
UCHWAŁA NR 74/2019 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 maja 2019 roku 

 

w sprawie Raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok 

 

Na podstawie art. 30 a  ust. 1 i 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

2. Przedstawia się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok Radzie Powiatu 

Nowodworskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przewodniczący Zarządu   

Starosta  /-/ Krzysztof Kapusta   

2. Wicestarosta  /-/ Paweł Calak   

3. Członek  /-/ Radosław Kasiak  

4. Członek  /-/ Monika Nojbert   

5. Członek  /-/ Jan Serwatka     

 



Nowy Dwór Mazowiecki, maj 2019 
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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu 

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

i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić 

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. 

Rada Powiatu Nowodworskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym 

raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat nowodworski 

Siedziba władz 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego 

Paderewskiego 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 

30.06.2018 r.  

 

79 281 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Powiat nowodworski w roku 2018 liczył 79 281 mieszkańców, z czego 

51 % stanowiły kobiety, 49 % mężczyźni.  39 553 ludności to mieszkańcy 

terenów wiejskich, 39 728  to mieszkańcy miast. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gęstość zaludnienia 

w powiecie to 113 osób/km2, stopa urbanizacji 50,5%. 

Powierzchnia  691,6 km2 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany granic 

powiatu. Jeżeli tak 

wskazać zakres zmian. 

Granice powiatu nowodworskiego pozostały niezmienione. 

Podział administracyjny 

W skład powiatu nowodworskiego wchodzi 6 gmin: gmina miejska Nowy 

Dwór Mazowiecki, dwie gminy miejsko-wiejskie Zakroczym i Nasielsk 

oraz trzy gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.  Sieć 

osiedleńczą tworzą 3 miasta: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk oraz 

Zakroczym i 179 miejscowości wiejskich. 

Podstawowe dane 

finansowe na koniec 

2018 r. 

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2018 został przyjęty uchwałą 

Nr XXXV/237/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 
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2017 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji został zmieniony 

uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu oraz jego wykonanie 

przedstawiał się następująco: 

1) planowane dochody na kwotę 72 211 389,49 zł  zostały zrealizowane 

w kwocie 73 730 991,14 zł tj. 102,10% w stosunku do  zakładanego 

planu, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 61 125 838,27 zł, tj. 102,53%, 

- dochody majątkowe w kwocie 12 605 152,87 zł, tj. 100,08%. 

Dochody wykonano według następujących źródeł ich pochodzenia: 

- udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa – 

24 319 067,07 zł, 

- subwencja ogólna – 13 602 765 zł, 

- opłaty – 4 474 297,09 zł, 

- dochody z majątku powiatu – 1 604 315,66 zł, 

- dotacje i środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych 

– 21 770 269,37 zł, 

- pozostałe dochody – 7 960 276,95 zł 

Nadwyżka dochodów wykonanych nad planowanymi wynosi 

1 519 601,65 zł. Wyższą niż planowano kwotę dochodów  uzyskano 

głównie z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Różnica między planem, a wykonaniem stanowi  1 314 815 zł. 

2) planowane wydatki na kwotę 83 775 280,69 zł zostały zrealizowane 

w kwocie 81 555 271,51 zł, tj. 97,35% w stosunku do zakładanego 

planu, w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie 51 045 949,71 zł, 96,45% 

- wydatki majątkowe w kwocie 30 509 321,80 zł, tj. 98,90%. 

Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek 

budżetowych powiatu, udzielone dotacje na zadania bieżące, wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz obsługę 

długu. 

Wydatki majątkowe zostały poniesione na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne oraz udzielone dotacje na zadania majątkowe. 

3) wynik z działalności powiatu za 2018 rok stanowi deficyt budżetowy 

w kwocie 7 824 280,37 zł. W stosunku do planowanego deficytu 

11 563 891,20 zł jest niższy o 3 739 610,83 zł. Obniżenie planowanej 

kwoty deficytu budżetu spowodowane jest realizacją wyższych 

dochodów oraz niższych wydatków. 

4) przychody powiatu zaplanowano w kwocie 14 340 907,20 zł. 

Wykonanie zamknęło się kwotą 16 585 686,61 zł. Na przychody 

składają się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 585 686,61 zł oraz 

kredyt w kwocie 12 000 000 zł. 

5) rozchody zaplanowano w wysokości spłat rat kredytowych, tj. 

w kwocie 2 777 016 zł. Dokonano spłat kredytów w zaplanowanej 

wysokości. 
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Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu powiatu nowodworskiego 

za 2018 rok znajdują w uchwale Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

nr 57/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego 

za 2018 rok.   

Stan mienia Powiatu 

Nowodworskiego 

 

Nieruchomości będące własnością Powiatu Nowodworskiego tworzą 
powiatowy zespół nieruchomości, którym gospodaruje Zarząd Powiatu. 
W ramach gospodarowania Zarząd Powiatu może nieruchomości 
zbywać, nabywać, wydzierżawiać, wynajmować, użyczać bądź 
przekazywać w trwały zarząd jednostkom nie posiadającym osobowości 
prawnej.  
Wartość nieruchomości  powiatu  na dzień 31.12.2018 r. wynosi 
198 588 000 zł i zajmuje 12,9944 ha powierzchni. Nieruchomości 
Powiatu Nowodworskiego usytuowane są na terenie gminy Nowy Dwór 
Mazowiecki, Zakroczym, Nasielsk. 
Osiem  nieruchomości o powierzchni 5,1798 ha zostało przekazanych 
w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi 
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum 
Ogólnokształcącemu w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespołowi 
Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum 
Ogólnokształcącemu w Nasielsku, Domowi Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, Zespołowi Szkół Zawodowych w Nasielsku. Dwie 
nieruchomości o powierzchni 0,1550 ha są przedmiotem użyczenia dla 
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Warszawie oraz Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim. Powiat Nowodworski 
przekazał w użytkowanie na czas nieoznaczony cztery nieruchomości 
zabudowane Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym 
Dworze Mazowieckim o powierzchni 3,4178 ha, z czego trzy w Nowym 
Dworze Mazowieckim, jedna w miejscowości Zakroczym. 
Siedziba Starostwa Powiatowego stanowi nieruchomość położoną 
w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 0,7013 ha i lokalu 
o powierzchni 1859,59 m2. 
Ponadto w roku 2018 zostały zawarte przez powiat dwie umowy najmu 
na dwa lokale mieszkalne o powierzchni 77,35 m2 oraz cztery umowy 
użyczenia na pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 773,78 m2. 
W 2018 roku powiat nie zbył oraz nie nabył żadnych nieruchomości. 
Pozostałe nieruchomości stanowią grunty pod drogi. 
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III. Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot 

1.  

UCHWAŁA NR XXXVII/253/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających w 2018 r. z obszarów wodnych położonych na terenie 

Powiatu Nowodworskiego 

2.  

UCHWAŁA NR XXXVII/254/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w 2018 r. 

3.  

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej 

i wykorzystania i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania  

4.  

UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 

40 m2 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym 

Dworze Mazowieckim, na czas oznaczony do 3 lat 

5.  

UCHWAŁA NR XXXVII/257/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 

30,50 m2 w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym 

Dworze Mazowieckim, na czas oznaczony do 3 lat 

6.  

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 

2018r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planów wobec NCM w zakresie 

wsparcia w usuwaniu występujących niezgodności z przepisami prawa 

7.  

UCHWAŁA Nr XXXVII/259/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 

2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu 

Nowodworskiego 

8.  
 UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 marca 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

9.  

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 marca 

2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla 

spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

10.  

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 marca 

2018r. w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

11.  
 UCHWAŁA NR XXXIX/265/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 

12.  
 UCHWAŁA NR XXXIX/266/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

13.  

UCHWAŁA NR XXXIX/269/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
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ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za 

wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, 

w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 

14.  

UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania inwestycyjnego Gminie 

Czosnów 

15.  

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 

2018r. w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego 

Warszawa-Modlin 

16.  
UCHWAŁA Nr XL/274/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Nowodworskiego 

17.  

UCHWAŁA NR XL/275/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018r. 

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych 

w Nasielsku 

18.  

 UCHWAŁA Nr XL/276/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 

sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

19.  

UCHWAŁA NR XL/277/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 

roku w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 

31.12.2017 r. 

20.  
UCHWAŁA Nr XL/278/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 

r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego 

21.  

UCHWAŁA NR XLIII/285/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

22.  

UCHWAŁA NR XLIII/286/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 

2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 

23.  

UCHWAŁA NR XLIII/287/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie 

Nowodworskim 

24.  

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej 

i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania 
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25.  

UCHWAŁA NR XLIII/289/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Nowodworskiego Centrum 

Medycznego 

26.  

UCHWAŁA NR XLIII/290/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 

2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski 

27.  
UCHWAŁA NR XLIV/294/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki 

28.  

UCHWAŁA NR XLIV/295/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

29.  

UCHWAŁA NR XLIV/296/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie 

powiatu nowodworskiego 

30.  
UCHWAŁA Nr XLIV/297/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia 

31.  
UCHWAŁA NR XLIV/298/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki 

32.  

UCHWAŁA NR XLIV/299/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Nowodworski 

33.  

UCHWAŁA NR XLIV/300/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 25 października 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim 

34.  

UCHWAŁA NR XLV/303/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 listopada 

2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu nowodworskiego 

35.  

UCHWAŁA NR XLV/304/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 listopada 

2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

36.  
UCHWAŁA Nr I/1/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego 

37.  
UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego 

38.  
UCHWAŁA Nr I/4/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru wicestarosty nowodworskiego 

39.  
UCHWAŁA Nr I/5/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego 



Strona 8 z 40 
 

40.  
UCHWAŁA Nr I/6/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego 

41.  
UCHWAŁA Nr II/7/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

42.  

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu 

Nowodworskiego 

43.  
UCHWAŁA Nr II/9/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

44.  
UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego 

45.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 NR III/11/2018 RADY POWIATU 

NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

46.  

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2019 

47.  
UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

48.  

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 

2019 r. 

49.  

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

na 2019 

50.  
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok 

51.  

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 

2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych Powiatu 

Nowodworskiego 

 

 

IV. Wykaz uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. ale obejmujące 

swym zakresem 2018 r.  

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot 

1.  

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym 

2.  

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu nowodworskiego 
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3.  

UCHWAŁA NR XXXV/244/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2018 

4.  
UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego 

5.  
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok 

6.  

UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2018r. 

7.  

UCHWAŁA NR XXXV/238/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 

2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2018 rok 

8.  
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 NR XXXV/237/2017 RADY POWIATU 

NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 roku 

9.  
UCHWAŁA NR XXXIV/235/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 listopada 

2017r. w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy Dwór Mazowiecki 

10.  

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 listopada 

2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

11.  

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2017 RADY POWIATU OWODWORSKIEGO z dnia 9 listopada 

2017r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych (wkładu własnego) 

na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie 

nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum 

Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IX „Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa 

medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) 

ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty 

budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium województwa 

mazowieckiego 

12.  

UCHWAŁA NR XXXIII/219/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 września 

2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku 
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V. Wykonanie strategii Powiatu  

 

 Nazwa dokumentu  Strategia Powiatu nowodworskiego  

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu nowodworskiego nr XIV/89/2015 z dnia 

31.12.2015 r. 

Podstawowe założenia 

Cele strategiczne: 

1. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji społecznej 

2. Przeciwdziałanie bezrobociu 

3. Wspieranie procesów przedsiębiorczości 

4. Rozwój usług publicznych 

5. Rozwój infrastruktury technicznej 

6. Bezpieczeństwo 

7. Wykorzystanie  potencjału przyrodniczego i turystycznego 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie/ 

najważniejsze działania 

podejmowane w 2018 r.   

 

 Wspieranie działań NGO na terenie powiatu, 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy, 

 Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w tym, 

wyposażenie/doposażenie pracowni, 

 Tworzenie w porozumieniu z lokalnymi  pracodawcami ofert 

kursów przekwalifikowujących i doszkalających, 

 Wdrażanie e-usług, w tym e-usług zdrowotnych, jako 

uzupełniających dla usług tradycyjnych, 

 Zwiększenie dostępności komunikacji wewnątrz powiatu 

poprzez budowę i modernizację dróg, 

 Remont i budowa infrastruktury okołodrogowej , w tym 

chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przystanków, 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, 

 Budowa „ciepłej sieni” dla karetek przy Nowodworskim 

Centrum Medycznym 

 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycje 

zwiększające bezpieczeństwo pieszych, 

 Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego, 

 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w kierunku 

pełnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, 

 Promowania transportu rowerowego w ruchu lokalnym, 

w tym tworzenie i rozwój infrastruktury rowerowej 

 Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej 

i rekreacji 
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VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań.  

 

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Powiat nowodworski jest organem prowadzącym dla szkół  

ponadpodstawowych, zespołu placówek edukacyjnych oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Na terenie powiatu znajdują się także 

szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto Nowy Dwór 

Mazowiecki oraz Gminę Pomiechówek.  

W ramach opracowanej strategii, przyjętej uchwałą rady powiatu                  

z dnia 30 grudnia 2015 r. realizowane są zadania z zakresu: 

1. przeprowadzania corocznej analizy demograficznej dzieci                 

i młodzieży; 

2. analizy i potrzeb lokalnego rynku pracy  pod względem 

nowych  kierunków kształcenia zawodowego; 

3. współpracy z lokalnymi zakładami pracy; 

4. współpracy z wyższymi uczelniami w kraju; 

5. realizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, szkoły ponadgimnazjalne                                

i  ponadpodstawowe.  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W ramach realizacji zadań organizowane są giełdy szkół, podczas 

których prezentowane są placówki powiatowe, do których należą: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim: 

ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. – 363 

klasy o profilach:  

 humanistycznym, 

 biologiczno – chemicznym,  

 matematyczno – fizyczno – informatycznym, 

 matematyczno – geograficznym.  

 ogólny (przedmioty rozszerzone to biologia i język obcy) 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicz 

w Nasielsku: 

ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. – 93 

klasy o profilach:   

 turystyczno – obronnym, 

 humanistyczno – dziennikarskim. 
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3. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku: 

ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. – 286 

w skład zespołu wchodzi: 

Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym 

Technikum:  

 technik ekonomista, 

 technik logistyk, 

 technik informatyk. 

Szkoła Branżowa I stopnia – klasa wielozawodowa 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim: 

ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2018 r. – 415 

w skład zespołu wchodzi: 

Technikum:  

 technik budownictwa, 

 technik organizacji reklamy, 

 technik informatyk, 

 technik pojazdów samochodowych. 

Szkoła Branżowa I stopnia: 

 klasa wielozawodowa, 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 kierowca mechanik, 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie. 

Placówki edukacyjne, dla których organem założycielskim jest Powiat 

Nowodworski uczestniczą w projektach podnoszących atrakcyjność 

oraz efektywność szkolnictwa.   

W ramach realizacji projektu „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój młodzież z  Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 

uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Grecji. 

W marcu 2018 r.  została  zawarta umowa pomiędzy Samorządem 

Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu 

Nowodworskiego w ramach projektu pn. ”Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego” realizowanego przy udziale Agencji 

Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to ok. 120 mln zł, z czego blisko 

108 mln zł to środki unijne z RPO WM 2014-2020 z przeznaczeniem 

dla 159 mazowieckich szkół zawodowych w tym dwóch 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski – Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 przy ul. Górskiej 39 w Nowym Dworze 

Mazowieckim oraz Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 

w Nasielsku. Wsparcie jakie otrzyma Powiat Nowodworski to 

663 750,90 zł. Dzięki środkom uczniowie będą mogli liczyć na staże 
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i praktyki zawodowe, kursy specjalistyczne oraz doradztwo 

edukacyjno – zawodowe. Szkoły zyskają nowy sprzęt w pracowniach 

zawodowych. Oprócz tego przeszkoleni zostaną nauczyciele zawodu 

i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Projekt jest odpowiedzią na 

potrzeby placówek zajmujących się kształceniem zawodowym oraz 

przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Budowa i oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego 

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. 

 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

 

 

Głównym dokumentem, z którego wynika realizacja zadania jest 

Strategia Powiatu Nowodworskiego przyjęta 30 grudnia 2015 r. 

uchwałą rady powiatu. Główne założenia w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia dotyczą: 

1. rozwoju usług publicznych w zakresie : wdrażanie e-usług, w tym e-

usług zdrowotnych, jako uzupełniających dla usług tradycyjnych;  

2. rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie budowy „ciepłej 

sieni” dla karetek przy Nowodworskim Centrum Medycznym, 

budowy, rozbudowy i termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej; 

3. poprawy bezpieczeństwa: zwiększenie dostępności do usług 

medycznych, wspieranie rozwoju szpitala powiatowego.                             

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 roku  prowadzone były działania z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej (w sposób szczególny działania kierowane do młodzieży         

i osób po 55 roku życia) oraz  przeciw uzależnieniom. Zorganizowano 

imprezy promujące zdrowy tryb życia oraz proaktywność fizyczną                             

i rekreację a także  rozwój opieki paliatywnej i rehabilitacji. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii w 2018 roku  wdrożono 

e-usługi w drodze rozbudowy infrastruktury ICT  

w Nowodworskim Centrum Medycznym, rozpoczęto rozbudowę                         

i doposażenie SOR, dzięki którym powstanie „ciepła sień” dla karetek, 
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 przeprowadzono bezpłatne badania USG dla dzieci, zorganizowano 

zajęcia szkoły rodzenia dla przyszłych rodziców. Poinformowano 

gminy o możliwości darmowych konsultacji w dentobusach dla dzieci 

i młodzieży. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiono 

w 2018 roku kontynuować działania z zakresu: zajęć w ramach szkoły 

rodzenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz  badań 

profilaktycznych USG - program "NIE nowotworom u dzieci”. Łącznie 

przebadano 141 dzieci.  

 W roku 2018 dofinansowano wiele inwestycji Nowodworskiego 

Centrum Medycznego.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 roku:  

1. remont oddziału ginekologiczno - położniczego w  Szpitalu 

Powiatowym oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddział; 

2. wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT                      

w Nowodworskim Centrum Medycznym; 

3. realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności systemu 

ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę                                      

i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim" współfinansowanego w ramach Programu  

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; 

4. remont rejestracji medycznej w Przychodni Specjalistycznej przy                  

ul. Paderewskiego; 

5. wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz 

remont pomieszczeń sanitarnych, korytarza i klatki schodowej. 

 

Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

W ramach realizacji zadań opracowane zostały:  

1.Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych                        

(Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

19 maja 2016 r.)                  

2.Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy (Uchwała Nr XLI/285/2014 Rady Powiatu 

Nowo dworskiego z dnia 14 marca 2014 r.) 

3.Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim                           

(Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego                                 

z dnia 23 czerwca 2016 r.) 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim   –  koordynator działań, 
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organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 wypłacono  świadczenia z  „Programu 500+”  w kwocie 
636.965,61 zł 

 zrealizowano Program Unijny – Oś priorytetowa IX 
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” 
Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 
projekt „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” 
wartość dotacji - 482.665,78 (na 2017 rok 257.303,27, na 
2018 rok 225.362,51) 

 W roku 2018 w sprawach rodzin zastępczych prowadzono 
łącznie 254 postępowania administracyjne zakończone 
wydaniem decyzji na łączną kwotę  1 385 699,35zł; 

 W ramach programu  „Dobry Start – 300+” Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło kwotę o równowartości 
30.000 zł; 

 Zrealizowano łącznie około 500 konsultacji psychologicznych, 
prawnych, pedagogicznych 

 W 2018 r. pracownicy Działu Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
prowadzili 18 spraw. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły 
głównie problemu przemocy wewnątrzrodzinnej, konfliktów 
wewnątrzrodzinnych, nadużywania alkoholu przynajmniej 
przez jednego członka rodziny, trudnej sytuacji 
mieszkaniowej i problemów opiekuńczo-wychowawczych. W 
2018 roku zostały wszczęte 3 procedury „Niebieskich Kart”, 1 
procedura kontynuowana, w związku z którymi pracownicy 
działu OIK uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych 
Zespołów Interdyscyplinarnych);  

 Dział OIK zajmował się koordynowaniem i czynnościami 
związanymi z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. 
W 2018 roku dokonano umieszczeń 23 dzieci; 13 
w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych, 10 
w rodzinnej pieczy zastępczej.   

 Pracownicy Działu informowali właściwy Sąd Rodzinny 
w przypadku pozyskania informacji, dotyczących 
niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. 
Wnioskowali również do właściwego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o objęcie rodziny wsparciem wskazanym 
w ustawie.  

 Pracownicy Działu OIK monitorowali pobyt jednego 
usamodzielnianego wychowanka w wynajmowanym pokoju, 
opłacanym przez PCPR, zawierano kontrakty socjalne, 
opiniowano zasadność otrzymywanej pomocy, wsparcie 
w osiągnięciu pełnego usamodzielnienia.  

 Pracownicy socjalni realizowali czynności związane 
z kierowaniem dzieci z terenu powiatu nowodworskiego do 
placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydano 
skierowania dla 11 dzieci do placówek na terenie powiatu 
nowodworskiego; 
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 Pracownicy Działu OIK brali udział w Posiedzeniach Zespołów 
dokonujących okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy. 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej - Uchwała 

Nr XVIII/118/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 

2016 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

• Opracowany został programu szkolenia dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka. Program szkolenia został zatwierdzony Decyzją Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 5 /2019/ RZ z dnia 8 

stycznia 2019 r. 

• W 2018r. przeprowadzono szkolenie dla  kandydatów  na 

rodziny zastępcze dla 11 osób  

• W 2018 r. zorganizowane zostały szkolenia dla rodzin 

zastępczych: 

„Pierwsza pomoc i ryzyka zatrucia tlenkiem węgla” w dniu 

07.11.2018 r. Uczestniczyło w nim 9 osób z rodzin zastępczych. 
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Szkolenie przeprowadzone zostało przez Państwową Straż 

Pożarną w Nowym Dworze Mazowieckim; 

„FAS. Macierzyństwo bez alkoholu”  w dniu 27.11.2018r. 

w którym uczestniczyło 9 osób tworzących rodzinę zastępczą. 

Szkolenie przeprowadzone było przez Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

w Ciechanowie. 

• W 2018r.  utworzono czwartą placówkę  opiekuńczo – 

wychowawczą typu rodzinnego   

• W 2018r. przeprowadzono 120 okresowych ocen sytuacji rodzin 

zastępczych i dzieci umieszonych w rodzinach, w  wyniku czego 

w 3 przypadkach zawnioskowano o rozwiązanie rodzin 

zastępczych 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych -                               

Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 

maja 2016 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Mazowieckim 
 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

  Na realizację zadań wynikających  z ustawy o rehabilitacji 
społecznej i zawodowej  w 2018 r. Powiat Nowodworski  
wydatkował kwotę o równowartości 1 569 599,00 zł. 
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 W ramach realizacji zewnętrznego  programu „Aktywny 

samorząd” dedykowanego potrzebom osób 

niepełnosprawnych  powiat nowodworski wydał łączną 

kwotę w wysokości 163 449,00 zł 

 PCPR  złożył jeden wniosek o dofinansowanie ze środków 

PFRON zakupu mikrobusa 9-cio osobowego dla Domu 

Dziennego Pobytu „Senior Wigor”/”Senior +” w Leoncinie, w 

ramach likwidacji barier transportowych (obszar D 

programu). Wniosek rozpatrzono pozytywnie i na jego 

podstawie przyznano wsparcie PFRON w kwocie 80 000,00 zł. 

Całkowity koszt zakupu mikrobusa wyniósł 128 997,00 zł.      

 W roku 2018 w powiecie nowodworskim zostało wydanych 9 

decyzji administracyjnych dot. działalności Domu Pomocy 

Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, w tym 5 

o umieszczeniu oraz 4 o wygaszeniu decyzji o umieszczeniu ze 

względu na zgon pensjonariuszy. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania Drogi publiczne. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030  

UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2015 roku 

Cele operacyjne przyjęte do realizacji w Strategii: 

Budowa i modernizacja dróg powiatowych – wykonano w roku 2018 

 długość zmodernizowanych dróg (km): 31,76 

 długość ścieżek rowerowych (km): 4,47 

 długość wybudowanych chodników (km): 6,42 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

 

Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych  

 



Strona 19 z 40 
 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Powiat nowodworski zarządza 38 drogami powiatowymi o łącznej 

długości: 225,064 km. W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 

188,449 km oraz drogi o nawierzchni gruntowej – 36,62 km. 

Na terenie gm. Nasielsk położonych jest 75,573 km dróg, w tym                           

o nawierzchni gruntowej 15,274 km. Na terenie gm. Pomiechówek – 

37,165 km. Na terenie gm. Zakroczym – 35,045 km, w tym 19,140 km 

dróg gruntowych. Na terenie gm. Czosnów – 27,980 km. Na terenie 

gm. Leoncin – 25,06 km w tym 2,200 km dróg gruntowych. Na terenie 

gm. Nowy Dwór Mazowiecki - 2,900 km. 

Stan techniczny dróg gruntowych wymaga częstych interwencji 

Zarządcy drogi i znacznych nakładów związanych z bieżącym 

utrzymaniem i zapewnieniem przejezdności. Drogi bitumiczne są                       

w stanie dobrym lub dostatecznym. Stan techniczny lokalnie 

niektórych odcinków dróg jest niezadowalający, wymagający częstych 

interwencji w postaci remontów cząstkowych. 

W roku 2018 dokonano przebudowy dróg powiatowych o łącznej 

długości 31,76  km, w tym  wybudowano chodniki o łącznej długości 

6,42 km oraz ciągi pieszo – rowerowe (ścieżki rowerowe) 4,47 km. 

W ramach zadań związanych z obowiązkami Zarządcy dróg                             

i realizowanymi czynnościami w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

wykonano: 

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 150 478,79 zł 

•  profilowanie dróg gruntowych: 261 852,70 zł 

• oznakowanie pionowe i poziome: 192 472,96 zł 

•  naprawy interwencyjne: 156 216,71 zł 

•  pielęgnacja zieleni, koszenie: 211 001,14 zł 

•  Sprzątanie pasów drogowych: 92 539,00 zł 

• zimowe utrzymanie dróg sezon w roku 2018: 471 328,28 zł 

(w  ramach zimowego utrzymaniem dróg pełnione były dyżury 

telefoniczne). 

Wykonując zadania Zarządcy drogi przewidziane w art. 20, 22, 29, 39, 

40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068)  

przeprowadzone zostały postępowania administracyjne dot. 

zarządzania pasem drogowym.  Zostały  wydane decyzje lokalizacyjne, 

decyzje związane z  opłatami za umieszczenie urządzeń niewiązanych                                    

z potrzebami ruchu drogowego  i in.  na podstawie powyższych 

postępowań, wystawionych decyzji,  dochody za IV-y kwartały 2018 r. 

za zajęcie pasa drogowego: wyniosły: 531 774,89 zł. 

W roku 2018 wydano w sumie: 356 decyzji oraz 31 postanowień,                          

w tym również postanowienia związane z realizacja zadań 

przewidzianych w art. 17 i art. 53 ustawy o planowaniu                                                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945).  

Przeprowadzono 13 spraw związanych z postępowaniami w sprawie 

odszkodowań za zdarzenia, mające miejsce na drogach powiatowych. 

W oparciu o realizację zadań w zakresie zarządzania drogami  



Strona 20 z 40 
 

przewidzianych w  art. 10 Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. 2018 poz. 

1990)  zostało zatwierdzonych 48 projektów stałej organizacji ruchu, 

jak i 141 czasowych. Ponadto, wydano 16 opinii do projektów 

organizacji ruchu.  

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w związku z art. 4 ust. 

1 pkt. 6 u.s.p.  wykonano:  

1. „Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji 

synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz 

z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567”.  W ramach 

zadania dokonano przebudowy następujących odcinków  dróg oraz 

infrastruktury drogowej towarzyszącej tj. chodniki, rowy drogowe, 

przepusty, zjazdy: drogi nr 2430W Wągrodno – Budy Siennickie – 

Studzianki;  drogi nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna; drogi 

nr 2425W Pieścirogi – Siennica; drogi nr 2426W Pieścirogi – dojazd do 

stacji kolejowej Nasielsk; drogi nr 3045W Władysławowo – Gawłowo 

– Cieksyn – do drogi nr 571 wraz z przebudową obiektu mostowego 

o nr JNI35000567; drogi nr 2411W od drogi nr 571 – Borkowo – 

Błędowo – Szczypiorno – Pomiechówek; drogi nr 1802W od drogi                    

nr 61 – Zegrze –Dębę – Orzechowo – do drogi nr 62; drogi nr 2414W 

Swobodnia – Falbogi Borowe – Błędowo; drogi nr 3002W  Miączynek 

– Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo; drogi nr 4134W Kampinos – 

Górki – Dąbrowa - do drogi 579; drogi nr 2401W Secymin Polski – 

Nowiny - Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575. Poniesiono 

wydatki w ramach zadania: 13 744 907,67 zł                

2.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna”                        

na odcinku  o długości 1300 m. Poniesiono wydatki w ramach zadania:  

483 390,38 zł. 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku 4890 m od 

drogi krajowej  62 do miejscowości Swobodnia”. Poniesiono wydatki 

w ramach zadania:  4 962 583,45 zł.                                                                                

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 

13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk” (cz. 1). 

Poniesiono wydatki w ramach zadania:  6  706 665,99  zł      

5. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2428W                          

w miejscowości Studzianki. Poniesiono wydatki w ramach zadania:  

117 236,11 zł. 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr  2413W Nowy Modlin – Janowo - 

Wojszczyce i 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym. 

Poniesiono wydatki w ramach zadania:   65 438,95 zł. 

7. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dębina                                    

gm. Czosnów. Poniesiono wydatki w ramach zadania:  63 091,62 zł.   
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8. Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie 

urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową 

obiektu mostowego o numerze JNI 35000566:  

Poniesiono wydatki w ramach zadania:  552 000,00 zł 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i sport 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.    
 
 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Starostwo Powiatowe.   

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 roku powiat nowodworski przekazał dotacje celowe na 

realizację zadań publicznych:  

1. Aktywnie i zdrowo z UKS Sparta NDM. Zadanie polegało na 

zorganizowaniu 36 treningów siatkarskich dla dziewcząt                          

w wieku 13-16 lat uczęszczających do szkół na terenie 

powiatu; 

2. Półmaraton Trzech Rzek realizowanego przez Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki; 

3. Piąteczka dla każdego realizowany przez  Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki. W przedsięwzięciu 

wzięło udział ponad 650 osób. 5 kilometrową trasę 

pokonywali dorośli wraz z dziećmi.  

Łączna kwota przekazanych dotacji przez Powiat Nowodworski                       

w 2018 roku wyniosła 16 000 zł. 

Ważniejsze wydarzenia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej: 
1. Udział młodzieży w programie zajęć sportowych  

pozalekcyjnych w ramach SKS ( Program Ministerstwa Sportu 
i Turystyki). 
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2. Propozycja naboru do klas sportowych i klas mistrzostwa 
sportowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu 
nowodworskiego. Na rok szkolny 2019/2020. 

3. Organizacji zawodów sportowych dla szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego w grach 

zespołowych i tenisie stołowym.  

Starosta Nowodworski objął patronatem nw. imprezy sportowe: 

 Półmaraton Trzech Rzek, 

 II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego PSP, 

 Wparcie przy promocji trasy rowerowej Zielona 7, 

 Rodzinne zawody pływackie o puchar Burmistrza Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki, 

 Majówka Sportowo – Rekreacyjna Seniora – na wesoło, 

 Między Kołowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 
Nowodworskiego, 

 Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Dnia Dziecka 
w Kazuniu Polskim, 

 Bieg pn. „Piąteczka dla każdego”, 

 Bieg Obrońców Modlina, 

 Zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski w piłce 
siatkowej mężczyzn, 

 Harcerski Start 2018 „Mamy moc”, 

 Mikołajkowy Nowodworski Turniej FIFA19. 
 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Budowa i oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego 

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku wraz z siłownią 

zewnętrzną, dostępną dla mieszkańców. 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 
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danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

- Zespół ds. Ewidencji Gruntów 

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

- Zespół ds. Ewidencji Gruntów Filia w Nasielsku 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Zadania zrealizowane w 2018 roku:  

1.Wykonanie prac związanych z rewaloryzacją  i  poprawą warunków 
dokładnościowych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków 
na obszarze obrębów ewidencyjnych Nuna, Lorcin, Młodzianowo, 
Żabiczyn, Chechnówka, Paulinowo, Chrcynno, Mokrzyce Dworskie, 
Malczyn, Mokrzyce Włościańskie - gmina Nasielsk, wykonano na 
podstawie materiałów powiatowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego; 
2. Aktualizacja użytków gruntowych w zakresie dostosowania danych  
do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
obszarów terenów zadrzewionych i zakrzaczonych (Lzr, Lz) dla ośmiu 
jednostek ewidencyjnych powiatu nowodworskiego.  
3. Zakup aktualizacji oprogramowania dla potrzeb prowadzenia 
ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z poszerzeniem 
funkcjonalności Geoportalu o moduł do obsługi formularzy P1-P8                   
oraz EGiB  
4.W 2018 roku zakończono prace związane z realizacją Projektu pn.:   
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie  e-administracji 
i geoinformacji” – projekt ASI realizowany przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.  Przeprowadzono modernizację 
ewidencji gruntów i budynków mającą na celu dostosowanie 
ewidencji gruntów i budynków do zapisów zmienionego 
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prace 
przeprowadzono dla około 43 583 budynków i około 3 100 ha obszaru 
terenów zabudowanych. W ramach realizacji prac zostały utworzone 
bazy  GESUT i BDOT500 dla trzech  jednostek ewidencyjnych (miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Nasielsk, gmina  Nasielsk),  - około 
11 363 ha.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 
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Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

- Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

1.  Sprawy w zakresie art.73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną: 
1.Regulacja stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład 
dróg powiatowych nr: 3001W, 2414W, 2413W, 2417W, 2405W, 
2401W, 2410W, 4134W, 2430W, 2428W, 2415W, 2416W, 2429W 
nabyto 58 działek zajętych pod drogi powiatowe o łącznej pow. 
8,5176 ha 

2. 2.Sprawy w zakresie art.60  ustawy z dnia 13 października 1998r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. 
3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 
wchodzących w skład dróg powiatowych nr: 2430W, 3046W, 2404W, 
4134W: prowadzono 4 sprawy dot. nabycia nieruchomości z mocy 
prawa, złożono do Wojewody 4 wnioski o nabycie nieruchomości; 
4. Sprawy w zakresie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                   
o gospodarce nieruchomościami: przeprowadzono 3 negocjacje 
zakończone wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 
poszerzenie dróg powiatowych, przygotowano wnioski do sądu                                  
o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości nabytych przez 
Powiat Nowodworski – 70 wniosków złożonych, uregulowano                               
w księgach 51 działek o łącznej pow. 26,3626 ha; 

3. 5. Sporządzono 2 wnioski o uchylenie decyzji Wojewody o nabyciu 
nieruchomości przez gminę ( fragment drogi powiatowej ); 

4. 6. Przekazywanie do wydziału Budżetu i Finansów informacji                                
o przyjęciu nieruchomości na stan majątkowy: 
-  przekazano 62 prawomocnych decyzji, protokołów z negocjacji 
- sporządzono i przekazano 62  dokumenty OT; 

5. 7. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i mienia Powiatu, 
6. analiza i ewidencjonowanie postanowień, decyzji, w których stroną 

jest Powiat Nowodworski – 45 spraw; 
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7. 8. Sprawy o wydanie zgody na dysponowanie gruntem stanowiącym 
własność Powiatu Nowodworskiego – wydano 3 zgody; 

8. 9. Postępowanie u Wojewody Mazowieckiego z wniosku Powiatu dot. 
wypłaty Powiatowi Nowodworskiemu stosownego odszkodowania za 
nieruchomości przejęte przez Polskie Koleje Państwowe S.A.                                     
(Studzianki) odwołanie PKP od dec. Wojewody  
– sprawa u Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 

9. 10. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego – analiza 40 wniosków gmin; 

10. 11. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami                                     
i gospodarowania mieniem powiatu w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami,  oraz ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym:  przeprowadzono czynności                        
w sprawach  sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, darowizny                                   
i   nabycia  nieruchomości do zasobu  Powiatu:  

 Sprawa dot. sprzedaż gruntu pod starym pasem drogowym                  
w Budach Siennickich - wniosek w trakcie realizacji, 

 oddano w najem 2 lokale mieszkalne – 2 umowy - dot. 
nieruchomości  Powiatu Nowodworskiego poł. przy 
ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 oddano w najem 1 lokal użytkowy na rzecz Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - dot. nieruchomości  
Powiatu Nowodworskiego poł. przy ul. Chemików 6 w Nowym 
Dworze Mazowieckim, 

 oddano w użyczenie 3 lokale użytkowe: na rzecz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Związku Nauczycielstwa Polskiego- dot. 
nieruchomości  Powiatu Nowodworskiego poł. przy                                
ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

12. Prowadzenie czynności w trybie udzielenia zamówień publicznych 
m.in. wybór geodetów, rzeczoznawców i publikacji ogłoszeń w prasie 
ogólnokrajowej; 
13.Prowadzono uzgodnienia w sprawie zawarcia  porozumienia                       
w sprawie utrzymania infrastruktury drogowej planowanej do 
wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa odcinka 
linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego 
(MPL) Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki 
Port Lotniczy (MPL) Warszawa Modlin” oraz zrzeczenia się prawa do 
odszkodowania za przejęte przez PKP PLK S.A. działki. 
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy 

ul. Chemików 6. Poniesiono wydatki w ramach zadania:  60 568,96 zł 

(w ramach inwestycji) oraz 150 435,06 zł (bieżące) – razem: 211 

004,02 zł.  
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Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

 
 
 
 
 
Zadania realizowane były w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane.                                                
Na tej podstawie prowadzono  nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem 
przepisów prawa budowlanego.  
  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji 
przyznano starostom. W analizowanym okresie udzielono pozwoleń 
na   budowy:  dróg, sieci (oświetlenia terenu, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, gazowych), obiektów gospodarczych, usługowych, 
handlowych, domów mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych.   
W 2018 r. wydanych zostało 1 042 decyzji pozwolenia na budowę                               
i rozbiórkę. Wpłynęło 898 wniosków dotyczących pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę. Przyjęto 657 zgłoszeń robót budowlanych.                            
W sumie, ilość załatwionych spraw z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej  wyniosła 5 219. 
 

   

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  
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Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz 

szeroko pojętą ochronę jej zasobów. Zadania z zakresu gospodarki 

wodnej określone zostały w „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016-2019                                   

z perspektywą do 2023 r.” przyjęta uchwałą Rady  Powiatu                                      

Nr XX/130/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.  

W związku z wejściem Ustawy Prawo wodne i powstanie PGW Wody 

Polskie od 1 stycznia 2018 roku Starosta nie jest organem 

realizującym zadania związane z gospodarką wodną.  

Część tych działań realizowana jest przez gminy. W zakresie ochrony 

wód powierzchniowych starosta zleca usługę polegającą                                         

na monitorowaniu stanu środowiska na rzekach w granicach powiatu.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Okręg Mazowieckiego Związku Wędkarskiego w Warszawie                                          
– Koło Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Nowodworskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonywał usługę                                 
pn „Patrole ekologiczne – monitorowanie stanu środowiska                                
na rzekach  Narew i Wkra w granicach powiatu nowodworskiego.  
 W ramach zadania Wykonawca obowiązany był do monitorowania  
czystości rzek, dokonywać zgłoszeń o zagrożeniach skażenia 
środowiska wodnego, kontroli miejsc odprowadzania ścieków oraz do 
składania cząstkowych informacji o realizacji zadania, m.in.: o stanie 
środowiska wodnego (zapachu, mętności, barwy wody  i obecności 
śniętych ryb).  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy. 

 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

 

Powiat posiada „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska na lata 

2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” W dokumencie tym zawarte są 

zadania do  realizacji z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  Należą 

do nich:  zadania mające na celu ochronę klimatu i poprawę jakości 
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danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego dla 

pyłu zawieszonego PM10  i PM2,5,  modernizacje dróg powiatowych 

oraz termomodernizację budynków.  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne                                         

w Nowodworskim Centrum Medycznym.  Placówka posiada audyt 

energetyczny zgodnie, z którym zrealizowane prace (wymiana 

instalacji c.o., ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropodachu, 

ocieplenie stropu nad przejazdem, ocieplenie ścian zewnętrznych, 

wymiana instalacji c.w.u., wymiana okien, ocieplenie ścian 

zewnętrznych klatki schodowej, ocieplenie dachu poddasza, wymiana 

drzwi zewnętrznych wejściowych i wymiana okien na poddaszu) 

przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku 

użyteczności publicznej. 

Zadania w zakresie poprawy jakości powietrza realizowane były przez 

poszczególne gminy na terenie naszego powiatu. Gminy 

współfinansowały takie zadania jak: termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej, instalacje fotowoltaiczne – kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, wymiana pieców. Na zadanie pozyskiwane 

były środki z MJWPU.   

W ramach zadania edukacja ekologiczna powiat dofinansował 
Wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego dla uczniów                                     
z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.  
W ramach wykonywanych zadań: 

1)      wydano 106  decyzji administracyjnych w tym: 

-                   5 decyzji z zakresu prawa ochrony środowiska, 

-                   7 decyzji dotyczących gospodarki odpadami; 

-                   89  decyzji z zakresu przyrody; 

-                   2 decyzje z zakresu ustawy o lasach, 

-                   3 decyzje z zakresu ustawy prawo łowieckie. 

2)    przyjęto 41 zgłoszeń instalacji mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko a nie wymagających pozwoleń. 
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3)    wydano 873 zaświadczeń w zakresie uproszczonych planów 

urządzenia lasów, 

4)     przeprowadzono 142  wizji terenowych. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Termomodernizacja Nowodworskiego Centrum Medycznego - koszt 

zadania 3 748 705 zł. Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało 

dotację z budżetu Powiatu Nowodworskiego w kwocie 56 963,20 zł. 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

 

Część zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 

znajduje odniesienie w „Aktualizacji programu ochrony środowiska”. 

W zakresie realizowanych  zadań  zostały udzielone dotacje dwóm  

spółkom wodnym, zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVIII/263/2018 Rady 

Powiatu Nowodworskiego   z dnia 15 marca  2018 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla 

spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczania - Dz.Urz. Woj. Maz. z 2018 r.  poz. 4273). 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W ramach realizacji zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa oraz 

rybactwa śródlądowego powiat nowodworski wypłacił dotacje dla 

dwóch spółek: 

1. Spółka Wodna Nasielsk w wysokości 21 700 zł na dofinansowanie 

zadania pn. „Odtworzenie rowu R-R w Żabiczynie gmina Nasielsk”.  

2. Spółka Wodna Nowy Modlin w wysokości 50 000zł na 

dofinansowanie  robót  związanych z  utrzymaniem urządzenia 

wodnego w celu zachowania jego funkcji – rurociąg na długości 462 m 

wraz z odbudową studni drenarskich na terenie Nowego Modlina 

gmina Pomiechówek. 

 



Strona 30 z 40 
 

Wydano 171 kart wędkarskich oraz 62 zaświadczenia potwierdzające 

rejestrację   sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Podstawą działania w zakresie Porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli jest art.38 a ust. 1 ust. 5 pkt 3 ust. 7 

ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz na 

podstawie art.17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 

kwietnia 2007 r.  

 

Zadania w zakresie Porządku publicznego i bezpieczeństwa 

realizowane są poprzez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

– powołany Zarządzeniem Starosty Nr 52/2011 i Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku - powołaną Zarządzeniem Starosty                            

Nr 45/2016. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 r. przeprowadzono ćwiczenie pn. „Kolej 2018”, którego 

głównym celem było sprawdzenie i doskonalenie procedur  w zakresie  

współdziałania, wymiany informacji oraz udziału w procesie 

podejmowania decyzji samorządów gminnych i powiatu, służb 

powiatowych ze służbami kolei w czasie katastrofy kolejowej. 

W obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 roku doszło do:  

 57 wypadków 

 1144 kolizji, 

Wskutek  zdarzeń 13 osób poniosło  śmierć a 65 zostało rannych.  

W 2018 r odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące 

przestrzegania bezpieczeństwa w czasie wypoczynku dzieci                                     
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i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz poprawy bezpieczeństwa  

mieszkańców powiatu.  

W 2018 r. zakupiono 30 łóżek polowych, jako zabezpieczenie na 

wypadek masowego zagrożenia. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy. 

  

  

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

1. Plan  operacyjny ochrony przed powodzią 

2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 

3. Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Zaktualizowano plan bezpośredniej ochrony przed powodzią.  

W 2018 r. nie odbywały się przeglądy wałów przeciwpowodziowych                       

z przyczyn od nas niezależnych.  

(Likwidacja Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych  

i utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). 

W związku z reorganizacją ww. instytucji nie doszło do realizacji 

porozumienia w sprawie współfinansowania dokumentacji 

projektowej „Przebudowa prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku Jabłonna  - Nowy Dwór 
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Mazowiecki”. Zadanie to będzie realizowane w 2019 r. po podpisaniu 

porozumienia dotyczącego współfinansowania wykonania 

dokumentacji projektowej ww. wału przeciwpowodziowego. 

Stan ilościowy magazynu przeciwpowodziowego nie uległ zmianie. 

Zaktualizowano plan bezpośredniej ochrony przed powodzią.  

Interwencja jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie 

powiatu nowodworskiego w 2018 roku:  

 121 – fałszywe alarmy 

 454 – pożary  

 831 – miejscowe zagrożenia. 

Liczba zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy:  

 511 – gmina Nowy Dwór Mazowiecki 

 260 – gmina Czosnów  

 204 – gmina Nasielsk  

 169 – gmina Zakroczym  

 161 – gmina Pomiechówek  

 101 – gmina Leoncin.  

Poszkodowani wskutek pożarów i miejscowych zagrożeń w 2018 

roku w poszczególnych gminach: 

 gmina Czosnów (5 ofiar śmiertelnych, 38 rannych) 

 gmina Leoncin (1 ofiara śmiertelna, 11 rannych) 

 gmina Nasielsk (4 ofiary śmiertelne, 34 rannych) 

 gmina Pomiechówek (3 ofiary śmiertelne, 10 rannych) 

 gmina Zakroczym (2 ofiary śmiertelne, 26 rannych).  

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, 
przyjętej uchwałą rady powiatu z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz 
dokumentów ustawowych Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania 
związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego 
rynku pracy. Dokumenty te wyznaczają cele, wskazują grupy 
beneficjentów, możliwości finansowania oraz rodzaje i poziom 
efektywności. Określenie założeń na dany rok, tj.: wytypowanie grup 
docelowych, narzędzi wsparcia, wysokości i rodzaju finansowania 
oraz zakładanego poziomu efektywności poprzedzone jest 
przygotowaniem analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.  Dokument 
zawierający podział na poszczególne formy pomocy przyznanego na 
dany rok limitu Funduszu Pracy, opiniowany jest przez Powiatową 
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charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Radę Rynku Pracy. Na plan działania składają się również decyzje                            
o przyznaniu jednostce środków finansowych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektów wnioskowanych przez 
PUP oraz środków z rezerwy Funduszu Pracy jako funduszy celowych, 
w tym PFRON, przyznawanych zgodnie z wcześniej wnioskowanym 
harmonogramem zapotrzebowania.  
Założenia przyjęte na rok 2018 zostały w całości zrealizowane,                            
tj. działania zostały skierowane do wskazanych grup priorytetowych, 
wykorzystane zostały zaplanowane formy wsparcia, na ich 
sfinansowanie wykorzystane zostało 100%  środków publicznych 
przyznanych w wysokościach określonych w decyzjach,                                              
a  efektywność zatrudnieniowa wyniosła 86%. 
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Filia 

w Nasielsku 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Liczba bezrobotnych w powiecie nowodworskim na koniec grudnia 
2018 roku wyniosła 1 901 osób i była niższa w porównaniu z rokiem 
ubiegłym o 0,11%. 
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pozyskano 5 283 miejsca 
pracy. Wydano 1 380 osobom skierowania do pracy, 422 osoby 
spośród skierowanych przez urząd podjęło pracę.  
W 2018 r. za pośrednictwem urzędu pracy, pracodawcy najczęściej 
poszukiwali pracowników do prac związanych z przetwórstwem 
przemysłowym – magazynierów, operatorów wózków widłowych, 
pracowników produkcji, pakowaczy, pomocników i operatorów linii 
produkcyjnych, operatorów maszyn i pracowników fizycznych. 
Podkreślić należy, że w grupie tych zawodów występuje największe 
zapotrzebowanie na zatrudnianie cudzoziemców.  
Na koniec grudnia 2018r. na terenie powiatu nowodworskiego do 
rejestru REGON wpisanych zostało 8 198 podmiotów gospodarczych. 
W rejestrze pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy figurowały 
2 623 podmioty, z którymi podejmowana jest bieżąca współpraca  
w ramach otwartego rynku pracy, jak również w zakresie programów 
aktywizacji.  
W ramach programu specjalnego „Pracuje-Wychowuje” 
finansowanego z Funduszu Pracy zaktywizowano 6 kobiet z wysokimi 
kwalifikacjami, ale bez doświadczenia zawodowego z niewielkim 
stażem pracy, które po urodzeniu dziecka długotrwale pozostawały 
bez pracy.  
Realizując program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy z Funduszu Pracy objęto wsparciem 306 osób 
bezrobotnych. W ramach kontynuacji realizacji projektu z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem było 
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy, wsparciem objęto 168 osób. Natomiast 
w ramach realizacji projektu skierowanego do osób bezrobotnych 
powyżej 30 roku życia, w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wsparciem 
objęto 99 osób.   
W ramach Partnerstwa Lokalnego odbyło się 5 warsztatów na rzecz 
ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy 
w powiecie nowodworskim. Projekt ten ma na  celu  budowanie 
Partnerstwa Lokalnego poprzez wypracowanie współpracy między 
przedstawicielami wszystkich środowisk, tj. przedstawicieli 
samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora, sektora ekonomii 
społecznej i aktywnych mieszkańców powiatu nowodworskiego. 
W warsztatach uczestniczyło ok 130 osób. Podczas spotkań 
uczestnicy pod okiem eksperta Partnerstwa Lokalnego, tworzyli  
projekty społeczno-gospodarcze oparte na diagnozie lokalnej 
międzysektorowej powiatu nowodworskiego. Prezentacja  projektów 
opracowanych i wybranych do realizacji stanowiła  podsumowanie 
wiedzy zdobytej podczas wszystkich warsztatów.  

Tematy warsztatów:  

1.Diagnoza składników środowiska społeczno-gospodarczego 
powiatu   nowodworskiego – praca w grupach tematycznych; 

I. 2.Analiza Czterech Zasad Ożywienia Społeczno – Gospodarczego                   
w powiecie nowodworskim; 
3.Tworzenie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku 
pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu 
nowodworskiego; 

4.Opracowywanie  projektów społeczno–gospodarczych i aktywizacji 
rynku pracy  opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej 
powiatu nowodworskiego;   

5. Siła Partnerstwa w powiecie nowodworskim: Gala projektów 
społeczna – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych 
z udziałem partnerstwa międzysektorowego w powiecie 
nowodworskim do wspólnej realizacji w latach 2018 – 2023. 
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw do zadań 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów  należy: 
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego                                        
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 
prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw                             
i interesów konsumentów; 
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i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, 
organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;  
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub                                       
w przepisach odrębnych. 
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa 
na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego 
się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 r. Rzecznik Konsumentów udzielił  porad/interwencji  – 1277 
z zakresu prawa konsumenckiego. 
Rodzaj porad: 

 osobiste i telefoniczne -   1124     

 mailowe i pisemne   -      100 

 wystąpienia do przedsiębiorców     41 

 projekty pism procesowych /pozwy -     12 
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy. 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Zadanie zrealizowano na podstawie ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 

roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Do końca roku 2018 darmowa pomoc prawna była udzielana na 

etapie przedsądowym: młodzieży do 26. roku życia, osobom 

fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 

świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej, osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom 

posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom,     

weteranom, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, 

klęską żywiołową lub awarią techniczną, kobietom w ciąży.  

Mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogli z niej korzystać 

w 5 punktach pomocy, zlokalizowanych w Nowym Dworze 

Mazowieckim, w Nasielsku, Pomiechówku, w Zakroczymiu, Leoncinie 

i Czosnowie. Porady prawne świadczone były przez radcę prawnego, 

adwokata oraz organizację pozarządową.   

W ramach nieodpłatnej pomocy łącznie udzielono 709 porad 

prawnych, w tym 112 udzielonych przez organizację pozarządową. 

Najwięcej porad udzielono w Nowym Dworze Mazowieckim - 368, 

w Nasielsku 212, w Pomiechówku 17, w Zakroczymiu 20, w Leoncinie 

57,  w Czosnowie 35.  

W ramach działań edukacyjnych odbyły się 2 spotkania mające na celu 

podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa. 

Na finansowanie zadania w 2018 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu 

państwa w wysokości 187 803,64 zł. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Obronność. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

Zadania w zakresie obronności realizowane były na podstawie: 
 
1. Wytycznych Starosty Nowodworskiego z dnia 12.03.2018 r. do 
działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych                              
w powiecie nowodworskim w 2018 roku, 
2.Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych 
przygotowań obronnych w powiecie nowodworskim w 2018 r. 
3. Planu szkolenia obronnego powiatu nowodworskiego na 2018 r. 
4. Planu działania w zakresie obrony cywilnej powiatu 
nowodworskiego na 2018 r. 
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czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Dokumenty te zostały sporządzone na podstawie uzgodnień                                      
z Wojewodą Mazowieckim.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W kwietniu 2018 r. odbyła się kwalifikacja wojskowa. Z rocznika 

podstawowego i starszych wezwano 441 osób, stawiło się 368 

mężczyzn i 4 kobiety. 

Przeprowadzono  szkolenia obronne dla obsady Stałego Dyżuru i Akcji 

Kurierskiej, w sumie przeszkolono 29 osób; 

W 2018 roku w okresie od 14 czerwca do 31 sierpnia Najwyższa Izba 

Kontroli przeprowadziła kontrolę zadań obronnych wykonywanych 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Okres 

kontroli obejmował lata 2016-2018 z rozszerzeniem czasu kontroli do 

okresu zatwierdzenia planów, programów lub wydania aktów 

normatywnych. Zakres przedmiotowy obejmował m.in.: system 

kierowania bezpieczeństwem narodowym, planowanie obronne, 

przygotowanie infrastruktury krytycznej, podmiotów leczniczych, 

militaryzacja, zabezpieczenie ludności w warunkach działań 

wojennych a także szkolenia obronne.  

Protokół Najwyższej Izby Kontroli nie zawierał wniosków 

pokontrolnych.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania Promocja powiatu. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

Dokumentem, w którym znajdują się założenia dotyczące promocji 

powiatu jest  strategia  przyjęta uchwała XIV/89/2015 Rady Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2030 z dnia 30 grudnia 2015 roku.  

Podstawowe założenia zawarte w dokumencie odnoszą się do:   

 wzmacniania tożsamości lokalnej i integracji społecznej, rozwoju 

usług publicznych oraz bezpieczeństw.   
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2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych.  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

 

W jubileuszowym 2018 roku z okazji odzyskania przez Polskę 

niepodległości zorganizowane zostały liczne wydarzenia 

upamiętniające rok 1918. Koncerty patriotyczne odbyły się                                 

w Nasielsku, Nowym Dworze Mazowieckim, Leoncinie. W Czosnowie 

odbył się Bieg Pamięci oraz zorganizowano I Powiatowy spływ 

kajakowy - Samorządowcy Niepodległej.  

Z okazji 20 lat samorządu powiatowego w Polsce zorganizowano  

także spotkanie poświęcone jubileuszowi, wydano publikację „20 lat 

Polski powiatowej”. W ramach realizacji zadań Zespół Promocji                             

i Spraw Społecznych organizował liczne konkursy dla szkół 

ponadgimnazjalnych, cykliczne wydarzenia integrujące lokalne 

społeczeństwo.  

W 2018 roku utworzono profil powiatu nowodworskiego na portalu 

społecznościowym Facebook i Youtube.  

Kontynuowano wydawanie bezpłatnej Gazety Powiatowej w formie 

papierowej i elektronicznej a także współpracowano z rzecznikiem 

prasowym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Celem współpracy  było promowanie i przekazywanie 

materiałów promocyjnych powiatu nowodworskiego                                             

na organizowane przez KPP wydarzenia tj. debaty o bezpieczeństwie, 

spotkania dzieci i młodzieży z policjantami, konkursy np. Policjanci                  

są wśród nas. Poza zadaniami realizowanymi na podstawie 

dokumentów strategicznych Powiat chętnie włączał się w różnego 

rodzaju wydarzenia sportowe, m.in.: Nowodworska Triada biegowa, 

Turniej piłki halowej jednostek straży pożarnych, Turniej piłki 

siatkowej dziewcząt w Kazuniu Polskim, Zawody Wędkarskie, biegi 

pod nazwą Harcerski Start – Mamy moc, Majówka sportowo – 

rekreacyjna Seniora w Nasielsku. Patronatem Starosty 

Nowodworskiego objętych zostało szereg wydarzeń integrujących 

mieszkańców powiatu nowodworskiego: Powitanie wiosny 

w Leoncinie, wystawa terierów typu bull w Zakroczymiu itp. 
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Wiele przedsięwzięć kierowanych było do dzieci i młodzieży: Konkurs 

pięknego czytania, Powiatowy międzyszkolny turniej literacki 

„Wartościowa literatura, Pożyteczne wakacje w Starym Orzechowie, 

Turniej FIFA 19 w Nowym Dworze Mazowieckim czy PROMIEŃ                         

w Nasielsku. Wydarzenia od lat cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

Dodatkowo powiat nowodworski aktywnie promuje krwiodawstwo 

poprzez włączanie się w organizowane przez OSP NDM i HDK Legion 

akcje krwiodawstwa. Dzięki współpracy z fundacją HDK Legion 

uruchomiono aplikację na stronie www powiatu nowodworskiego 

Syrena Legionu dla krwiodawców oraz zainteresowanych tematem 

krwiodawstwa.  

W 2018 roku Powiat Nowodworski po raz kolejny wsparł projekt 

społeczny -  Szlachetna Paczka.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Dla zadania opracowano Program współpracy powiatu 

nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,           

o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

przyjęty Uchwałą NR XXXIV/234/2017 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia 

programu.   

Celem główny Programu jest  kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w lokalnym środowisku poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami. 

 Cele szczegółowe: 

1. wzmocnienie pozycji sektora społecznego w powiecie poprzez  

zwiększenie udziału organizacji w realizowaniu zadań publicznych 

oraz włączenie ich do konsultacji i realizacji założeń programów 

służących rozwojowi powiatu; 

2. wypracowanie właściwego modelu współpracy oraz form dialogu 

społecznego pomiędzy powiatem a podmiotami trzeciego sektora; 

3. poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze 

zaspakajanie potrzeb społecznych realizowane we współpracy  

z organizacjami; 

4. integracja organizacji w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 
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Drugim dokumentem zawierającym odniesienie do zadania jest 

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030.  

Wzmocnienie tożsamości lokalnej i integracji społecznej realizowane 

jest przez wspieranie działań NGO na terenie powiatu. W zakresie 

bezpieczeństwa działania oparte są na współdziałaniu i rozwijaniu 

współpracy partnerskiej przy realizacji działań pomocowych.  

Zgodnie z zapisami programu współpraca samorządu  

z podmiotami pozarządowymi przyjmowała formę finansową oraz 

pozafinansową. Współpraca finansowa objęła między innymi takie 

zadania jak zlecanie realizacji zadań publicznych, wsparcie finansowe 

uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych, działania z zakresu 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, 

dofinansowywanie wydarzeń na wniosek organizacji.  

Współpraca pozafinansowa obejmowała mapę aktywności 

podmiotów pozarządowych, wsparcie akcji 1% podatku dla 

organizacji pożytku publicznego z powiatu nowodworskiego, zakładkę 

NGO dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu, 

gdzie były publikowane informacje dotyczące działalności organizacji, 

obejmowanie wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego oraz 

wsparcie merytoryczne, działanie zespołów o charakterze 

opiniodawczo – doradczym, działanie wolontariatu, współpracę 

jednostek organizacyjnych powiatu z podmiotami pozarządowymi. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych. 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 roku powiat nowodworski współpracował finansowo oraz 

pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi.                                          

Efektami współpracy są m. in. prowadzenie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

dla mieszkańców powiatu, dofinansowanie działania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz organizacja wydarzeń na terenie powiatu. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy. 

 

 


