planowanie budżetu i przygotowywanie uchwały budżetowej powiatu oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej,
 Realizacja uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej: zbieranie i
weryfikacja wniosków w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej i
przygotowywanie stosownych uchwał,
 Controlling realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej: analizy i raportowanie,
• Sprawozdawczość:
• Zbieranie oraz weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych
oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań: sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu i
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• Prowadzenie ewidencji księgowej powiatu.
• Zarządzanie płynnością finansową powiatu: tworzenie harmonogramu dochodów i wydatków,
zaciąganie kredytów, pożyczek i emisja obligacji, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
budżetu.
• Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych Organu i jednostek budżetowych.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw w trakcie całego roku:
•

1 700 przelewów (-35),

•

19 852 pozycji w dzienniku operacji księgowych (-156),

•

56 uchwał zarządu w sprawie zmian w budżecie (+5),

•

10 uchwał rady w sprawie zmian w budżecie (-1),
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•

10 uchwał rady w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (-2),

•

2 uchwały zarządu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (+2),

•

1 sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 (bez zmian),

•

1 sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 (bez zmian),

•

1 projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 (bez zmian),

•

1 projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej (bez zmian),

•

1 025 zweryfikowanych oraz sporządzonych sprawozdań budżetowych, w tym sprawozdania:
Rb-27S: 324 (+2), Rb-27ZZ: 26 (bez zmian), Rb-28S: 324 (-2), Rb-28NWS: 4 (-3), Rb-50W:
37 (+4), Rb-50D: 8 (bez zmian), Rb-N: 135 (+12), Rb-UN: 5 (-15), Rb-Z: 120 (+2), Rb-UZ: 7
(-11), Rb-ZN: 30 (-1), Rb-NDS: 4 (bez zmian) oraz Rb-ST: 1 (bez zmian).

•

103 zweryfikowanych oraz sporządzonych sprawozdań finansowych, w tym: bilans: 26 (bez
zmian), rachunek zysków i strat: 25 (bez zmian), zestawienie zmian w funduszu: 26 (-4) oraz
informacja dodatkowa: 26 (-2),

•

ciągłe i bieżące analizy realizacji budżetu,

•

1 analiza wynagrodzeń pracowników jednostek oraz wydziałów/biur starostwa (-1),

•

3 analizy realizacji planu całego budżetu powiatu (+1),

•

realizacja bieżących poleceń wydanych przez przełożonego.
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Podsumowanie działalności powiatowych jednostek organizacyjnych.
Samorządowe jednostki organizacyjne zostały utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego w
celu wykonywania jej zadań. Poniżej omówione zostały poszczególne jednostki.

Placówki oświatowe - Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu.
Pracownicy:
Dyrektor Marta Skawska, Pracowników: 20.
Zadania realizowane przez jednostkę:
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych, pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 6 b ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym.
Do zadań jednostki należy prowadzenie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego
szkoły i placówki, z wyjątkiem obsługi wykonywania remontów i modernizacji obiektów szkolnych,
realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym i zapewnienia obsługi prawnej,
prowadzenie spraw kierowania nieletnich wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, wspólna obsługa finansowa jednostek oświatowych, w
szczególności z zakresu:
• gospodarki finansowej w szczególności z zakresu:
• rozliczeń finansowych,
• prowadzenia spraw płacowych,
• prowadzenia spraw podatkowych;
• prowadzenia rachunkowości,
• prowadzenia sprawozdawczości,
Dodatkowo w 2020r. jednostka realizowała następujące zadania:
• Zmiany w zakresie obsługi Vat nałożyły na PCO dodatkowe zadania m.in. realizowanie
czynności w zakresie dokonywania odliczeń podatku naliczonego od zakupów, w stosunku do
których istnieje prawo odliczenia podatku w pełnej lub częściowej wysokości oraz
sporządzanie cząstkowego rejestru zakupów.
• Organizacja pracy zdalnej pracowników jednostki, koordynacja utrzymania realizacji
bieżących zadań w sytuacji wysokiej absencji pracowników spowodowanej kwarantanną,
chorobą lub opieką nad dziećmi do 8 roku życia.
• Koordynacja pracy szkół w związku z COVID (zbieranie danych, raportowanie, uzgadnianie i
opracowywanie zmiany umów dzierżawy zawieranych przez szkoły z podmiotami, które w
wyniku zamknięcia szkół nie mogły działać, czynności kontrolne realizacji zadań przez
dyrektorów i nauczycieli, organizacja spotkań z dyrektorami, obsługa i rozliczenie dotacji
„Aktywna tablica” wraz ze szkoleniem dyrektorów i koordynatorów, wdrożenie tymczasowych
procedur bezpiecznego obiegu dokumentów).
• Obsługa programu wypłaty dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów
komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu w ramach Rządowego
programu 500 + dla nauczycieli
Budżet na realizację zadań:
Wykonanie planu Powiatowego Centrum Oświaty za 2020 r. - 1 809 840,74,
Obsługa finansowo księgowa planów finansowych szkół o łącznej wysokości 69 896 416,13 zł.
84

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Realizacja zadań dot. wspólnej obsługi finansowej jest pracą o charakterze ciągłym, polegającym na
bieżącym
prowadzeniu
działań
w
oparciu
o
stosowne
przepisy,
spraw
z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i sprawozdawczości. PCO w 2020r. obsługiwało pod
w/w zakresem plany finansowe szkół i placówek oraz udzieliło i rozliczyło dotacje dla szkół i
placówek niepublicznych. Realizując zadania obsługi administracyjnej zadań organu prowadzącego
jednostka zrealizowała m.in. takie zadania :
• sprawy kadrowe dyrektorów szkół, w tym przyznawania dodatków motywacyjnych,
funkcyjnych, nagród,
• przeprowadzenie procedury uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 14 postępowań,
• obsługa administracyjna konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, powierzenie stanowiska
dyrektora bez konkursu,
• nadzór nad rekrutacja do klas pierwszych, zmiany w zakresie oferty edukacyjnej szkół,
wprowadzenie nowego zawodu,
• sprawy z zakresy doskonalenie zawodowego, w tym opracowanie planu dofinansowania oraz
koordynacja organizacji szkoleń kadry kierowniczej w szkołach,
• wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych, likwidacji szkoły
publicznej,
• wpisanie do ewidencji podmiotów, dokonanie zmian wpisów,
• ustalenie wysokości stawek dla poszczególnych uczniów i wychowanków, comiesięczne
naliczanie dotacji i przygotowanie przelewów, dla szkół i placówek, których organem
prowadzącym nie jest powiat, rozliczanie dotacji, wydanie 1 decyzji w sprawie zwrotu dotacji,
• przeprowadzenie procedury oceny pracy dyrektorów ,
• weryfikacja arkuszy organizacji szkoły oraz aneksów do arkuszy, opracowanie limitów
organizacji szkół, przygotowanie do zatwierdzenia tzw. wstępna akceptacja,
• prowadzenie spraw kierowania nieletnich wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, sprawa dot. umieszczenia w młodzieżowym
ośrodku.
• zadanie realizowane dodatkowo to zadania z zakresu organizowania planowania, obsługa
procesu kontrasygnaty zgodnie z otrzymanym upoważnieniem.

85

Placówki oświatowe – Szkoły i Poradnie
Nazwa szkoły /
typ szkoły

liczba uczniów w Naliczona
szkole - stan wg subwencja na
SIO na 30 IX
szkołę
2019

1
2
ZSO Nr 1 N.
Targ
LO
suma
ZS Jabłonka
LO
Technikum
Branżowa Szkoła
I Stopnia
suma
LO w Krościenku
LO
suma
I LO w Rabce
ZS w Rabce
LO
Technikum
suma
ZSZiP w
Krościenku
Technikum

3

873
873

Wydatki
wykonane

4

Różnica (kol. 3 - Udział %
kol. 4)
subwencji w
pokryciu
wydatków
wykonanych
szkoły / placówki
5
6

Wydatki
Naliczona
wykonane subwencja średnia na ucznia średnia na ucznia

7,00

8,00

6 047 279,28

5 982 204,86

65 074,42

101,09%

6 852,47

6 927,01

4 708 026,41

5 207 719,03

-499 692,62

90,40%

8 481,63

7 667,80

1 116 575,02

1 836 425,33

-719 850,31

60,80%

11 477,66

6 978,59

2 555 378,60
3 808 735,26

2 762 206,47
3 754 072,46

-206 827,87
54 662,80

92,51%
101,46%

7 385,58
7 261,26

6 832,56
7 366,99

2 711 960,31

3 654 636,96

-942 676,65

74,21%

11 245,04

8 344,49

281
266
67
614
160
160
374
357
160
517

204

Branżowa Szkoła
I Stopnia
suma
ZST i P w N.
Targu
Technikum
Branżowa Szkoła
I Stopnia
suma
ZS nr 1 w N.
Targu
Technikum
suma
ZSE w N. Targu
Technikum
suma
ZSO nr 2 w N.
Targu
LO
suma
ZPSWO
Szkoła
podstawowa nr 9
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Szkoła
przysposabiająca
do pracy
SOSW nr 1
WWRD

121
325
15 333 098,96

12 789 267,25

2 543 831,71

119,89%

6 727,65

8 065,81

4 705 349,56

5 156 043,92

-450 694,36

91,26%

9 391,70

8 570,76

5 116 203,19

4 849 891,74

266 311,45

105,49%

7 613,64

8 031,72

4 441 627,25

4 743 601,07

-301 973,82

93,63%

7 286,64

6 822,78

12 002 520,47

13 199 406,45

-1 196 885,98

90,93%

37 929,33

34 490,00

964
937
1 901

549
549
637
637

651
651
115
72
45

79
39

Przedszkole
SOSW1
BURSA
/bez
wychowanków/
suma
Razem:
Nazwa

34
82
348

6 949,00

62 546 754,32

Liczba uczniów / Naliczona
wychowawnków subwencja

63 935 475,54
Wydatki
wykonane

-1 388 721,22

97,83%

Wydatki
Naliczona
wykonane subwencja średnia na ucznia średnia na ucznia

Wydatki
Naliczona
wykonane subwencja średnia na ucznia średnia na ucznia

7
x

8
x

x

x

3
5 377 080,89

4
1 728 532,72
1 024 069,12
1 798 143,67
4 550 745,51

Nazwa

Naliczona
subwencja

Wydatki
wykonane

1
2
Szkoły, placówki, 2355
którym udzielana
jest dotacja, a OP
nie jest PN

3
25 129 857,57

4
25 028 747,90

Różnica (kol. 3 - Udział %
kol. 4)
subwencji w
planie
finansowym
szkoły / placówki
5
6
101 109,67
100,40%

Rezerwa

10 073,22

0,00

10 073,22

x

9 000,83

Różnica (kol. 3 - Udział %
kol. 4)
subwencji w
planie
finansowym
szkoły / placówki
5
6
826 335,38
118,16%

1
2
PPP Nowy Targ 26302,389999
PPP Rabka-Zdrój
PCO

x

9 200,67

x

7
x

8
x

oświatowa (w
tym świadczenia
na start)
Naliczona
subwencja

Wydatki
Różnica (kol. 3 - Udział %
Wydatki
Naliczona
wykonane w roku kol. 4)
subwencji w
wykonane subwencja 2020
planie
średnia na ucznia średnia na ucznia
finansowym
szkoły / placówki
93 063 766,00
93 514 968,95
-451 202,95
99,52%
x
x

Razem:
Nazwa jednostki

ZSO Nr 1 N.Targ

Udział % subwencji
w pokryciu
wydatków
wykonanych szkoły
/ placówki

Naliczona
subwencja na
szkołę

Wydatki wykonane

Róznica między
planem
finansowym, a
subwencją

Wydatki wykonane
Naliczona
- średnia na ucznia subwencja - średnia
na ucznia

101,09%

6 047 279,28

5 982 204,86

65 074,42

6 852,47

6 927,01

ZS Jabłonka

90,40%

4 708 026,41

5 207 719,03

-499 692,62

8 481,63

7 667,80

LO Krościenko

60,80%

1 116 575,02

1 836 425,33

-719 850,31

11 477,66

6 978,59

I LO Rabka Zdrój

92,51%

2 555 378,60

2 762 206,47

-206 827,87

7 385,58

6 832,56

101,46%

3 808 735,26

3 754 072,46

54 662,80

7 261,26

7 366,99

74,21%

2 711 960,31

3 654 636,96

-942 676,65

11 245,04

8 344,49

119,89%

15 333 098,96

12 789 267,25

2 543 831,71

6 727,65

8 065,81

91,26%

4 705 349,56

5 156 043,92

-450 694,36

9 391,70

8 570,76

105,49%

5 116 203,19

4 849 891,74

266 311,45

7 613,64

8 031,72

ZSO Nr2 N.Targ

93,63%

4 441 627,25

4 743 601,07

-301 973,82

7 286,64

6 822,78

ZPSWO

90,93%

12 002 520,47

13 199 406,45

-1 196 885,98

37 929,33

34 490,00

ZS Rabka Zdrój
ZSZiP Krościenko
ZSTiP N.Targ
ZS Nr 1 N.Targ
ZSE N.Targ

PPP i PCO

118,16%

5 377 080,89

4 550 745,51

826 335,38

0,00

0,00

Szkoły, placówki,
którym udzielana
jest dotacja, a OP
nie jest PN

100,40%

25 129 857,57

25 028 747,90

101 109,67

0,00

0,00

40 000,00
35 000,00
30 000,00

Wydatki wykonane - średnia na
ucznia
Naliczona subwencja - średnia na
ucznia

25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
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ZS
ZS
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IL
ZS

3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
-500 000,00
-1 000 000,00
-1 500 000,00

O
ZS

2543831,711333

65 074 zł

54 663 zł
-499 693 zł

1
Nr

rg
Ta
N.
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ł
b
Ja
ZS

LO

-719 850 zł

Kr
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O
IL

-206 828 zł

bk
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S
Z

j
ró
d
aZ
ZiP
ZS

K

ko
ien
c
ś
ro

TiP
ZS

rg
Ta
N.

1
Nr
S
Z

rg
Ta
N.

101 110 zł
-301 974 zł

-450 694 zł

-942 677 zł
j
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d
aZ
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a
R
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266 311 zł

rg
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Zmiana parametrów względem roku poprzedniego:
2019
Naliczona
subwencja

Wydatki
wykonane

Liczba
uczniów

77 886 258,28 83 934 526,41 7 515,00
2020
Naliczona
subwencja

wzrost z 2019 do 2020
Wydatki
wykonane

Liczba
uczniów

93 063 766,00 93 514 968,95 9 304,00

Naliczona
subwencja

Wydatki
wykonane

15 177 507,72 19,49%

9 580 442,54

Liczba
uczniów
11,41%

1 789,00

24%

CO

aO
ja,
c
ta
do

P

tP
es
j
e
ni

N

Dochody jednostek oświatowych
2019

2020

Dochody

Udział % dochodów
pokryciu wydatków

w Dochody

Udział % dochodów
pokryciu wydatków

w

PCO

70 695,16

4,48%

61 728,44

3,43%

ZSO1

46 522,19

0,91%

39 812,93

0,67%

ZSJ

50 532,18

1,10%

28 594,93

0,55%

LOKr

7 401,27

0,45%

66 310,48

3,61%

ILORZ

57 637,48

2,29%

135 741,58

4,91%

ZSRZ

65 704,45

1,74%

190 996,87

5,09%

ZSZIP

23 609,33

0,76%

17 414,73

0,48%

ZSTIP

281 327,71

2,40%

218 987,22

1,71%

ZSnr1

9 497,09

0,22%

15 727,47

0,31%

ZSE

29 626,18

0,75%

7 383,87

0,15%

ZSO2

26 991,89

0,66%

16 830,60

0,35%

PPPNT

74 433,83

4,74%

72 465,95

4,19%

PPPRZ

361,00

0,04%

30 635,90

2,99%

390 353,59

2,81%

203 641,23

1,54%

1 134 693,35

1,81%

1 106 272,20

1,62%

ZPSWO
PN

Poziom subwencji oświatowej 2016-2021
Lata

2017

2018

2019

2020

2021

Wysokość subwencji
oświatowej otrzymanej
przez Powiat
Nowotarski

69 004 511

68 843 847

77 886 258

93 063 766

94 809 714

Wydatki

67 413 216

71 276 394

83 934 526

93 514 969

105 562 196

Otrzymana subwencja oświatowa zestawiona z wydatkami
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Zdrowie i pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Targu.
Pracownicy:
Dyrektor PCPR – Aneta Wójcik. W roku 2020 zatrudnionych było 39 osób, w tym:
kadra kierownicza – 1 osoba,
PCPR – 23 osoby, (w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), przybyło 4 osoby, w tym 2
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 – pomoc biurowa, 1 - sprzątaczka
CUW – 8 osób – ubyła 1 osoba,
PZON – 7 osób – przybyła 1 osoba – sekretarz zespołu.

Zadania realizowane przez jednostkę:
PCPR w Nowym Targu jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki
budżetowej, wykonującą zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej, w tym:
1. Zadania wykonywane przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie pieczy zastępczej
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin pomocowych,
 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o
zasięgu ponadgminnym,
 organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia
funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie
warunków do powstawania: grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa;
 zapewnienie rodzinom zastępczym wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań
lekarskich;
 prowadzenie wymaganych rejestrów danych;
 kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji
związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo
rodzinnym domu dziecka;
 finansowanie:
• świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczowychowawczych,
regionalnych
placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych,

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego
terenie lub na terenie innego powiatu,
• pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne,
• szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących
rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego;
 sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187
ust. 3;
 realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej;
2. Zadania wykonywane przez PCPR w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 opracowanie, realizacja i monitoring powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych;
 opracowanie , zgodnie z art. 16 a oceny zasobów pomocy społecznej;
 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki
w przystosowaniu się;
 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 prowadzenie linii całodobowej telefonicznej interwencji kryzysowej;
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
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podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;

3. Zadania wykonywane przez PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 podział środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych, w szczególności dofinansowanie kosztów:
 działalności warsztatów terapii zajęciowej,
 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 turnusów rehabilitacyjnych,
 8likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 obsługa programu „Aktywny Samorząd”,
 działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
 orzekanie o niepełnosprawności,
 wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
 wydawanie kart parkingowych.
4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 realizacja powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
5. Dodatkowo zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020r.:
• W ramach zadań z zakresu ustawy pomocy społecznej zlecono prowadzenie nowego domu
pomocy społecznej w Rabie Wyżnej, który przeznaczony jest dla 34 osób przewlekle
somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku. DPS w Rabie Wyżnej prowadzony jest od
lipca 2020 r. przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
• Od 14 marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wiele z wprowadzonych w związku z tym
ograniczeń
dotyczy bezpośrednio organizacji i higieny pracy oraz sposobu prowadzenia
działalności przez poszczególne instytucje. Z uwagi na różnorodność i wielość zadań
wykonywanych przez PCPR w Nowym Targu oraz ogromne potrzeby mieszkańców,
szczególnie w tym trudnym okresie, nie było możliwości ani nawet chęci całkowitego
zamknięcia jednostki. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami dostosowywano sposób udzielania
wsparcia przez pracowników PCPR mieszkańcom powiatu. Warto nadmienić, że panująca
sytuacja epidemiologiczna nałożyła na jednostkę dodatkowe zadania, których wykonywanie
odbywało się często w mocno organicznym składzie pracowników z powodu kwarantanny,
izolacji czy potrzeb związanych z opieką nad dziećmi. Szczególnie trudne doświadczenie,
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jakim było zamknięcie PCPR w Nowym Targu w okresie od 6 do 15 października 2020 r. z
powodu stwierdzenia przypadków zakażenia koronawirusem pokazało wszystkim, jak ważna i
potrzebna jest praca jednostki. W związku z powyższym:
◦ Na bieżąco śledzono zalecenia władz państwowych i służb sanitarnych modyfikując
zarówno warunki pracy, jak i sposób prowadzenia działalności PCPR w Nowym Targu.
◦ zakupiono środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji pomieszczeń, lampy
wirusobójcze, termometry bezdotykowe, przesłony ochronne, dozowniki płynów do
dezynfekcji, itp.
◦ opracowano i wprowadzono procedurę przyjmowania klientów w jednostce oraz pracy w
terenie. Ograniczona została liczba klientów, którzy przyjmowani byli i są nadal w
odpowiednich odstępach czasowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
◦ W okresie od 12 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r. zamieniono formę załatwiania spraw
klientów z kontaktu osobistego na alternatywne formy komunikacji tj. elektronicznie,
telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej.
◦ Zakupiono i ustawiono na zewnątrz budynku specjalną skrzynkę na wnioski i
korespondencję kierowana do PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
◦ Wydzielono dwa stanowiska na parterze budynku umożliwiające obsługę klientów w
reżimie sanitarnym w celu ograniczenia ruchu klientów w budynku jednostki.
◦ Również w tym okresie zawieszono wizyty w środowisku, wstrzymano wyjazdy
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W późniejszym czasie zalecenia te
modyfikowano w zależności od potrzeb i panującej sytuacji epidemiologicznej.
◦ Po 3 maja 2020 r. część zadań zaczęto wykonywać ponownie w formie stacjonarnej lub
zdalnej, w reakcji na aktualne zalecenia, uwzględniając jednocześnie potrzeby klientów
PCPR w Nowym Targu.
◦ Specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, w zależności od aktualnej sytuacji
odbywało się telefonicznie lub hybrydowo – w niektórych przypadkach, z uwagi na
charakter sprawy dopuszczono możliwość bezpośredniej rozmowy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
◦ Zawieszono lub odwołano cykliczne spotkania, akcje, jak Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego, spotkanie opłatkowe, wyjazdy na kolonii, wycieczki, spotkania grupy
wsparcia rodziców zastępczych, szkolenia dla pracowników jednostki oraz rodzin
zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej, spotkania programu korekcyjno
– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, spotkania rodziców z dziećmi
prowadzone w obecności psychologa na zlecenie sądu rodzinnego.
◦ Posiedzenia zespołów ds. oceny sytuacji dziecka odbywały się stacjonarnie w okresie od
stycznia 2020 r. do 12 marca 2020 r. Po tym terminie, zgodnie z zarządzeniem Nr 58
Starosty Nowotarskiego z dnia 12 maja 2020 r. zawieszono dokonywanie okresowych ocen
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w związku z zagrożeniem COViD-19.
Jednakże od listopada 2020 r., mając na uwadze dobro dzieci przebywających w pieczy
zastępczej, posiedzenia zespołów zaczęły się odbywać się w formie zdalnej.
◦ Podobnie organizowano oceny rodzin zastępczych.
◦ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wnioski rozpatrywał i nadal
rozpatruje wnioski składane z odpowiednią dokumentacją medyczną podczas składów
orzekających bez udziału osób zainteresowanych (zaocznie).
◦ Cotygodniowo, przez cały okres, we współpracy z podległymi jednostkami, raportowano
na bieżąco sytuację epidemiologiczną w DPS-ach, ŚDS-ach, placówkach opiekuńczo –
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wychowawczych, rodzinnej pieczy zastępczej oraz w samym PCPR-e, zgodnie z
aktualnymi wymogami władz państwowych.
◦ Przekazywano podległym jednostkom aktualne zalecenia sanitarne, prowadzono
konsultacje i udzielano wsparcia.
◦ W związku z koniecznością utworzenia oddziału covidowego w szpitalu w Nowym Targu
i związaną z tym koniecznością zamknięcia oddziału opiekuńczo – leczniczego PCPR
pomagał w umieszczeniu podopiecznych ZOL w DPS-ach.
◦ Z uwagi na okresowe zawieszenia działalności ŚDS każdorazowo prowadzono
postępowania w sprawie ponoszenia częściowej odpłatności przez uczestników domu.
◦ W sytuacji stwierdzenia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w DPS w Zaskalu
na bieżąco konsultowano sposób prowadzenia działalności i zatrudnienia pracowników
w sposób umożliwiający zapewnienie odpowiedniej opieki mieszkańcom domu.
Aplikowano o środki bądź zapewniano obsługę środków przyznanych Powiatowi
Nowotarskiemu w ramach ogłaszanych przez rząd programów pomocowych związanych
z zagrożeniem COViD-19:
◦ W ramach programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III –
finansowany ze środków PFRON - udzielano wsparcia osobom niepełnosprawnym, które
w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 r. na skutek stanu epidemii utraciły możliwość
korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej
pięciu następujących po sobie w danym miesiącu dni roboczych. Pomoc udzielana była w
formie dofinasowania kosztów związanych z zapewnieniem osobie niepełnosprawnej
opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie. Rozpatrzono łącznie 628
wniosków.
◦ W ramach projektu współfinansowanego z EFS „Kooperacje 3D – model wielosektorowej
współpracy na rzecz osób i rodzin”, zadanie „Kooperacje przeciw COVID-19” otrzymano
dotację w łącznej kwocie 17 867,58 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia
i środków ochrony osobistej pracowników PCPR w Nowym Targu.
◦ Ponadto w związku ze stanem epidemii COVID-19 domy pomocy społecznej otrzymały:
wsparcie ze środków unijnych w kwocie 488 382,74 zł oraz dotację celową z budżetu
państwa ma walkę z COVID-19 w kwocie 345 863,00 zł,
◦ W ramach projektu „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COViD-19
zakupiono i przekazano 72 laptopy przeznaczone do nauki zdalnej oraz środki ochrony
osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji,
◦ Zgłoszenie początkowe i comiesięczne zgłaszanie dzieci uprawnionych do otrzymania
„Bonu Turystycznego”.
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Budżet na realizację zadań:
Wydatki
LP. Poszczególne
pozycje

Wydatki
powiatu

Dochody
Wydatki z
budżetu
państwa

Łącznie
wydatki
2020

Środki
pozabudżetowe
PFRON

Dochody z
tytułu
porozumie
ń oraz
zwrotów z
gmin

Dochody z
tytułu
odpłatnośc
i rodziców
biologiczn
ych

Dochody z
tytułu
refundacji
PUP/zwrot
skł. ZUS

Dochody z
tytułu
obsługi
PFRON

Dochody z Dochody
tytułu
CUW
dofinanso
wania
WTZ z in.
powiatów

Łącznie
dochody

1.

Wydatki związane
z organizacją
pieczy zastępczej,
w tym:

7 348 118, 1 286 280, 8 634 398,
02 zł
51 zł
53 zł

2 222 377,
77 zł

29 928,12
zł

2 252 305,
89 zł

a

wydatki związane
z przebywaniem
dzieci w rodzinnej
pieczy zastępczej

3 218 340, 6 990,71 zł 3 225 331,
49 zł
20 zł

1 091 177,
21 zł

19 244,04
zł

1 110 421,
25 zł

b

wydatki związane
z przebywaniem
dzieci w
instytucjonalnej
pieczy zastępczej

2 843 497,
02 zł

1 131 200,
56 zł

10 684,08
zł

1 141 884,
64 zł

c

dodatek
wychowawczy
500 +

1 008 913, 1 008 913,
61 zł
61 zł

0,00 zł

d

świadczenie
"Dobry Start" 300+

48 670,00
zł

48 670,00
zł

0,00 zł

e

„Wsparcie dzieci
umieszczonych w

210 155,59 210 155,59
zł
zł

0,00 zł

11 550,60 2 855 047,
zł
62 zł

pieczy zastępczej
w okresie epidemii
COViD-19”
2.

Obsługa linii
interwencji
kryzysowej wraz z
poradnictwem
psychologicznym

3.

Program
korekcyjno edukacyjny dla
osób stosujących
przemoc w
rodzinie

4.

PZON

5.

Zadania na rzecz
osób
niepełnosprawnyc
h, w tym:

a

dofinansowanie
dla osób
niepełnosprawnyc
h

b

warsztaty terapii
zajęciowej

c

program
"Aktywny
Samorząd"

d

program

54 535,05
zł

54 535,05
zł

0,00 zł

29 997,49
zł

0,00 zł

565 984,05 565 984,05
zł
zł

0,00 zł

29 997,49
zł

0,00 zł

1 279 687,
00 zł

154 852,9
6 zł

65 298,17
zł

154 852,96 1 332 240,
zł
00 zł

65 298,17
zł

4 554,68 zł 2 277,34 zł 6 832,02 zł

0,00 zł 285 058,08
zł

18 266,73
zł

18 266,73
zł

90 000,00

2 250,00 zł

2 250,00 zł

"Wyrównanie
różnic między
regionami III"

zł

e

Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym
w wyniku żywiołu
lub sytuacji
kryzysowych
wywołanych
chorobami
zakaźnymi

6.

wspieranie osób z
zaburzeniami
psychicznymi
(ŚDS Czerwienne)

445 204,77 445 204,77
zł
zł

0,00 zł

7.

Wsparcie DPS w
Rabie Wyżnej w
związku z
COVID-19

153 054,00 153 054,00
zł
zł

0,00 zł

8.

„Kooperacje
przeciw COVID19”

9.

PCPR

10. Centrum Usług
Wspólnych
Razem

0,00 zł 485 500,00
zł

17 867,58
zł

12 525,00
zł

17 867,58
zł

12 525,00
zł

0,00 zł

940 366,2
8 zł

940 366,28
zł

76 735,70
zł

76 735,70
zł

586 158,0
0 zł

586 158,00
zł

1 826,12 zł

419 648,38 421 474,50
zł
zł

78 561,82
zł

98 339,90 4 554,68 zł 421 925,72 2 855 688,
zł
zł
01 zł

7 797 749, 2 498 388, 10 296 138 3 472 485, 2 222 377,
80 zł
40 zł
,20 zł
08 zł
77 zł

29 928,12
zł

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
wzrost/
spadek
I. Zadania wykonywane przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie pieczy
zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej
1
Liczba rodzin zastępczych
127
128 +1
2
Liczba dzieci przebywających w rodzinach
193
191 -2
zastępczych
3
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
26
31 +5
zastępczej
4
Liczba dzieci przebywających w rodzinach
33
25 -8
zastępczych poza powiatem
5
Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
6
8 +2
6
Liczba świadczeń udzielonych pełnoletnim
52
59 +7
wychowankom pieczy rodzinnej
7
Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych
3
3
typu rodzinnego
8
Liczba dzieci przebywających w placówkach op.27
35 +8
wych. typu rodzinnego
9
Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych
1
1
typu socjalizacyjnego
10 Liczba dzieci przebywających w placówkach op.12
14 +2
wych. typu socjalizacyjnego
11 Liczba
dzieci
umieszczonych
w
pieczy
20
18 -2
instytucjonalnej
12 Liczba dzieci przebywających w pieczy
25
29 +4
instytucjonalnej poza powiatem
13 Liczba świadczeń udzielonych pełnoletnim
25
13 -12
wychowankom pieczy instytucjonalnej
14 Liczba
przeprowadzonych
konkursów
na
4
1 -3
prowadzenie
placówek
opiekuńczo
wychowawczych
15 Liczba zorganizowanych
imprez, szkoleń,
4
0 -4
wyjazdów
16 Liczba świadczeń 500+
1 893
2 025 +186
17 Liczba świadczeń 300+
129
157 +28
18 Liczba kontroli w placówkach
3
3
II. Zadania wykonywane przez PCPR w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1
opracowanie, realizacja i monitoring powiatowej
1
1
strategii rozwiązywania problemów społecznych –
1
2
opracowanie, zgodnie z art. 16 a oceny zasobów
1
1
pomocy społecznej - 1
3
Liczba porad specjalistycznego poradnictwa
279
202 -77
4
Koszt całodobowej linii tel. interwencji
22 990,05 34480,00 +11 490,00
LP.

Zadanie

2019

2020

kryzysowej
5
Liczba pełnoletnich wychowanków MOW, MOS
6
7 +1
korzystających z pomocy na usamodzielnienie
6
Liczba DPS
2
3 +1
7
Liczba miejsc w DPS
126
159 +33
8
Liczba przyjęć do DPS
16
49 +33
9
Liczba kontroli w DPS
0
2 +2
10 Liczba ŚDS
2
2
11 Liczba miejsc w ŚDS
98
98
12 Liczba kontroli w ŚDS
1
1
13 Liczba szkoleń kadr pomocy społecznej
9
10 +1
14 Liczba
przeprowadzonych
konkursów
na
0
1 +1
prowadzenie domu pomocy społecznej
III. Zadania wykonywane przez PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych:
1
Liczba WTZ
2
2
2
Liczba miejsc/uczestników WTZ
65
65
3
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
587/558 561/542 -26/-16
pomocnicze – l. wniosków/l. udzielonego
dofinansowania
4
Turnusy rehabilitacyjne - l. wniosków/l.
402/219
109/86 -293/-133
udzielonego dofinansowania
5
Likwidacja barier architektonicznych - l.
94/74
109/86 +15/+12
wniosków/l. udzielonego dofinansowania
6
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - l.
29/23
18/18 -11/-5
wniosków/l. udzielonego dofinansowania
7
Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji osób
5/5
5/1 0/-4
niepełnosprawnych - l. wniosków/l. udzielonego
dofinansowania
8
Program Aktywny Samorząd - l. wniosków/l.
73/66
75/66 -2/0
udzielonego dofinansowania
9
PZON - l. wniosków/l. rozpatrzonych wniosków
2 439/
1 895/ -544/+288
2 107
2 395
10 PZON – l. wydanych kart parkingowych
613
727 +114
11 PZON – l. wydanych legitymacji
709
709
Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
IV.
w rodzinie:
1
L. edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla
2
3 +1
osób stosujących przemoc w rodzinie
2
L. uczestników programu korekcyjno –
20
15 -5
edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w
rodzinie
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Zdrowie i pomoc społeczna - Dom Pomocy Społecznej „Smrek”.
Pracownicy:
Dyrektor – Marcin Jagła. W jednostce jest 47 pracowników ( w tym trzech na zastępstwo za
nieobecnych pracowników) na 41,75 etatach.

Zadania realizowane przez jednostkę:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla
76 osób w podeszłym wieku. Dom świadczył usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających. Organizacja domu, zakres i poziom świadczonych usług, uwzględniał w
szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz
stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom Pomocy Społecznej pokrywał w całości wydatki
związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych
potrzeb bytowych i społecznych. Dom umożliwiał i organizował mieszkańcom pomoc w korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Pokrywał opłaty
ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto wydatki
ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne, w zakresie wykraczającym poza uprawnienia
wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dom funkcjonował w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, opracowywane z jego
udziałem, jeżeli udział ten był możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim
mieszkańca.

Budżet na realizację zadań:
I. DOTACJA
Dotacja z budżetu państwa przekazywana jest dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu na
mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004 roku.
1. Plan pierwotny dotacji – 244.219,00 zł (2019r – 297.000,00 zł)
2. Zwiększenie w trakcie roku ( okres I-XII ) – 23.987,00 zł, w tym:
◦ z rezerwy celowej budżetu na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – FK
025/128 w kwocie 23.987,00 zł
Po zmianach plan dotacji na dzień 31.12.2020 – 268.206,00 zł (2019r. – 353.882,00 zł)
Zrealizowana dotacja – 268.206,00 zł
II. DOCHODY
Dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w
Zaskalu - 76 mieszkańców. Dochody przedstawiają się następująco:
Do planu przyjęto:
1. Dochody z odpłatności mieszkańców przyjętych przed 01.01.2004 r. – 79.700,00 zł
2. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców przyjętych po 01.01.2004 r.- 2.856.374,00 zł
( odpłatność za pobyt w roku 2020 wynosiła I-II: 3.503,53 zł, III- XII – 3.676,70 zł miesięcznie
na mieszkańca).
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Razem dochody z tytułu odpłatności zaplanowano na poziomie: 2.936.074,00 zł (2019r. –
2.768.000,00 zł)
1
Pozostałe dochody - z tytułu odpłatności za przyjęte ścieki – 9.000,00 zł
2
Pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika składek)
600,00 zł
3
Pozostałe dochody (zwolnienie ze składek ZUS za III-V) - 58.737,00 zł
Razem dochody z planu : 3.004.411,00 zł
W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów: dochody z tytułu odpłatności mieszkańców 1
Razem plan dochodów – 3.004.411,00 zł
2
Wykonane dochody – 3.109.520,89 zł (2019r. – 3.155.855,00r.)
III
1
2
•
•
•
•
•
•

•
3
4

WYDATKI
Plan pierwotny wydatków – 3.189.893,00 zł.
Zwiększenia w trakcie roku (okres I-XII) – 494.031,73 zł , w tym:
23.987,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji przeznaczonej na mieszkańców przyjętych przed
01.01.2004
106.671,00 zł z tytułu przyznania dotacji na przeciwdziałanie skutkom COVID-19,
105.375,00 zł z tytułu podwyżek dla pracowników,
100.759,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego z ROPS pn.”Małopolska Tarcza
Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”,
130.907,50 zł z tytułu realizacji projektu grantowego z ROPS pn. „Bezpieczny dom – wsparcie
dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”,
8.240,00 zł z tytułu realizacji projektu grantowego z ROPS pn. „Razem przeciw COVID-19 w
Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Nowotarskim - zakup sprzętu umożliwiającego
kontakt on-line mieszkańców oraz personelu z otoczeniem i rodziną”,
18.092,23 zł z tytułu realizacji projektu grantowego z NFZ pn. „Wsparcie dla pielęgniarek w
związku z zagrożeniem COVID-19”
Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. – 3.683.924,73 zł.
Wykonano wydatki w kwocie – 3.627.617,20 zł. ( kwotę 56.307,53 zł zwrócono)

Wydatki w DPS „Smrek w Zaskalu
1. Płace wraz z pochodnymi – 2.470.292,05 zł ( co stanowi 68% planu wydatków bieżących bez
inwestycji).
2. Wydatki inwestycyjne i remontowe: 88.661,03 zł
◦ zakup pieca konwekcyjno-parowego –30.999,00 zł
◦ zakup pionizatora-podnośnika – 23.900,00 zł
◦ zakup pralnicy do pralni – 21.156,00 zł
◦ domofony do bramek wejściowych – 5.997,48 zł
◦ roboty remontowe: wymiana okien w pralni – 6.608,55 zł
Opis zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Dom świadczył usługi w zakresie:
1. Potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie,
utrzymanie czystości;
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2. Usług opiekuńczych zapewniając: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach
życiowych i pielęgnacyjnych, udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
świadczenie pracy socjalnej;
3. Usług wspomagających zapewniając:
◦ organizowanie i umożliwienie mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej i zaspokojenia
potrzeb kulturalnych,
◦ podnoszenie sprawności ruchowej mieszkańców,
◦ aktywizowanie mieszkańców,
◦ umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,
◦ zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
◦ stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i
społecznością lokalną,
◦ podejmowanie działań w celu usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego
możliwości,
◦ bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
◦ umożliwienie mieszkańcom korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej
prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,
◦ sprawne załatwianie skarg i wniosków,
◦ kontakt mieszkańców z dyrektorem,
◦ kontakt z psychologiem.
Dla mieszkańców w ramach terapii zajęciowej organizowane były zajęcia: plastyczne, techniczne,
rękodzielnicze, biblioteczne, kulinarne, ergoterapeutyczne, ogrodnicze, sportowe, taneczne,
muzykoterapeutyczne i wiele innych zajęć wyzwalających twórczość własną mieszkańców i
rozbudzanie ich zainteresowań. Rozkład zajęć był ruchomy w zależności od upodobań, możliwości i
potrzeb mieszkańców. W ramach czasu wolnego organizowane były spotkania integracyjne, kulturalne
i religijne, których celem była integracja osób w podeszłym wieku z osobami młodymi, pokonywanie
barier, stwarzanie wzajemnej akceptacji, tolerancji i zrozumienia. W związku z ogłoszonym stanem
epidemii spowodowanej pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 od 12 marca 2020 r.
wprowadzono zakaz opuszczania Domu przez mieszkańców, zakaz odwiedzin, ograniczono zajęcia
grupowe. Praca odbywała się w podwyższonym reżimie sanitarnym.
Liczba zrealizowanych zadań:
1. z programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa zostały zakupione środki dezynfekcyjne, środki
ochrony osobistej, sprzęt do dezynfekcji, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny (koncentratory
tlenu, nebulizatory, ozonator, termometry elektroniczne, pulsoksymetry, lampy wirusobójcze,
oczyszczacze powietrza, pionizator, defibrylator) i in.
2. zakupiono dla podopiecznych trzy rowery rehabilitacyjne
3. zakupiono tablice manualne do zajęć terapeutycznych
4. zakupiono 10 szt. rotorów do samodzielnego ćwiczenia w pokojach nóg i rąk
5. Wśród zorganizowanych imprez i spotkań do momentu wprowadzenia zakazu ich odbywania
zrealizowano następujące zadania:
◦ Koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z liceum ogólnokształcącego im. Goszczyńskiego
w Nowym Targu,
◦ Koncert kolęd w wykonaniu uczestników Klubu Seniora w Nowym Targu,
◦ Jasełka w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej z Niwy,
◦ Wyjazd do DPS w Mszanie Dolnej na spotkanie pod hasłem „Z kolędą na ustach”,
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◦ Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie z uczniami z Orawskiej Szkoły
Podstawowej w Jabłonce,
◦ Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie z przedszkolakami z Szaflar im.
Aniołów Stróżów,
◦ Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Białego Dunajca,
◦ Wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewniki na Światowy
Dzień Chorych,
◦ Spotkanie z okazji Dnia Kobiet wspólnie z zaproszonym gościem Panem Romanem
Dzioboniem,
◦ Spotkanie z okazji I Dnia Wiosny (palenie marzanny),
◦ Spektakl słowno – muzyczny pt. „Wspomnienie o Janie Pawle II”,

Zdrowie i pomoc społeczna - Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju.
Pracownicy:
Dyrektor jednostki – Tomasz Obrusik. W jednostce jest zatrudnionych 35 pracowników (31,75 etatu):
• dyrektor jednostki – Tomasz Obrusik – 1 etat, bez zmian
• sekcja żywienia – 5 osób (4,75 etatu) – wzrost o 0,25 etatu
• dział terapeutyczno – opiekuńczy – 27 osób (24,5 etatu) – wzrost o 0,6 etatu,
• dział administracyjno – gospodarczy – 2 osoby (1,5 etatu) – zmniejszenie o 0,5 etatu.
W stosunku do roku 2019 wystąpiły niewielkie zmiany w poszczególnych działach. Należy
wspomnieć, że w ciągu roku ilość pracowników ulega zmianie, a zatem stan zatrudnienia na 31
grudnia nie odzwierciedla realnego zatrudnienia w skali całego roku.
Zadania realizowane przez jednostkę:
Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zajmuje się opieką nad 25 osobami przewlekle somatycznie
chorymi oraz 25 niepełnosprawnymi fizycznie świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim przebywających.
W minionym roku Dom przyjął 10 nowych mieszkańców w miejsce 11 zmarłych. Na koniec 2020 r. w
DPS przebywało 49 mieszkańców.
Zakres zadań nie uległ zmianie w stosunku do lat ubiegłych, z wyjątkiem opracowania i przestrzegania
zasad mających na celu zapobieżenie przedostania się Covid-19 na teren DPS.
Budżet na realizację zadań:
Budżet Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w minionym roku wyniósł ostatecznie
2.727.887,49 zł i był większy od ubiegłorocznego o około 473.000,- zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalony Zarządzeniem Nr 26/2020 Starosty Powiatu
Nowotarskiego wynosił 3.873,11 zł.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Dom działa w oparciu o art. 55 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z sprawie domów pomocy społecznej. Określone są standardy, które powinny być
spełnione przez naszą jednostkę i polegają one na zapewnienie mieszkańcom usług usług bytowych,
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opiekuńczych i wspomagających. Ich rodzaje zostały wymienione w informacjach za poprzednie lata
nie podlegały one zmianom w ubiegłym roku.
Podkreślić należy, że pandemia spowodowana Covid-19 spowodowała konieczność wprowadzenia
zmian w dotychczasowej organizacji pracy. Zgodnie z zalecenia Wojewody Małopolskiego oraz służb
sanitarnych mieszkańcy nie mogli opuszczać terenu domu a także utrzymywać bezpośredniego
kontaktu z bliskimi, co negatywnie wpływało na atmosferę panującą w domu. Personel pracował i
nadal pracuje w trudnych warunkach. Do chwili obecnej jest obowiązek noszenia maseczek, częstej
dezynfekcji dłoni, utrzymywania dystansu od innych osób w miarę możliwości. W ubiegłym roku
występowały także liczne absencje chorobowe spowodowane m.in. podejrzeniami o zachorowanie na
Covid-19 a także zwolnienia z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli. Bardzo dużym problemem
okazało się wówczas zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji nad mieszkańcami.

Zdrowie i pomoc społeczna „Promyk” w Nowym Targu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownicy:
Dyrektorem jednostki jest Agata Bryniarska. Na 31.12.2020 roku w PŚDS „Promyk” wraz z filią
zatrudnionych było 18 osób na 15,15 etatu
Zadania realizowane przez jednostkę:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu jest dziennym ośrodkiem
wsparcia dla pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest przeznaczony dla 65 osób
przewlekle chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom jest powiatową jednostką organizacyjną realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz
Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r.
W ramach zajęć wspierająco-aktywizujacych podejmowane były działania mające na celu
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprawę
funkcjonowania, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych,
umożliwiających
pozostawanie w swoim środowisku społecznym i rodzinnym. Podejmowano również działania mające
na celu wsparcie i integrację rodzin osób uczestniczących w zajęciach. Zaplanowane działania są
realizowane zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy, zróżnicowanym dla grup uczestników –
chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Powyższe działania były realizowane poprzez:
 Prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowniach terapii zajęciowej
 Prowadzenie treningów samodzielności w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej
 Prowadzenie treningów w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych
 Prowadzenie treningów w zakresie umiejętności spędzania czasu wolnego
 Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
 Rehabilitację ruchową
 Poradnictwo i pomoc socjalną
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Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy, wspieranie
zatrudnienia
Udział w spotkaniach integracyjnych, kulturalnych, sportowych

Budżet na realizację zadań:
PŚDS realizuje zadanie „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi”, które jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym z budżetu państwa.
W 2019 r. wysokość otrzymanej dotacji na realizację tego zadania wyniosła 1 410 983,74 zł w tym
44 163,00 z rezerwy celowej na uczestników ze sprzężeniami w ramach kompleksowego programu
„Za życiem” (w 2018 roku 1167445,50 zł + dodatkowo 33060 zł z rezerwy celowej na uczestników ze
sprzężeniami w ramach kompleksowego programu „Za życiem” – łączna zmiana środków 254641,24
zł)
Zadanie zostało zrealizowane w całości, w ciągu roku sprawozdawczego wykorzystano wszystkie
dotowane miejsca.
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
W zajęciach wspierająco aktywizujących w 2020 r uczestniczyło 71 osób. Z pomocy i wsparcia
skorzystało 149 osób uczestników i członków ich rodzin. Zajęcia klubowe w formie stacjonarnej
zostały zawieszone. Klubowicze mogli korzystać ze wsparcia zdalnego lub bezpiecznego
pomieszczenia. W 2018 r obowiązywało 71 decyzji kierujących w tym 2 dodatkowe. W ciągu roku
mimo obostrzeń związanych z pandemią przyjęto na zajęcia 6 nowych osób Z Domu odeszły 4 osoby.
Średnia roczna frekwencja wyniosła 58% (w roku 2019 – 80,5%)
Formy realizacji zadań stacjonarnych i zdalnych:
• Udział w treningach samodzielności i zaradności życiowej oraz treningach umiejętności
społecznych i interpersonalnych indywidualnie i w małych grupach z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
• Prowadzenie zajęć w pracowniach terapii zajęciowej: rękodzieła, stolarsko technicznej
(konserwatorsko remontowej), komputerowej, plastycznej, kulinarnej, ceramicznej.
Prowadzenie terapii neurologopedycznej , zajęcia poznawczo komunikacyjne,
• Poradnictwo i pomoc socjalna.
• Prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej, grupowej i rodzinnej.
• Rehabilitacja ruchowa.
• Treningi umiejętności zawodowych, kontakty z pracodawcami, stałe wsparcie osób
zatrudnionych.
• Konkursy z nagrodami w celu mobilizowania uczestników do pracy własnej w domu
W 2020 r. średnio w obydwu ośrodkach we wszystkich formach zajęć dziennie uczestniczyło
38 osób

Instytucje kultury - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Pracownicy:
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Dyrektor – Tadeusz Watycha.
W Powiatowym Centrum Kultury jest zatrudnionych 6 pracowników. (zmniejszenie względem 2019r.
o jedną osobę).
Zadania realizowane przez jednostkę:
Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności z zakresu kultury, sportu, promocji Powiatu
Nowotarskiego oraz działalności edukacyjno – oświatowej.
1. Zajęcia kulturalne były prowadzone w:
◦ Siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20 - Koła
zainteresowań - rzeźba w drewnie, rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, techniki różne,
nauka gry na gitarze, klub szachowy, modelarstwo lotnicze, budowa instrumentów
pasterskich,
◦ Rabka Zdrój ul. Orkana - Pracownia muzyczna Triole oraz Triolki (I półrocze 2020r.),
◦ Zespól Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Spytkowicach - Techniki różne, grupa
Teatralna Lalkarze (I półrocze 2020r.),
◦ Gminne Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec- Nauka gry skrzypcach
Ilość uczestników ogółem: I – VI 2020 – 442 osoby, IX-XII 2020 – 193 osoby
2. Grupa Teatralna „Lalkarze” – Spytkowice: Telewizja Polska ogłosiła na łamach iteatr.tvp.pl VI
edycję Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych, którego tematem była „Miłość”.
Postawiliśmy zgłosić musical „Dopalaczom mówimy – NIE!”. Przebrnęliśmy eliminacje
regionalne i jako jedyny zespół z Małopolski zakwalifikowaliśmy się do ogólnopolskiego
finału (łącznie 12 spektakli z całej Polski). Udział w tegorocznej edycji zakończył się
zdobyciem wyróżnienia.
3. Pracownia modelarska:
• Mistrzostwa Polski modeli klasy F1E 20.09.2020 w miejscowości Toszek. Sukcesem
zakończył się start Piotra Bryja, który w kategorii junior zdobył tytuł Mistrza Polski.
Decyzją trenera Kadry Narodowej F1E Piotr Bryja został powołany do Kadry Narodowej w
klasie modeli F1E. Ze względu na sytuację epidemiczną pozostałe zawody sesji jesiennej
Pucharu Polski zostały odwołane.
4. Pracownie Plastyczne – udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich,
wojewódzkich, rejonowych i miejskich.
Instruktor
Nagrody
Wyróżnienia Kwalifikacje do wystawy
Mrożek Maria
76
88
47
Klinowska –Banaś Katarzyna
5
1
Pustówka Leszek
16
11
7
Razem
97
100
54
5. Zajęcia sportowe pozalekcyjne prowadzone były w roku 2020:
◦ w I półroczu przez 22 instruktorów w ilości 65 godzin tygodniowo. Zajęcia były
prowadzone w ośrodkach sportowych:
▪ Nowy Targ – 11 instruktorów: 33 godzin,
▪ Rabka Zdrój – 5 instruktorów: 19 godzin,
▪ Szczawnica – 5 instruktorów: 13 godzin.
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Zajęcia były prowadzone w dyscyplinach: narciarstwo biegowe, piłka koszykowa,
lekkoatletyka, tenis stołowy, slalom kajakowy, piłka siatkowa oraz piłka ręczna.
w II półroczu 18 instruktorów w ilości 60 godzin tygodniowo. Zajęcia były prowadzone w
ośrodkach sportowych:
◦ Nowy Targ – 11 instruktorów: 36 godzin,
◦ Rabka Zdrój – 4 instruktorów: 12 godzin,
◦ Szczawnica – 3 instruktorów: 8 godzin.
Zajęcia były prowadzone w dyscyplinach: narciarstwo biegowe, piłka koszykowa,
lekkaatletyka, tenis stołowy, slalom kajakowy, piłka siatkowa oraz piłka ręczna.

Powiat nowotarski po raz pierwszy w historii zajął 1 miejsce w województwie małopolskim
w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży SZS w roku szkolnym
2019/2020.
6. Powiatowe Centrum Kultury w Nowy Targu od marca do listopada realizowało projekt pt.:
"Zagrojcie dudzicki …", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestnicy zajęć
oprócz nauki budowy instrumentów uczyli się od Mistrza podstaw gry na tym instrumentach.
Promocją efektów realizacji zadania była wystawa zorganizowana na zakończenie zajęć oraz
film promocyjny jaki powstał na zakończenie zajęć
Budżet na realizację zadań:
Wykonanie 2020r. – 959 299 zł (wykonanie 2019 – 1 407 362,55 zł)
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Zajęcia kulturalne i sportowe pozalekcyjne w związku z ograniczeniami pandemicznymi COVID-19
były prowadzone przez 4 miesiące – planowane było 9.
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przewidywał realizację 154 zawodów.
Zrealizowano – 54.
Kalendarz imprez kulturalnych – planowano 28 wydarzeń, zrealizowano – 13.
Wydarzenia pozostałe (zlecone przez Zarząd powiatu) – rok 2019 było 55wydarzeń, w roku 2020 było
18 wydarzeń.

Instytucje kultury - Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdrój.
Pracownicy:
Dyrektor Zbigniew Wójciak. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracowników (6,5 etatu). Zmniejszono
o 0,5 etatu w stosunku do 2019 r.
Zadania realizowane przez jednostkę:
Muzeum realizuje cele:
• gromadzenie zbiorów i zabytków z zakresu etnografii i historii sztuki,
• katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
• zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
• udostępnianie zbiorów i obiektów do celów naukowych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych
informacji
prowadzenie działalności naukowej i dydaktyczno oświatowej we współpracy z instytucjami
oświatowymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, towarzystwami itp.;
urządzanie wystaw czasowych i stałych,
prowadzenie biblioteki,
publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
współpracę z innymi muzeami, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami i
organizacjami o pokrewnych celach w kraju i za granicą,
prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie swojej działalności,
popularyzacja kultury i sztuki ludowej, sztuki współczesnej oraz dzieł sztuki dawnej i
rzemiosła artystycznego,
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę.

Budżet na realizację zadań:
Muzeum dysponuje budżetem:
432 381,94 zł ( zmniejszenie do roku 2019 o 3797,34 zł . Łączny budżet 2019r. Wynosił: 436 179,28
zł, na który składały się kwoty: 350 000 zł – dotacja ze Starostwa Nowotarskiego (kwota analogiczna
jak w roku 2018) oraz 86179,28zł - przychody własne (zmniejszenie w stosunku do roku 2018 o
kwotę 8570,72zł))

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
W 2020 roku Muzeum zrealizowało:
1.

Upowszechnianie zbiorów muzealnych:
◦ W 2020 roku udostępniono zbiory muzealne do zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych
w kościółku, które odwiedziło 3803 osoby (w roku 2019 – 9911osób; w roku 2018 – 10507
osób),
◦ W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 lekcje muzealne, w których uczestniczyło
45 osób (w roku 2019 odbyło się 99 lekcji muzealnych w których uczestniczyło 2054
osoby, w roku 2018 151 lekcji w których uczestniczyło 3446 osób)
◦ W 11 zorganizowanych warsztatach regionalnych malowania na szkle i malowania
ptaszków uczestniczyło 202 osoby (w 2019r. odbyło się 39 warsztatów, w których
uczestniczyło 987 osób. W 2018r. były 84 warsztaty, w których uczestniczyło 2428 osób)

2.

Wypożyczenia i pozyskanie eksponatów:
• Pozyskano i wpisano do Inwentarza (dary) -9 sztuk eksponatów – wpisane na Inwentarz
Pomocniczy,
• 15 eksponatów - do Inwentarza zbiorów Archiwalno – Historycznych.
• starodruki – 34 pozycje."
• Prowadzenie biblioteki muzealnej: Zbiory biblioteki muzealnej liczą 6035 szt. (zwiększenie
o 17 szt.)
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3.

Działalność edukacyjna i oświatowa:
• Wystawy czasowe:
◦ wystawa scenografii Teatru „Rabcio” pt. „Podhale w świetle reflektorów”, 01.2020 –
31.08.2020,
◦ wystawa „Szopki ze zbiorów własnych Muzeum”. 12.2019 – 05.2020,
◦ wystawa „Z potrzeby serca stworzone – twórczość Józefa Pintschera” 1.07.2020 –
30.11.2020,
◦ wystawa „Na co dzień i od Święta – strój i ubiór Górali Zagórzańskich” ze zbiorów
własnych muzeum 12.2020.
• Imprezy kulturalne:
◦ Rabka Festiwal 8-11 lipca 2020 r. Przygotowania i realizacja warsztatów online
podczas Rabka Festiwal pt. „Zabawki naszych dziadków” – warsztaty literackoetnograficzne,
◦ XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej im. Ks. Kamila Kowalczyka „W
hołdzie Janowi Pawłowi II w 100 rocznice urodzin”. Koncert organowy: dr hab. Witold
Zalewski – organista Królewskiej katedry na Wawelu.

4.

Działalność merytoryczna:
Kwerendy:
◦ „Organistówka” dom p. Skowrońskich, dawna organistówka - pozyskanie starodruków,
oczyszczenie i selekcja zgromadzonego materiału,
◦ kwerenda archiwalna dot. bacy „Bulandy” Tomasza Chlipały dla potomka bacy
przygotowującego stronę poświęconą Bulandzie – skanowanie materiałów z badań, 23
jednostki archiwalne – 71 stron, poszukiwania zdjęć i literatury dotyczących tematu.
◦ kwerenda dla Muzeum Śląskiego w Katowicach do tekstu Krystyny Pieronkiewicz Pieczko
pt. „Pod Babią Górą. Kobiety w sztuce - sztuka kobiet”.
Warsztaty i seminaria:
◦ Ekspertyzy merytoryczne dla Koła Gospodyń Wiejskich „Śwarne Babki” z Łętowego,
przygotowanie archiwaliów do sporządzenia wniosku o wpis na listę 4 produktów
tradycyjnych,
◦ Udział w seminarium „Poznaj Górala spoza Podhala” pt. „Folkowy marketing, czyli
promocja południowej Małopolski przez twórczość ludową i produkt regionalny",
◦ Seminarium z cyklu „Poznaj Górala spoza Podhala” dot. tradycji wielkanocnych w ramach
projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, 6 września 2020
r. w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni. Przygotowanie prezentacji multimedialnej
dot. historii najstarszego w Polsce konkursu palm wielkanocnych w Rabce -Zdroju oraz
pokazu zdjęć archiwalnych dot. konkursu palm w Tokarni,
◦ Udział w „Warsztatach kulinarnych” jako ekspert merytoryczny ds. produktu tradycyjnego
– nadzór nad tradycyjnymi recepturami,
◦ Nadzór merytoryczny i prowadzenie oraz napisanie scenariusza dla webinaru: pt. „Gotuj z
Zagórzanami”. Poznaj górala przez webinara”, który został zrealizowany w ramach
projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” realizowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020,

•

•
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5.
•

•
•

◦ Napisanie artykułów
na stronę internetową dotyczącą zbiorów muzealnych pt.
„Największa w Polsce kolekcja rzeźb Heródka”, „Kolekcja Ceramiki”, „Strój ze zbiorów
muzealnych”, „Wielkanoc inna niż wszystkie”,
◦ Digitalizacja zbiorów na stronie internetowej (15 obiektów) „Madonny z kolekcji
muzealnej”,
◦ Prowadzenia fanpage’a na facebooku, promocja wydarzeń, redakcja tekstów,
◦ Publikacja „Bajki o dzielnej Marynie, Bacy Bulandzie i zębach z rabczańskiego kościółka”
zrealizowanej razem ze stowarzyszeniem zabookowani w sztuce.
◦ j. Publikacja i premiera filmu pt. „Kazimierz Kwatyra – modlitwa w drewnie strugana”.
Współpraca z twórcami:
◦ Napisanie biogramu dla Anny Tylki – artystki i malarki rabczańskiej,
◦ Napisanie opinii etnograficznej dot. twórcy ludowego Eugeniusza Wieliczko o
przystąpienie do Stowarzyszenia Twórców Ludowych - przeprowadzenie wywiadu,
zgromadzenie materiałów, pomoc w wypełnieniu wniosku.
Przygotowywanie wystaw, imprez, wydarzeń artystycznych:
◦ Scenariusz, koncepcja merytoryczna i plastyczna wystawy pt. „Z potrzeby serca stworzone
– twórczość Józefa Pintschera”,
◦ W miesiącu listopadzie muzeum udostępniło swoje wnętrza do nagrań kolęd i obrazków z
życia Jana Pawła II z podkładem muzycznym braci Golec dla TV Polsat.
Prace konserwatorskie:
przeprowadzono konserwacje wytypowanych obiektów:
◦ magazyn stroju – 43 pełna konserwacja, 19 konserwacja zabezpieczająca,
◦ magazyn rzeźby – 1 pełna konserwacji,
◦ magazyn rzemiosła – 1 pełna konserwacja, konserwacja zabezpieczająca.
Przeprowadzono przegląd eksponatów wytypowanych do wystawy czasowej pt. „Józef
Pintscher z potrzeby serca stworzone” - profilaktycznym zabiegom poddano 49 obiektów.
Ogółem poddano konserwacji pełnej i częściowej 114 obiektów.

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
1. Muzeum w 2020 r odwiedziło o 6108 osób mniej niż w 2019 r.,
2. Przeprowadzono w 2020 r. mniej lekcji muzealnych o 97 niż w 2019 r.,
3. W warsztatach malarskich wzięło udział mniej o 785 osób niż w 2019 r.,
4. Księgozbiór biblioteki zwiększył się o 17 pozycji w stosunku do 2019 r.
5. Pozyskano:
◦ do Inwentarza Zbiorów - 24 eksponaty
◦ starodruki – 34 pozycje
6. Zrealizowano o sześć Imprez Kulturalnych mniej niż w 2019 r.

Instytucje kultury - Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju.
Pracownicy:
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Zbigniew Wójciak
Główny Księgowy Hanna Węgrzynek
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Kierownik administracyjny Teresa Borowska-Gacek
w 2020 roku zatrudnionych było 20 pracowników (zwiększenie względem 2019 o 2 osoby).
Zadania realizowane przez jednostkę:
Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i
wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w celu zaspokojenia potrzeb
kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Rabce – Zdroju i województwie
małopolskim jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych. Działalność
kulturalna Teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie
Teatru .Zakres działalności Teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie
wartości współczesnego dorobku kultury, edukację teatralną i wychowanie przez sztukę z
uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci. Teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i
społecznymi. Promocja twórczości Teatru w całym regionie południowej Polski – wyjazdy z
przedstawieniami i prezentowanie spektakli wraz z pogadankami z dziećmi w całym regionie ,
promocja przez stronę internetową , promocja pozytywnych postaw – uwzględnianie przy realizacji
nowych przedstawień , aby treść przekazywana dzieciom promowała postawy, tolerancji,
dobra,pomocy innym , troska o wspólne dobro. Dostęp do twórczości Teatru szerokiej publiczności –
Teatr realizuje swój repertuar dla dzieci i młodzieży oraz widzów dorosłych w Polsce.
Budżet na realizację zadań: 2.192.408,00 zł
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: :
1.
„ Gwałtu co się dzieje”, autor – Aleksander Fredro:
◦ reżyseria – Piotr Męderak,
◦ scenografia-Tomasz Tajak,
◦ kostiumy- Maria Molęda,
◦ muzyka – Piotr Męderak
Premiera : 18.01.2020 r
2.
„ Bajka o Kocie w butach”:
• adaptacja i reżyseria – Ireneusz Maciejewski,
• scenografia – Dariusz Panas,
• muzyka – Łukasz Pospieszalski,
• ruch sceniczny – Marzena Biesiadecka,
• asystent reżysera-Piotr Serafin
Premiera : 06.03.2020 r.
W 2020 roku Teatr Lalek „Rabcio” zagrał w sumie: 70 spektakli w tym w objeździe:4
przedstawienia a w siedzibie Rabka-Zdrój: 66 spektakle.
W okresie sprawozdawczym w repertuarze pozostawały sztuki :
1.
„ Miś Tymoteusz Rym-Cim-Ci”,
2.
„Pinokio ”
3.
„Karius i Baktus”
4.
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

„Zimowa przygoda”
„Kidy króla boli ząb”
„Gwałtu co się dzieje””
„Bajka o Kocie w butach”
”Pchła Szachrajka”
„Złodziejski Majster”
„ Och jak piękna jest Panama”

Udział w Przeglądach i Festiwalach: XVII Festiwal Teatrów dla Dzieci „Kraków 2020” odbywający
się w terminie od 27 stycznia do 07 lutego 2020 r , Teatr zaprezentował spektakle pt. „ Złodziejski
Majster”w dniu : 03.02.2020 r.
Wydarzeniem roku było uroczyste otwarcie nowego budynku Teatru w dniu 18 stycznia 2020 r.
Nagroda: Finalista Konkursu „ Modernizacja Roku , Budowa XXI Wieku” dla Inwestora Teatru Lalek
Rabcio” w Rabce – Zdroju za oddanie do użytku budynku Teatru Lalek „Rabcio”.
Imprezy i wydarzenia artystyczne zorganizowane w Teatrze lalek „Rabcio” we współpracy z
instytucjami samorządowymi w 2020 roku:
1. 18.01 – Uroczyste otwarcie Teatru,
2. 24.01 –koncert Noworoczny Szkoły Muzycznej z Rabki – Zdroju,
3. 25.01- Jubileusz 15-lecia dziecięcego zespołu regionalnego „Majeranki”,
4. 31.01-Otwarcie Teatru przez dzieci 31 stycznia , występ Szkoły Nr 2 oraz spektakl pt.
„Pinokio”,
5. 08-11.02 .VII Festiwal Książki-narodowe czytanie „Balladyny”,
6. 01.06- aktorzy Teatru przygotowali ABC Teatru czyli Teatr Lalek „Rabcio” od kuchni,
7. Lipiec-sierpnień- warsztaty teatralne „ Podróże Teatru”,
8. 05-09.-Teatr Lalek „Rabcio” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”, przygotowało premierę
spektaklu „ Letni dzień” Sławomira Mrożka wyemitowaną w internecie
W 2020 zrealizowano 2 premiery o jedną mniej niż w roku 2019.
W 2020 roku zagrano 70 spektakli o 135 mniej niż w 2019 r. (W 2019 roku Teatr Lalek „Rabcio”
zagrał w sumie: 205 (w 2018 roku - 212 spektakli) w tym w objeździe: 23 (35 w roku 2018)
przedstawień a w siedzibie Rabka-Zdrój : 177 (w 2018r. 182) spektakli.)
W 2020 obejrzało przedstawienia 7.206 widzów o 16.438 mniej niż
w 2019 (w 2019 roku spektakle obejrzało 23.644 widzów, zaś w 2018 roku było to 29.658 osób).
W 2020 roku Teatr uczestniczył w jednym festiwalu o 1 mniej niż w 2019 .
W 2020 roku odbyło się 8 wydarzeń artystycznych o 6 mniej niż w 2019.
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Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Pracownicy:
Tomasz Moskalik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Kazimierz Bielak – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
34 - ilość etatów – zmniejszenie względem roku 2019 o 3 osoby.
Zadania realizowane przez jednostkę:
Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków:
1) zarządcy drogi tj. Zarządu Powiatu Nowotarskiego,
2) organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Starosty Nowotarskiego,
3) organów wydających zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych tj.: zarządcy drogi –
Zarządu Powiatu Nowotarskiego i Starosty Nowotarskiego
Budżet na realizację zadań:

Zadanie

2020

Letnie utrzymanie dróg (prawidłowe utrzymanie dróg,
likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa
parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg i
2 649 370,01 zł
mostów, bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg
powiatowych),
w tym remonty 1 337 915,05 zł
Zimowe utrzymanie dróg (prawidłowe utrzymanie dróg,
zapewnienie przejezdności na drogach powiatowych
4 215 488,00 zł
w okresie zimowym) w tym dotacja na zimowe
utrzymanie dróg dla Miasta i Gminy Szczawnica
Zarządzanie mieniem (prawidłowe gospodarowanie
mieniem oddanym w trwały zarząd, regulacja stanu
94 863,00 zł
prawnego nieruchomości, aktualizacja ewidencji dróg i
mostów, pozostałe ewidencje)
Utrzymanie budynku
62 852,21 zł
Procesy zarządcze i wspomagające wraz z kosztami
3 310 540,16 zł
pracy PZD
Wydatki niewygasające (wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego), w tym remonty
1 158 078,20 zł
998 150,48 zł, inwestycje 110 578,72 zł, procesy
zarządcze i wspomagające 49 349,00 zł)
Wydatki inwestycyjne (realizacja robót budowlanych
w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg powiatowych
33 417 982,47 zł
i mostów, opracowanie dokumentacji projektowej) w tym
dotacje dla ZDW Kraków
∑ 44 909 174,05 zł
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różnica
względem roku
2019

489 585,62 zł

- 454 576,51 zł

43 670,20 zł
9 209,59 zł
181 937,92 zł

688 525,52 zł

- 2 000 137,29 zł
- 1 041 784,95 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
- środki pozyskane z budżetu państwa (RFIL, RFRD, Subwencja) - 17 001 694,78 zł
- środki pozyskane z Unii Europejskiej (RPO WM, EFRR) - 7 088 938,51 zł
- środki pozyskane z gmin - 3 255 667,78 zł
W 2020r. łączna kwota środków pozyskanych wyniosła: 27 246 301 zł (w 2019 roku było to:
11 059 197,22 zł, zaś w 2018r. łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych wynosiła: 1 896
264,64).
Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Zadania zrealizowane w 2020 r.:
1. ŁO Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II, koszt
realizacji inwestycji wyniósł (wraz z wydatkami bieżącymi) 10 587 357,90 zł i realizowany
był ze środków własnych Powiatu, środków pozyskanych od Gminy Krościenko nad
Dunajcem, Miasta i Gminy Szczawnica oraz z programu Europejskiej Współpracy
Terytorialnej (EWT) Interreg V-A PL-SK.
2. NW Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,8 –
11+765,00 w m. Ochotnica Górna oraz w km 20+904,2 – 21+445,40 w m. Ochotnica
Dolna, Powiat Nowotarski, koszt realizacji inwestycji wyniósł 3 305 773,00 zł (w tym w
2019 r. 100 000,00 zł) i realizowany był ze środków własnych Powiatu oraz środków
Gminy Ochotnica Dolna oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. NU Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 – 5+237,00 w m. Podwilk,
Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski, koszt realizacji
inwestycji wyniósł 6 209 644,50 zł (w tym w 2019 r. 5 500,00 zł) i realizowany był
ze środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Jabłonka oraz z Funduszu Dróg
Samorządowych.
4. OG Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi
powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w m. Knurów wraz
z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych, koszt realizacji zadania wynosi 114
168,28 zł (wydatki w 2020 roku 16 309,80 zł) i realizowany jest ze środków Powiatu.
5. NA Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka oraz drogi powiatowej
nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w m. Trute i Lasek, koszt realizacji inwestycji
wyniósł 1 311 193,00 zł i realizowany był ze środków Powiatu oraz środków pozyskanych
od Gminy Nowy Targ.
6. OE Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km 5+541,60 –
6+972,07 w m. Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski, koszt realizacji inwestycji
wyniósł 3 652 930,79 zł i realizowany był ze środków Powiatu, środków Gminy Raba Wyżna,
Gminy Spytkowice oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
7. OF Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne-Jurgów w km 0+188,00 –
0+688,82 w m. Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski, koszt realizacji inwestycji wyniósł
1 002 945,99 zł
i realizowany był ze środków Powiatu, środków Gminy Łapsze Niżne oraz ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
8. PH Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w m. Skawa km 3+851,95 –
4+051,80, koszt realizacji inwestycji wyniósł 493 874,00 zł i realizowany był ze środków
Powiatu.
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Zadania w trakcie realizacji:
3.

ND Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w m. Skawa –
etap II, koszt realizacji inwestycji wynosi 6 949 275,10 zł (wydatki w 2020 roku
3 001 213,67 zł –
w tym wydatki bieżące). Zadanie realizowane jest ze środków własnych Powiatu, ze
środków Gminy Raba Wyżna oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego (RPO WM).
4. NB Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik
w km 0+143,70 – 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w m. Długopole,
Powiat Nowotarski, koszt realizacji inwestycji wynosi 3 271 751,01 zł (wydatki w 2020
roku
369,00 zł). Zadanie realizowane jest ze środków Powiatu oraz z Funduszu Dróg
Samorządowych.
5. OD Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III,
koszt realizacji zadania wynosi 2 702 979,05 (wydatki w 2020 roku 2 398,50 zł – w tym
wydatki bieżące). Zadanie realizowane jest ze środków własnych Powiatu, środków
pozyskanych od Gmin oraz z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)
Interreg V-A PL-SK.
6. NH Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik
w km 0+393,55 – 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego na
potoku Piekielnik km 0+640 w ciągu drogi powiatowe nr 1663K w km 0+724,55
w m. Długopole, koszt realizacji zadania wynosi 3 982 931,16 zł (w tym
w 2019 r. 1 161 967,22 zł). Zadanie realizowane jest ze środków własnych Powiatu oraz
z rezerw subwencji ogólnej.
7. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec-Poronin w m. Czarny Dunajec, Stare
Bystre, Ciche, km 0+870 – 4+420, koszt realizacji zadania wynosi 2 167 586,00 zł
(wydatki
w 2020 r. wyniosły 23 370,00 zł). Zadanie realizowane jest ze środków Powiatu, Gminy
Czarny Dunajec oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.
8. Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w m. Nowy Targ w km 0+491
–około 1+679, koszt realizacji zadania wynosi 802 136,43 zł i realizowany jest ze środków
własnych Powiatu.
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w m. Nowy Targ w km
0+000 – około 0+323, koszt realizacji zadania wynosi 196 014,05 zł i realizowany jest ze
środków własnych Powiatu.
10. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej
1637K Harklowa-Tylmanowa w m. Knurów, koszty poniesione w roku 2020 wyniosły
23 985,00 zł.
11. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów, koszt realizacji zadania wyniósł
844 865,41 zł i realizowany był ze środków własnych Powiatu.
Bieżące utrzymanie dróg:
 Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów,
zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni), zakup materiałów do bieżącego utrzymania
dróg (znaki, tablice, rury, masa na gorąco i na zimno), utrzymanie zieleni, usługi utylizacji
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zwierząt oraz konserwacji oświetlenia, koszt realizacji zadania wyniósł 559 757,99 zł i
realizowany był ze środków własnych Powiatu.
Letnie utrzymanie dróg – wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg
powiatowych Powiatu Nowotarskiego, koszt realizacji zadania wyniósł 533 429,64 zł i
realizowany był ze środków własnych Powiatu.
Letnie utrzymanie dróg – koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych
Powiatu Nowotarskiego, koszt realizacji zadania wyniósł 218 267,33 zł i realizowany był
ze środków własnych Powiatu.
Remont drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska km 1+430 – 2+200
w m. Nowa Biała, koszt realizacji zadania wyniósł 343 465,30 zł i realizowany był ze
środków własnych Powiatu.
Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa km 6+534 – 7+100
w m. Klikuszowa, koszt realizacji zadania wyniósł 243 283,11 zł i realizowany był ze
środków własnych Powiatu.
Remont drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk km 5+237 – 6+041 w m. Podwilk,
koszt realizacji zadania wyniósł 268 894,08 zł i realizowany był ze środków własnych
Powiatu.
Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów km 1+670 –
2+670
w m. Czerwienne, koszt realizacji zadania wyniósł 458 902,56 zł i realizowany był ze
środków własnych Powiatu.

Dokumentacje budowlano-wykonawcze w trakcie opracowania (realizowane w latach 20202022):
2.

3.

4.

5.

6.

7.

NP Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej
nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w m. Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na
wykonanie robót budowlanych, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 191 916,90 zł
(wydatki w 2020 roku 27 416,70 zł).
OG Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi
powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 0+127,00 w m. Knurów wraz
z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych, koszt realizacji zadania wynosi 114
168,28
zł
(wydatki
w 2020 roku 16 309,80 zł).
OS Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa Tylmanowa (budowa chodnika) w m. Ochotnica Górna, koszt realizacji zadania wynosi
545 961,33 zł (wydatki w 2020 roku 73 283,40 zł).
OO Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik –
Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w m. Ciche (Miętustwo) w km
6+310 – 6+949, koszt realizacji zadania wynosi 118 345,68 zł (wydatki w 2020 roku 15
885,45 zł).
NR Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w m.
Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych,
koszt realizacji zadania wynosi 147 491,87 zł (wydatki w 2020 roku 18 688,87 zł).
OW Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna Podwilk w km 11+202 do km 11+500, koszt realizacji zadania wynosi 141 099,23 zł
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(wydatki
w 2020 roku 18 502,03 zł).
OT Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa Tylmanowa (budowa chodnika) w m. Ochotnica Dolna, szacowany koszt realizacji zadania
wynosi 54 006,33 zł (wydatki w 2020 roku 7 076,93 zł).
OP Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków Bukowina Tatrzańska w km 0+000 – 1+800, koszt realizacji zadania wynosi 174 327,13 zł
(wydatki w 2020 roku 22 942,94 zł).
OM Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche –
Dzianisz
w km ok. 1+124 – 3+666 w m. Ciche, koszt realizacji zadania wynosi 439 150,00 zł.
PA Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche –
Chochołów
w m. Ciche, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 182 675,00 zł.
PB Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz
w km 0+000 – ok. 1+124 w m. Ciche, szacowany koszt realizacji zadania wynosi 159
247,00 zł.
OŁ Opracowanie dokumentacji dotyczącej uspokojenia ruchu drogowego w ciągu drogi
powiatowej nr 1671K km 0+000 – 1+796 w m. Nowy Targ, koszt realizacji zadania wynosi
22 140,00 zł (wydatki w 2020 roku 11 070,00 zł).
PI Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w m. Szczawnica
(budowa chodnika) w km 1+775 – 3+296 wraz z przebudową ciągu pieszo – jezdnego w km
1+775 – 2+470, koszt realizacji zadania wynosi 150 000,00 zł.
LE Rozbudowa drogi powiatowej klasy "Z" Nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka na odc. km
0+236,40 – 0+940,50 w m. Ludźmierz, koszt realizacji zadania wynosi 97 256,10 zł
(w tym wydatek niewygasający 30 984,93 zł).
LF Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice (budowa chodnika)
w m. Ponice, koszt realizacji zadania wynosi 139 482,00 zł (w tym wydatek niewygasający
37 257,19 zł).
KU Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika)
w m. Stare Bystre km 3+925,85 – 4+915,94, koszt realizacji zadania wynosi 64 919,40 zł
(wydatek niewygasający 42 336,60 zł).
Ekspertyza remontu wiaduktu w km 8+677 w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz
– Pyzówka w m. Pyzówka, koszt realizacji zadania wynosi 49 349,00 zł.

Inne zadania statutowe z zakresu zarządcy drogi:
7.

Złożono wnioski do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu o wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
8. Przygotowano specyfikację, nadzorowano realizację umowy i dokonano odbioru prac
geodezyjnych.
9. Składano uzupełnienia, wnioski i pisma w sprawach prowadzonych przez Wojewodę
Małopolskiego o stwierdzenie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
10. Prowadzono sprawy związane z podziałami nieruchomości przyległych do pasa drogowego.
11. Prowadzono sprawy dotyczące innych czynności realizowanych w związku
z wykonywaniem obowiązków zarządcy dróg powiatowych określone w ustawie o drogach
publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zatwierdzono projekty stałej lub czasowej organizacji ruchu.
Planowano i organizowano publiczny transport zbiorowy.
Wydawano zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Wydawano zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.
Kierowano sprawy na posiedzenie zarządu.
Opracowano projekty uchwał zarządu.
Przygotowano umowy zawarte z jednostkami administracji publicznej.
Prowadzono postępowania, do których ma zastosowanie ustawa - Prawo zamówień
publicznych.
20. Prowadzono sprawy w zakresie obsługi prawnej (opiniowanie/opracowywanie uchwał
Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności,
opracowywanie zarządzeń Dyrektora PZD w tym procedury wewnętrzne, opracowywanie
i/lub kontrola formalna postępowań udzielania zamówień publicznych załatwianie spraw
toczących się przed sądami powszechnymi, spraw z zakresu stosunków pracy z
pracownikami PZD oraz pomoc prawna).

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.
Pracownicy:
Dyrektor – mgr Maria Sendrowicz, Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy, Kierownik CAZ – mgr
Jolanta Rajska. Ilość zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2020 roku – 41 osób, w stosunku do
2019r. spadek o 1 osobę.
Zadania realizowane przez jednostkę:
Powiatowy Urząd Pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania
nałożone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i innych
osób poszukujących pracy. Do zadań realizowanych przez samorząd powiatowy należy:
•

opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o
której mowa w odrębnych przepisach,

•

pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy,

•

udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,

•

udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,

•

udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe,

•

kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek
województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych,
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•

realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez
finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,

•

rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

•

inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,

•

inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,

•

opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby
powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia,

•

inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,

•

współdziałanie z powiatowymi radami 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, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach,
organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu
socjalnym,

•

współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku
pracy, w tym opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

•

wydawanie decyzji o:

•

•

uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu
bezrobotnego,

•

przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu
Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

•

obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie
pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych
finansowanych z Funduszu Pracy,

•

odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości
nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu
zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń
finansowanych z Funduszu Pracy,

realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw,
wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz obywateli państw niebędących stronami
umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów
zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz
państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, realizowanie zadań
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wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państwami
niebędącymi stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, w szczególności poprzez:
•

•

realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy,
samorządem województwa, oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań
sieci EURES,
realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na
terenie działania tych partnerstw,

•

realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających
z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z
partnerami zagranicznymi,

•

badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o
wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy,

•

realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,

•

organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,

•

opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,

•

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,

•

inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych
przez urząd pracy,

•

organizacja i realizowanie programów specjalnych,

•

realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim
urzędem pracy,

•

przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy
zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium RP,

•

współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych,

•

inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

i

cudzoziemcach

Dodatkowo oprócz zadań realizowanych w 2019 roku od kwietnia 2020 roku urząd realizował tzw.
tarczę antykryzysową, czyli pakiet rządowych rozwiązań, których celem było m.in. wspieranie
gospodarki oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy.
Budżet na realizację zadań:
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W roku 2020 przyznany przez Powiat Nowotarski budżet na realizację zadań wyniósł 3 290 500 zł (w
2019 roku była to kwota: 2 613 723 zł)
Na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urząd otrzymał limit środków
w wysokości 11 047,8 tys. zł. (w 2019r. - 11 606 700 zł), z tego:
1. przyznane algorytmem przez Samorząd Województwa – 468,6 tys. zł.
2. na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
nowotarskim” – 5 137,7 tys. zł.
3. na realizację projektu systemowego w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie nowotarskim” – 2 641,0 tys. zł.
4. na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 616,5 tys. zł.
5. na program regionalny „Konserwator” – 9,0 tys. zł.
6. na program regionalny „Firma+1” – 175,0 tys. zł.
7. na „tarczę antykryzysową” – 80 805,9 tys. zł.

Opis i ilość zrealizowanych zadań w podziale na poszczególne grupy spraw:
Powiatowy Urząd Pracy wspierał pracodawców w zatrudnianiu pracowników oraz tworzeniu nowych
miejsc pracy oraz bezrobotnych w podejmowaniu aktywności zawodowej poprzez realizację usług i
instrumentów rynku pracy, takich jak:


pośrednictwo pracy

1068 (w 2019 – 3072 osób),

 poradnictwo zawodowe
192 (w 2019 – 239 osób),
 szkolenia/bony szkoleniowe
10 (w 2019 – 49 osób),
 staże
519 (w 2019 – 645osób),
 prace interwencyjne
39 (w 2019 – 52 osoby),
 prace społecznie użyteczne
18 (w 2019 – 25 osób),
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 163 (w2019 – 228 osób),
 refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy
17 (w 2019 – 30 osób),
 bony zasiedleniowe
19 (w 2019 – 25 osób).
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od kwietnia 2020 r. urząd realizował
tzw. tarczę
antykryzysową, czyli pakiet rządowych rozwiązań, których celem jest m.in. wspieranie gospodarki
oraz przedsiębiorców w utrzymywaniu miejsc pracy..
Na realizację nowych zadań, urząd dodatkowo otrzymał środki finansowe w kwocie 80 805,9 tys. zł.
z przeznaczeniem na:
Wsparcie

Przyznany
limit
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Kwota
udzielonego
wsparcia

Liczba
Łączna liczba
przedsiębior pracowników
stw którym objętych

udzielono
wsparcie
(realizacja
wniosków)

wsparciem

Dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
oraz
należnych od nich składek na
24 694,9
ubezpieczenia
społeczne
dla
mikroprzedsiębiorców,
małych
i
średnich przedsiębiorców

24 562,3

1 190

6860

Dofinansowanie
części
kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
11 974,0
dla
przedsiębiorców
samozatrudnionych

11 906,7

2 175

X

Pożyczka z Funduszu
mikroprzedsiębiorców,
pozarządowych

43 165,3

8 659

X

Dofinansowanie
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
oraz
należnych od nich składek na 406,0
ubezpieczenia
społeczne
dla
organizacji pozarządowych

400,2

18

75

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i
małych
przedsiębiorców
tzw. 500,0
branżowa

205,0

41

X

Razem

80 239,5

12 083

6 935

Pracy dla
organizacji 43 231,0

80 805,9

Kontynuowana jest współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu nowotarskiego.
Zakres tej współpracy określają porozumienia podpisane z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy.
Działania podejmowane w ramach współpracy mają zapewnić optymalne możliwości aktywizacji
poprzez kierowanie osób bezrobotnych do uczestnictwa w różnych programach rynku pracy.
W 2020 r. kontynuowany jest w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego projekt
„KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”,
którego liderem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Celem projektu jest zwiększenie
kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z
podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa,
policji i innych, z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego - celem projektu jest wzmocnienie
współpracy między instytucjami rynku pracy, edukacji i szkoleń na rzecz promocji
i rozwoju
kształcenia ustawicznego w Małopolsce. Działania partnerów w ramach współpracy mają na celu
dążenie do dopasowania lokalnych zasobów pracy do zmieniających się wymagań rynku pracy.
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Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych - Celem partnerstwa jest zintegrowanie partnerów
podejmujących działania na rzecz ludzi młodych w regionie poprzez tworzenie konkurencyjnego w
stosunku do pozostałych województw rynku pracy dla osób młodych, oferującego im stabilne miejsca
pracy, wsparcie aktywizacji zawodowej osób młodych, dostosowane do ich potrzeb i niwelujące
bariery, wsparcie pomysłowości i przedsiębiorczości osób młodych, promowanie wśród osób młodych
postawy aktywności społecznej i zawodowej odpowiedzialności za własny rozwój i szacunku do
pracy.
Porozumienie o zawiązaniu partnerstwa w związku z realizacją przez WUP w Krakowie projektu
Nowy Start w Małopolsce. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które w ciągu
ostatnich 12 miesięcy powróciły z zagranicy, mieszkają lub uczą się w Małopolsce i aktualnie nie
pracują. W ramach projektu mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradcy zawodowego oraz
konsultanta.
Urząd kontynuował realizację zadań w ramach Partnerstwa Transgranicznego Polski i Słowacji
„POPRAD-DUNAJEC”. W ramach porozumienia podejmowane są wspólne działania na rzecz
rozwoju transgranicznego rynku pracy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.
Ponadto realizowana były programy regionalne:
Firma +1 – w ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymali mikro i mali
przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione – stanowił on odpowiedź na potrzeby dwóch grup: z
jednej strony wspierał osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej, z drugiej był narzędziem,
dzięki któremu małe lokalne firmy zdobyły często pierwszych dla nich pracowników.
Konserwator – połączono cele prozatrudnieniowe i działania służące wsparciu osób bezrobotnych
z kadrowym wsparciem instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania związane z
ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski.

Opracowanie: Bartłomiej Garbacz Sekretarz Powiatu Nowotarskiego.
Źródło danych informacje przygotowane przez osoby odpowiedzialne za komórki merytoryczne oraz kierowników
Powiatowych Jednostek Organizacyjnych.
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