
UCHWAŁA NR 212/2020 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie Raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok 

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

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019rok stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przedstawia się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok Radzie 

Powiatu Nowodworskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 4. 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, lipiec 2020 
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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 2020 poz. 920 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Ustawa z dnia 14 maja 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 875) nowelizująca 

tzw. Tarczę 3.0 wydłużyła termin na przygotowanie raportu za rok 2019 o 60 dni. 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 2019 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 2019 r. 

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

31.12.2019 r.  

79 378 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Powiat nowodworski w roku 2019 liczył 79 378 mieszkańców, 

z czego 51 % stanowiły kobiety, 49 % mężczyźni. 39 819 ludności 

to mieszkańcy terenów wiejskich, 39 559 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 114 osób/km2, stopa 

urbanizacji 50,5%. 

Powierzchnia  691,6 km2 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 
Granice powiatu nowodworskiego pozostały niezmienione. 
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Nazwa Powiat nowodworski 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres 

zmian. 

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 

2019 r. 

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2019 został przyjęty 

uchwałą Nr III/11/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 

grudnia 2018 r. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji 

został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan budżetu oraz jego wykonanie 

przedstawiał się następująco: 

1. planowane dochody na kwotę 69 351 640,55 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 69 349 567,98 zł tj. 100,00% w stosunku 

do zakładanego planu, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 64 753 229,59 zł, tj. 100,50%, 

b) dochody majątkowe w kwocie 4 596 338,39 zł, tj. 93,47%. 

c) dochody wykonano według następujących źródeł ich 

pochodzenia: 

 udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu 

państwa – 26 189 989,59 zł, 

 subwencja ogólna – 15 560 508 zł, 

 opłaty – 4 696 557,39 zł, 

 dochody z majątku powiatu – 113 312,13 zł, 

 dotacje i środki otrzymane od jednostek sektora finansów 

publicznych – 16 256 766,29 zł, 
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Nazwa Powiat nowodworski 

 pozostałe dochody – 6 532 434,58 zł. 

Nadwyżka dochodów wykonanych nad planowanymi wynosi 

zaledwie 2 072,57 zł. 

2. Planowane wydatki na kwotę 69 201 462,55 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 67 029 159,46 zł, tj. 96,86% w stosunku 

do zakładanego planu, w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 56 229 715,03 zł, 96,63%, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 799 444,43 zł, tj. 98,09%. 

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 2019 rok stanowi 

nadwyżkę budżetową w kwocie 2 320 408,52 zł. W stosunku do 

planowanej nadwyżki 150 178 zł jest wyższy o 2 170 230,52 zł. 

Podwyższenie planowanej kwoty nadwyżki budżetu 

spowodowane jest realizacją wyższych dochodów oraz niższych 

wydatków. 

4. Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 2 949 822 zł. 

Wykonanie zamknęło się kwotą 5 984 390,24 zł. Przychody to 

wolne środki z lat ubiegłych. Rozchody zaplanowano w wysokości 

spłat rat kredytowych, tj. w kwocie 3 100 000 zł. Dokonano spłat 

kredytów w zaplanowanej wysokości. 

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu powiatu 

nowodworskiego za 2019 rok znajdują w uchwale Zarządu 

Powiatu Nowodworskiego nr 170/2020 z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu powiatu nowodworskiego i sprawozdania z wykonania 
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Nazwa Powiat nowodworski 

planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 

2019 rok. 

Stan mienia powiatu 

nowodworskiego 

 

Nieruchomości będące własnością powiatu nowodworskiego 

tworzą powiatowy zasób nieruchomości, którym gospodaruje 

Zarząd Powiatu. W ramach gospodarowania Zarząd Powiatu może 

nieruchomości zbywać, nabywać, wydzierżawiać, wynajmować, 

użyczać bądź przekazywać w trwały zarząd jednostkom 

nieposiadającym osobowości prawnej. Wartość nieruchomości 

powiatu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 204 252 000 zł i zajmuje 

12,8412 ha powierzchni (bez nieruchomości zajętych pod drogi 

powiatowe). 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. 

Zabudowana nieruchomość położona przy ul. Sempołowskiej 

w Nowym Dworze Mazowieckim jest przedmiotem użyczenia dla 

Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Warszawie. W budynku przy ul. Chemików 6 

w Nowym Dworze Mazowieckim dwa lokale mieszkalne są 

przedmiotem najmu, jeden lokal użytkowy jest przedmiotem 

najmu oraz trzy lokale użytkowe są przedmiotem użyczenia. 

Powiat nowodworski przekazał w użytkowanie na czas 
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Nazwa Powiat nowodworski 

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 2019 oddano w dzierżawę na rzecz Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim  piętro w budynku przy ul. Chemików 6 w Nowym 

Dworze Mazowieckim; oddano w użyczenie na rzecz Caritas 

Diecezji Warszawsko-Praskiej piętro w budynku Chemików 6 

w Nowym Dworze Mazowieckim; oddano w użyczenie Gminie 

Miastu Nowy Dwór Mazowiecki część parkingu przy ul. 

Paderewskiego z przeznaczeniem na stację Nowodworskich 

Rowerów Miejskich; oddano w użyczenie na rzecz Związku 

Harcerstwa Polskiego część nieruchomości z przeznaczeniem na 

posadowienie kamienia z tablicą pamiątkową oraz oddano 

w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 część 

nieruchomości przy ul. Chemików, z przeznaczeniem na plac 

manewrowy do nauki jazdy. W 2019 roku powiat nie zbył oraz nie 

nabył żadnych nieruchomości. Pozostałe nieruchomości stanowią 

grunty pod drogi. 

 

III. Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 r. 

Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

1.  07.02.2019 r. IV/20/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

IV/21/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

IV/22/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2019 r. z obszarów wodnych 

położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego 

IV/23/2019 w sprawie form kształcenia objętych 

dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

w 2019 roku 

IV/24/2019 w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

IV/25/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu Nowodworskiego 

2.  14.03.2019 r. V/26 /2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

3.  18.03.2019 r. VI/272019 w sprawie uchylenia Uchwały nr V/26/2019 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

VI/28/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

VI/29/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

VI/30/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

VI/31/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Maz. 

VI/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

4.  25.04.2019 r. VII/33/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

VII/34/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

VII/35/2019 w sprawie nadania statutu Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

VII/36/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady 

Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

VII/37/2019 w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne 

5.  27.06.2019 r. VIII/38/2019 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Nowodworskiego 

VIII/39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2018 rok 

VIII/40/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok 

VIII/41/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

VIII/42/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

VIII/43/2019 w sprawie likwidacji Placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo 

VIII/44/2019 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

VIII/45/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk 

zadania zarządzania drogami powiatowymi 

położonymi na terenie Gminy Nasielsk 

VIII/46/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Gminie 

Nowy Dwór Mazowiecki 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

VIII/47/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania 

inwestycyjnego Gminie Nowy Dwór Mazowiecki 

VIII/48/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie 

Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr 

3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do 

drogi nr 62 

VIII/49/2019 w sprawie powierzenia przez Powiat zadania 

inwestycyjnego Gminie Pomiechówek 

VIII/50/2019 w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty 

Nowodworskiego za szczególne wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe 

VIII/51/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

VIII/52/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 2019 – 2021 

6.  18.09.2019 r. IX/53/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

IX/54/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

IX/55/2019 w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitala 

powiatowego 

IX/56/2019 w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej 

IX/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego 

IX/58/2019 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 2020 roku 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

IX/59/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji 

IX /60/2019 w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego 

IX/61/2019 w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza 

w Nasielsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

im. Jarosława Iwaszkiewicza 

IX/62/2019 w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika 

IX/63/2019 w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum 

im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół 

Zawodowych w Nasielsku w pięcioletnie Technikum 

im. Mikołaja Kopernika 

IX/64/2019 w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum 

Zawodowego im. por. Władysława Jakubowskiego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym 

Dworze Mazowieckim w pięcioletnie Technikum 

Zawodowe im. por. Władysława Jakubowskiego 

IX/65/2019 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

ponadpodstawowych, dla których powiat 

nowodworski jest organem prowadzącym 

IX/66/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, 

dla których powiat nowodworski jest organem 

prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce 

i szczególne osiągnięcia edukacyjne 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

IX/67/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

pn.: "Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół 

Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami 

łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego (Gmina Łomianki, 

Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, 

Gmina Kampinos), Powiatu Sochaczewskiego (Gmina 

Brochów), Powiatu Nowodworskiego (Gmina 

Leoncin, Gmina Czosnów)" 

IX/68/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

niepełnosprawnych 

7.  31.10.2019 r. X/69/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

X/70/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

X/71/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu nowodworskiego 

8.  21.11.2019 r. XI 72/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

XI/73/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

XI/74/2019  w sprawie powierzenia przez Powiat zadania Miastu 

Nowy Dwór Mazowiecki 

XI/75/2019 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji 

rządowej związanego z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem kwalifikacji zawodowej 

XI/76/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2020 roku z obszarów wodnych 

położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

XI/77/2019 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania 

stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, 

dla których powiat nowodworski jest organem 

prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce 

i szczególne osiągnięcia edukacyjne 

XI/78/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą 

jest Zarząd Powiatu Nowodworskiego 

XI/79/2019 w sprawie określenia rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

nowodworskiego 

XI/80/2019 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 

XI/81/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

XI/82/2019 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Nowodworskiego 

Centrum Medycznego w Nowym Dworze 

Mazowieckim za rok 2019 i 2020 

XI/83/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

XI/84/2019 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

9.  29.11.2019 r. XII/85/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu nowodworskiego 

XII/86/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

10.  19.12.2019 r. XIII /87/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

nowodworskiego 
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Lp. Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

XIII /88/2019 Uchwała budżetowa na 2020 rok 

XIII/89/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu nowodworskiego 

XIII/90/2019 zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok 

XIII/91/2019 w sprawie określenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 

wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku 

budżetowym 

XIII/92/2019 w sprawie zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

XIII/93/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które finansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 

XIII/94/2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

oddanie w najem części nieruchomości na czas 

nieoznaczony 

XIII/95/2019 w sprawie przekazania petycji 

XIII/96/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. 

XIII/97/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na 2020 

rok 

XIII/98/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2020 rok 

XIII/99/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu nowodworskiego 
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IV. Wykaz uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 

1 stycznia 2019 r. ale obejmujące swym zakresem 2019 r. 

Lp. Data podjęcia 

uchwały 

Nr 

uchwały 

Przedmiot uchwały 

1.  20.12.2018 r. III/16/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok 

III/15/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

III/14/2018 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które finansowane będą 

z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 

III/12/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powiatu nowodworskiego 

III/11/2018 uchwała budżetowa na rok 2019 

III/10/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

nowodworskiego 

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. 
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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 2019 r. 

1. Wspieranie działań NGO na terenie powiatu, 

2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy, 

3. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w tym, 

wyposażenie/doposażenie pracowni, 

4. Tworzenie w porozumieniu z lokalnymi  pracodawcami ofert 

kursów przekwalifikowujących i doszkalających, 

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

uzupełniających dla usług tradycyjnych, 

6. Zwiększenie dostępności komunikacji wewnątrz powiatu poprzez 

budowę i modernizację dróg, 

7. Remont i budowa infrastruktury okołodrogowej, w tym 

chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przystanków, 

8. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, 

9. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycje 

zwiększające bezpieczeństwo pieszych, 

10. Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego, 

11. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w kierunku 

pełnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, 

12. Promowania transportu rowerowego w ruchu lokalnym, w tym 

tworzenie i rozwój infrastruktury rowerowej, 

13. 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 

2019 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 

2019 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. realizacji 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 2019 r.  

Na rok szkolny 2019/2020 miał miejsce nabór do klas I absolwentów III 

klas gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych. 

W ramach realizacji zadań organizowane były giełdy szkół i dni otwarte 

podczas których prezentowane były placówki powiatowe: 
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Nazwa zadania Edukacja publiczna 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze 

Mazowieckim: ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2019 r. – 

483. Klasy o profilach:  

a) humanistycznym, 

b) biologiczno – chemicznym,  

c) matematyczno – fizyczno – informatycznym, 

d) matematyczno – geograficznym.  

2. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicz w Nasielsku: 

ilość uczniów według stanu na dzień 30.09.2019 r. – 77. Klasy 

o profilach: 

a) promocja zdrowia i matematyczno-menadżerski, 

b) humanistyczno–prawny. 

3. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku: ilość uczniów według stanu 

na dzień 30.09.2019 r. – 389. W skład zespołu wchodzi: 

Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym, 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 30.09.2019 r. – 624. W skład 

zespołu wchodzi: 

a) Technikum:  

 technik budownictwa, 

 technik organizacji reklamy, 

 technik informatyk, 

 technik pojazdów samochodowych, 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

b) Szkoła Branżowa I stopnia: 

 klasa wielozawodowa, 
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Nazwa zadania Edukacja publiczna 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 kierowca mechanik, 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

 monter stolarki budowlanej. 

Placówki te uczestniczą w projektach podnoszących atrakcyjność oraz 

efektywność szkolnictwa. W ramach programu Erasmus+ finansowanego 

ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ZSZ w Nasielsku otrzymał 

wsparcie w wysokości 231 271,01 zł. W ramach zadania 33 uczniów 

wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji. W 2019 roku pozyskano środki 

finansowe z rezerwy oświatowej w kwocie 28 300 zł na wyposażenie 

pracowni dla nowego zawodu – monter stolarki budowlanej dla Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego zmodernizowano 

pracownię komputerową. Koszt realizacji zadania 79 000 zł, z czego 

49 000 zł zostało pozyskanych w ramach otrzymanego dofinansowania 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

W 2019 roku otrzymano 156 731 zł z rezerwy oświatowej z tytułu 

wzrostu zadań spowodowaną podwójnym naborem do klas I. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, 

którego dotyczy 

zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Budowa szatni przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego 

w Nowym Dworze Mazowieckim - roboty budowlane wykonywane 

w oparciu o posiadany projekt budowlano-wykonawczy w zakresie 

dobudowy budynku jednokondygnacyjnego o pow. użytkowej 20,09 m2. 

Wykonana została również instalacja odgromowa na istniejącym 

budynku Liceum Ogólnokształcącego. Wydatki poniesione na realizację 

ww. zadania w wysokości: 204 514,98 zł. 
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WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO – MAJ 2019 ROK 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

uczniów klas 

kończących 

szkołę  

Liczba 

uczniów 

którzy 

przystąpili do 

matury 

Liczba 

uczniów 

którzy 

zdali 

maturę 

% uczniów 

którzy 

zdali 

maturę 

1. LO Nowy Dwór 

Maz. 

115 114 109 95,6 

2. LO Nasielsk 34 34 29 85,3 

3. ZSZ Nr 1 Nowy 

Dwór Maz.- 

Technikum 

61 45 25 55,5 

4. ZSZ Nasielsk:     

Liceum 

Ogólnokształcące 

0 0 0 0,0  

79,5 

Technikum 39 39 

 RAZEM 249 232 194 83,6 

 

% zdawalności matury czyli uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 30% jest ilorazem uczniów 

którzy zdali maturę do uczniów, którzy przystąpili do matury x 100 zgodnie z danymi 

przesłanymi przez dyrektorów szkół. 
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WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W/G TYPÓW SZKÓŁ 

Lp. Typ szkoły Liczba 

uczniów klas 

kończących 

szkołę 

Liczba 

uczniów 

którzy 

przystąpili 

do matury 

Liczba 

uczniów 

którzy 

zdali 

maturę. 

%  

uczniów 

którzy 

zdali 

maturę 

1.  Licea 

Ogólnokształcące 

149 148 138 93,2 

2.  Technika   100 84 56 66,7 

3. RAZEM 249 232 194 83,6 

 

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 2019 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 2019 r. 

Głównym dokumentem, z którego wynika realizacja zadania jest 

Strategia Powiatu Nowodworskiego przyjęta 30 grudnia 2015 r. 

uchwałą Rady Powiatu. 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 poprzez zwiększenie dostępności 

do usług medycznych i wspieranie rozwoju szpitala 

powiatowego. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii w 2019 roku 

Nowodworskie Centrum Medyczne podpisało umowę na 

termomodernizację budynku szpitala.  
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2019 r.  

W 2019 roku prowadzone były działania z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.  

1. Zorganizowano Powiatowy Dzień Zdrowia, podczas którego 

mieszkańcy mogli skorzystać z konsultacji dentystycznej 

i dietetycznej. Podczas akcji wykonywane były następujące 

badania: EKG, PSA, cytologia, mammografia, spirometria, 

badanie słuchu, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi. 

Liczba osób objętych działaniami to 208. 

2. Po raz kolejny przeprowadzano bezpłatne badania USG 

w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci”. Były to badania 

dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat w zakresie USG brzucha, 

tarczycy, moszny pod kątem nowotworów. Łącznie 

przebadano 140 dzieci. 

3. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy 

kontynuować również zajęcia przeprowadzane w ramach 

szkoły rodzenia. Z zajęć teoretycznych i praktycznych 

skorzystały 142 osoby. 

4. Jak w poprzednich latach, starosta nowodworski objął 

patronatem akcje krwiodawstwa. Były one przeprowadzone 

4 razy (w soboty) w ciągu 2019 roku w OT RCKiK w Nowym 

Dworze Mazowieckim. 

5. Powierzano i wspierano realizację zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia, np.: promocja krwiodawstwa w szkołach, rozwijanie 

Systemu Reagowania Na Apele o Krew, organizacja pokazów 
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

pierwszej pomocy czy organizacje biegów promujących 

aktywność fizyczną. 

6. Zorganizowano imprezę promującą zdrowy tryb życia, 

aktywność fizyczną i rekreację – II Powiatowy Spływ 

Kajakowy. 

7. Wielokrotnie patronatem Starosty Nowodworskiego 

obejmowano wydarzenia z zakresu promocji zdrowego trybu 

życia oraz aktywności fizycznej. 

Ponadto w 2019 roku dofinansowano wiele inwestycji 

Nowodworskiego Centrum Medycznego, dla którego powiat 

nowodworski jest organem założycielskim. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 roku: 

1. realizacja projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

w Nowodworskim Centrum Medycznym”, 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; 

2. 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; 

3. modernizacja, remont oraz doposażenie pomieszczeń 

Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno – Internistycznego; 

4. zakup nowego ambulansu (z dotacji m.in. Ministerstwa 

Zdrowia); 

5. remont ostatniej części Oddziału Położniczo – 

Ginekologicznego część ginekologiczna; 

6. podpisanie umowy na termomodernizację budynku szpitala; 
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7. opracowanie projektu nadbudowy I i II piętra z Blokiem 

Operacyjnym i Sterylizatornią nad Szpitalnym Oddziałem 

Ratunkowym oraz Oddziałem Chirurgii. 

 

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 2019 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 

2019 r. 

W ramach realizacji zadań opracowane zostały:  

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2016-2020 (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 na lata 2014-2020 (Uchwała Nr 

XLI/285/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 

2014 r.). 

3. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na 

lata 2016-2020 (Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.) Programy są 

realizowane zgodnie z zamierzeniami i harmonogramami 

określonymi w programach. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim – koordynator działań, 

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2019 r.  

1. wypłacono świadczenia z „Programu 500+”  w kwocie 

699.908,31. 

2. Pozyskane środki zewnętrzne: 

a) Powiatowy Urząd Pracy –Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

2.768,00, 
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b) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych program „Aktywny Samorząd” 

wartość umowy na 2019 rok – 329.914,78, 

c) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019” – 45.900,00. 

3. W roku 2019 w sprawach rodzin zastępczych prowadzono 

łącznie 278 postępowania administracyjne zakończone 

wydaniem decyzji na łączną kwotę 1 585 699,35zł. 

4. W ramach programu  „Dobry Start – 300+” Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło kwotę o równowartości 

34.000 zł. 

5. Zrealizowano łącznie około 430 konsultacji psychologicznych, 

prawnych, pedagogicznych. 

6. W 2019 r. pracownicy Działu Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

prowadzili 21 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). 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Utworzenie Przyjaznego pokoju przesłuchań „Niebieski pokój” 

przy współpracy z Sądem Rejonowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 
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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 

2019 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 

2019 r. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

W 2019 r. w powiecie nowodworskim: 

1. Funkcjonowały 103 rodziny zastępcze (stan na 31 grudzień 

2019 r.), w tym 69 rodzin zastępczych spokrewnionych, 29 rodzin 

zastępczych niezawodowych, przy czym 23 rodzin stanowiły rodziny 

zastępcze spokrewnione z dzieckiem w dalszym stopniu oraz 5 rodzin 

zastępczych zawodowych, w tym jedna rodzina zastępcza zawodowa 

o charakterze pogotowia rodzinnego. 

2. Rodzinną pieczą zastępczą na terenie powiatu 

nowodworskiego objętych było 147 osób, w tym 32 wychowanków, 

http://www.pcpr.nowodworski.pl/plik,8214,powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2016-2018.pdf
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którzy po opuszczeniu pieczy zastępczej (stan na 31 grudzień 

2018 r.). 

3. Umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej zostało 25 

dzieci, w tym 20 osób z rodziny naturalnej, 2 osoby z rodziny 

zastępczej, 3 osoby z pieczy instytucjonalnej. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

 

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 

2019 r. 

Jeżeli nie, wskazać czy 

w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do 

realizacji zadania z 

danego obszaru i 

Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Uchwała 

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

2016 r. 
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Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

wskazać stan 

realizacji na koniec 

2019 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.  

1. Na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w 2018r. Powiat Nowodworski  wydatkował 

kwotę o równowartości 1 060 130,00 zł. Kwota została przeznaczona 

na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i ortopedycznych, 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych. 

2. W ramach realizacji zewnętrznego programu „Aktywny 

samorząd” dedykowanego potrzebom osób niepełnosprawnych  

powiat nowodworski wydał łączną kwotę w wysokości 163 449,00 zł. 

3. W 2019r. na zlecenie powiatu nowodworskiego prowadzone 

były dwa ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz jeden 

dom pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie. 

4. Utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach  

5. Utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym 

Dworze Mazowieckim. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. 

Chemików w Nowym Dworze Mazowieckim (III p) – utworzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej  

Wykonano remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej 

w celu dostosowania ich do potrzeb Środowiskowego Domu 
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dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Samopomocy Społecznej. Zadanie dofinansowane przez Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki – dotacja ze środków budżetu państwa. Wartość: 

553 500,00 zł.  

 

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 

2019 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 

2019 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 2019 

1. długość zmodernizowanych dróg (km): 7,48. 

2. długość ścieżki rowerowej/ciągu pieszo - rowerowego (km): 

1,372. 

3. długość wybudowanych chodników (km): 1,115. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych  
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organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018 r.  

Powiat nowodworski zarządza 36 drogami o łącznej długości: 

217,063 km. W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 186,919 km 

oraz drogi o nawierzchni gruntowej – 30,144 km. 

Na terenie gm. Nasielsk położonych jest 72,793 km dróg, w tym 

o nawierzchni gruntowej 11,694 km. Na terenie gm. Pomiechówek – 

37,165 km. Na terenie gm. Zakroczym – 48,965 km, w tym 16,250 

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

terenie gm. Leoncin – 27,260 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 2019 dokonano przebudowy dróg powiatowych o łącznej 

długości 7,48  km, w tym  wybudowano chodniki o łącznej długości 

1,115 km oraz ciągi pieszo – rowerowe (ścieżki rowerowe) 1,372 km. 

W ramach zadań związanych z obowiązkami Zarządcy dróg 

i realizowanymi czynnościami w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

wykonano: 

• remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 161 313,51 zł; 

• profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa infrastruktury 

drogowej: 357 930,97 zł; 

• oznakowanie pionowe i poziome: 349 798,70 zł; 

• naprawy interwencyjne: 19 036,40 zł; 

• pielęgnacja zieleni drogowej: 107 300,00 zł; 



Strona 30 z 78 
 

Nazwa zadania Drogi publiczne 

• koszenie, sprzątanie pasów drogowych: 168 268,00 zł; 

• zimowe utrzymanie dróg w roku 2019: 477 198,01 zł (w  ramach 

zimowego utrzymaniem dróg pełnione były dyżury pracowników 

merytorycznych w po godzinach pracy oraz w dni wolne od 

pracy). 

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

39, 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 t.j.) 

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 2019 r. za zajęcie pasa drogowego: wyniosły: 648 589,67 zł. 

W roku 2019 wydano w sumie: 376 decyzji oraz 49 postanowień, 

w tym również postanowienia związane z realizacja zadań 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 t.j.). 

Przeprowadzono 6 spraw związanych z postępowaniami w sprawie 

odszkodowań za zdarzenia, mające miejsce na drogach 

powiatowych. W oparciu o realizację zadań w zakresie zarządzania 

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

2020 poz. 110 t.j.) zostało zatwierdzonych 60 projektów stałej 

organizacji ruchu, jak i 138 czasowych. Ponadto, wydano 21 opinii do 

projektów organizacji ruchu. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – 

Nasielsk. 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 2690 m, 

położonym na terenie gm. Pomiechówek. Zadanie to kontynuacja 

inwestycji realizowanej w roku 2018.  W zakresie dostosowania 

nawierzchni drogi do parametrów technicznych drogi klasy Z, 
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o kategorii ruchu KR3, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną 

jezdni o szer. 6,0 m, pobocza obustronne po 1,2 m., oczyszczono 

rowy drogowe, wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome. 

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Wydatki poniesione w wysokości: 1 261 261,26 zł. 

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

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 

2424W Nasielsk – Nuna na odcinku gruntowym o dł. 700 m., mając 

na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez wykonanie 

nawierzchni bitumicznej na odc. 700 m o szer. 5,5 m wraz 

z wykonaniem poboczy z kruszywa o szer. 0,5 m. Inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk, w miejscowości 

Żabiczyn w powiecie nowodworskim. Inwestycja dofinansowana ze 

środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

Poniesiono wydatki w wysokości: 276 897,60 zł. 

3. Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu 

komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego 

wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400. 

W ramach ww. zadania został złożony wniosek o dofinansowanie 

zadania ze środków pochodzących z subwencji ogólnej rezerwy 

celowej Min. Infrastruktury. Wniosek nie został zakwalifikowany do 

dofinansowania. W zakresie zadania zaplanowane zostały inwestycje 

drogowe zlokalizowane będzie na terenie gminy Nasielsk, 

w miejscowościach: Nasielsk, Siennica, Dębinki oraz Czajki. 

Wykonano roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi 

powiatowej nr 2421W Nasielsk – Lubomin – Ciechanów o długości 

2550 m, ze względu na bardzo zły stan techniczny. Zdegradowana 

nawierzchnia bitumiczna jezdni wymagała ciągłych interwencji 

w zakresie remontów cząstkowych. Wykonano poszerzenia oraz 

nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o szer. 5,5 m, pobocza z 



Strona 32 z 78 
 

Nazwa zadania Drogi publiczne 

kruszywa o szer. 1,0 m, odtworzono rowy drogowe, wykonano 

zjazdy wraz z przepustami, oznakowanie pionowe i poziome drogi. 

W ramach przebudowy ww. drogi wykonano również chodnik w dł. 

315 m i szer. 1,5 m. 

W zakresie dotyczącym drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – 

Studzianki – Nuna wybudowano chodniki w miejscowości Dębinki na 

odcinku o długości 415 m oraz w miejscowości Czajki na odcinku o 

długości 400 m. Ponadto wykonano chodnik przy drodze powiatowej 

nr 2425W Pieścirogi – Siennica na odc. o dł. 300 m. Na ww. zadanie 

inwestycyjne powiat nowodworski uzyskał pomoc rzeczową 

udzieloną przez Gminę Nasielsk w postaci przekazanych 

prefabrykatów betonowych tj. kostki, krawężników i obrzeży na 

inwestycje realizowane na terenie gm. Nasielsk.  

Wydatki poniesione na realizację ww. zadania w wysokości: 

2 052 512,54 zł. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – 

Wojszczyce – Zakroczym. 

Zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 3001W  Stara Wrona 

– Wojszczyce – Zakroczym  na odc. o dł. 2623 m wraz z ciągiem 

pieszo – rowerowym zlokalizowanym przy jezdni o dł. 2187m na 

podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zadanie 

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania 

zostały wykonane roboty budowlane na część pierwszą odcinka o dł. 

1540 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o dł. 1372 m, pobocza 

o szer. 1,0 m, oczyszczono rowy drogowe oraz przepusty 

zlokalizowane w ciągu przebudowanego odcinka drogi, wykonano 

oznakowanie poziome i pionowe. Zostały zamontowane latarnie 

hybrydowe na wys. przejść dla pieszych, wykonano dwa perony 

autobusowe. W ramach zrealizowanych zadań został w roku 2019 

wyłoniony wykonawca na część drugą oraz została zawarta umowa 
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wykonawcza z terminem realizacji do dn. 29.05.2020 r. Wydatki 

poniesione na realizację ww. zadania w wysokości: 1 602 436,57 zł. 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna, sport, turystyka 

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 

2019 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 

2019 r. 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu uwzględnione zostały  

w programie 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 przyjętym Uchwałą NR UCHWAŁA NR 

XLV/304/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 

2018 r. 

Jako priorytetowe zadanie publiczne wskazano m.in.:  

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki  

i krajoznawstwa, w zakresie:  

 pobudzania aktywności sportowej wśród mieszkańców powiatu,  

 uaktywniania osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie 

dostosowanych do ich predyspozycji rywalizacji sportowych. 

W 2019 roku powierzano i dofinansowywano realizację zadań  

z zakresu kultury fizycznej. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych. 

Wydział Obsługi Szkół i Edukacji. 

Starostwo Powiatowe. 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

W 2019 roku powiat nowodworski przekazał dotacje celowe na 

realizację zadań publicznych:  

1. Sportowo i zdrowo z UKS Sparta Nowy Dwór Mazowiecki – 

zajęcia realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Sparta; 

2. Półmaraton Trzech Rzek realizowany przez Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki; 

3. Przedświąteczne spalanie kalorii – Trening Świąteczny 

organizowany przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór 

Mazowiecki; 

4. Bieg Piąteczka dla każdego realizowany przez Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki. 

Łączna kwota przekazanych przez Powiat Nowodworski dotacji 

w tym obszarze w 2019 roku wyniosła 7 000,00 zł. 

Powiat nowodworski w 2019 roku zorganizował wydarzenie 

promujące aktywność fizyczną – II Powiatowy Spływ Kajakowy. 

W spływie wziąć udział mogli mieszkańcy powiatu nowodworskiego. 

Również podczas organizowanego od wielu lat bożonarodzeniowego 

spotkania mieszkańców powiatu nowodworskiego pamiętano 

o elemencie aktywności fizycznej. Podczas wydarzenia 

przeprowadzona była rozgrzewka, w której chętnie brali udział 

wszyscy zebrani. 

Wykorzystując trend zainteresowania społeczności spędzaniem 

wolnego czasu poprzez uprawianie sportów powiat nowodworski 

włączał się w różnego rodzaju wydarzenia sportowe poprzez ich 

patronowanie przez starostę nowodworskiego, współorganizowanie 

lub współfinansowanie. Są to m.in.:  

 Turniej piłki halowej jednostek straży pożarnych,  

 Turniej charytatywny „Gramy dla harcerzy”, 

 Nowodworska liga koszykówki, 
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 Podsumowanie roku sportowego gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki, 

 Półmaraton Trzech Rzek, 

 Bieg Świętego Jerzego, 

 Bieg Obrońców Modlina, 

 E-spotowe rozgrywki FIFA „Noviak cup”, 

 Majówka sportowo – rekreacyjna seniora, 

 Notosport e-sport leagues turniej w piłce nożnej, 

 Bieg z okazji uczczenia 55 lecia klubu Żbik Nasielsk 

Wydarzenia od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji budowy 

trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Zrealizowane na podstawie porozumienia z powiatem warszawskim 

zachodnim oraz powiatem sochaczewskim. Wstępna założenia do 

koncepcji zakładają zlokalizowanie trasy rowerowej na terenie gm. 

Czosnów oraz Leoncin położonych w powiecie nowodworskim. 

Zadanie zlecone do wykonania przez stronę porozumienia – powiat 

warszawski zachodni. Poniesione wydatki przez powiat 

nowodworski: 39 206,25 zł.  

 

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 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 
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2019 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 

2019 r. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

1. Zespół ds. Ewidencji Gruntów; 

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

3. Zespół ds. Ewidencji Gruntów Filia w Nasielsku. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

Zadania zrealizowane w 2019 roku:  

1. Wykonanie prac związanych z dostosowaniem materiałów i baz 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

w zakresie wyodrębnienia obrębu ewidencyjnego 

Aleksandrowo z obrębu ewidencyjnego Cegielnia Psucka gmina 

Nasielsk . 

Opis prac wykonanych. 

Prace zostały wykonane dla obrębu ewidencyjnego Cegielnia Psucka 

poprzez wydzielenie nowego obrębu ewidencyjnego Aleksandrowo. 

Program do prowadzenia baz części graficznej ewidencji gruntów 

i budynków: EWMAPA ver. 12.25, program do prowadzenia baz 

części opisowej ewidencji gruntów i budynków: EWMAPA ver. 7.08. 

Zakres ilościowy prac: 

Ilość działek ewidencyjnych, dla których nastąpiła zmiana numeracji 

działek: około 110; obszar objęty pracami: około 185 ha; ilość działek 

ewidencyjnych przewidzianych do podziału: 3 (numery działek 

w obrębie Cegielnia Psucka: 65,74,139/12). 
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W związku z wyodrębnieniem obrębu ewidencyjnego Aleksandrowo 

z gruntów obrębu ewidencyjnego Cegielnia Psucka, należało 

przeprowadzić prace związane ze zmianą numeracji działek 

ewidencyjnych, zmianę numeracji klasoużytków, zmianę numeracji 

budynków wykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz 

przygotować dokumentację do zmiany oznaczenia nieruchomości 

w księgach wieczystych (dział I – Oznaczenie nieruchomości). 

2. Wykonania prac związanych klasyfikacją gruntów na obszarze 

około 40 ha – działek ewidencyjnych o numerach: 7/20, 9/25, 

28/21, 28/23, 28/25, 28/27, 28/29, 28/31, 28/33, 28/35, 28/37, 

28/39, 28/41, 28/43, 28/44, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61, 9/64, 9/65, 

9/66, 9/67, 9/86, 9/88, 9/90,29/2, 9/92,9/94, 9/54, 9/55 obręb 

ewidencyjny Łomna Las, gmina Czosnów - powiat 

nowodworski. 

W ramach realizacji prac wykonano: 

 prace związane z klasyfikacją gruntów w zakresie określonym 

w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów dla klasyfikatora; 

 kontrolę poprawności przeprowadzonej aktualizacji klasyfikacji 

gruntów przez inspektora  ds. klasyfikacji gruntów 

posiadającego niezbędną wiedzę do kontroli na koszt 

wykonawcy; 

 dokumentację zawierającą wyniki przeprowadzonych prac, 

w tym projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

 zostały rozpatrzone wnioski i zastrzeżenia do projektu ustaleń 

klasyfikacji złożonych przez strony postępowania w sprawie 

aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dodatkowo 

w  przypadku jeżeli strona wniesie odwołanie od decyzji 

klasyfikacyjnej, odniesienie się merytorycznie do zgłoszonych 

przez stronę uwag w zakresie przeprowadzonej klasyfikacji. 
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3. Wykonanie prac związanych z rewaloryzacją i poprawą 

warunków dokładnościowych numerycznej mapy ewidencji 

gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych 

Stanisławowo, Bronisławka, Modlin Nowy, Kosewo, Cegielnia 

Kosewo, Wymysły, Szczypiorno gmina Pomiechówek powiatu 

nowodworskiego na podstawie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjno – kartograficznego” 

Wykonano prace związane z rewaloryzacją i poprawą warunków 

dokładnościowych numerycznej mapy ewidencji gruntów 

i budynków obrębu ewidencyjnego Stanisławowo, Bronisławka, 

Modlin Nowy, Kosewo, Cegielnia Kosewo, Wymysły, Szczypiorno 

gmina Pomiechówek na podstawie materiałów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z załączonym dokumentem 

„RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac związanych 

z rewaloryzacją i poprawą warunków dokładnościowych 

numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na obszarze 

powiatu nowodworskiego na podstawie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjno-kartograficznego”. 

Ilość działek w opracowaniu: około 3830, 

Szacowana ilość operatów jednostkowych do wykorzystania 

w zasięgu opracowania: około 1000. 

4. „Dostosowanie układu wysokościowego baz BDOT500 i GESTU 

do układu wysokościowego PL-EVR2007-NH” 

Wykonano prace związane z dostosowaniem układu 

wysokościowego baz BDOT500 i GESUT do układu wysokościowego 

PL-EVR2007-NH dla jednostek ewidencyjnych powiatu 

nowodworskiego. Prace zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 

opracowania zaewidencjonowanego Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim pod numerem P.1414.2018.1447.  
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W ramach realizacji zamówienia wykonawca wykorzystał analizę 

oraz sformułowane wnioski przydatne do  przeliczenia wysokości 

z układu Kronsztadt 86 do układu  PL-EVRF2007-NH w procesie 

dostosowania numerycznej mapy zasadniczej do układu PL-

EVRF2007-NH stosownie do rozporządzenie RM z dnia 

15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych. Ustalenie indywidualnych, średnich różnic _DH dla 

obszaru poszczególnych gmin na podstawie analizy 

powierzchniowego rozkładu empirycznych różnic wysokości DH 

pomiędzy układami  wysokościowymi na obszarze powiatu 

nowodworskiego. 

Ilość jednostek ewidencyjnych do opracowania: 8, 

Ilość baz podlegających opracowaniu: 16, 

Przybliżona ilość obiektów w bazach BDOT500: 557 801 w tym: 

 obiektów wysokościowych o kodzie: RTPW01 – 427 874; 

 obiektów wysokościowych o kodzie: RTPW02 – 129 927. 

Przybliżona ilość obiektów wysokościowych w bazach GESUT: 

125 838. 

5. Wykonano zlecenie usługi w zakresie utrzymania, nadzoru 

autorskiego i opieki technicznej nad serwisem ePowiat na 

okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r., 

obejmującej: 

 utrzymanie serwisu na dedykowanym serwerze Wykonawcy, 

 zapewnienie ciągłości działania serwisu 24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu, 

 telefoniczne konsultacje i wsparcie użytkowników. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

Nie dotyczy.  
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dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

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 

2019 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 

2019 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 

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. W ramach gospodarowania zasobem Skarbu Państwa 

i Powiatu prowadzono 9 spraw dotyczących zbycia i zamiany 

nieruchomości, 10 spraw  dotyczących oddania nieruchomości 

w najem dzierżawę lub użyczenie. 
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2. Prowadzono czynności w trybie udzielenia zamówień 

publicznych m.in. wybór geodetów, rzeczoznawców i publikacji 

ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej. 

3. Zawarto porozumienie 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”. 

4. Przekazywano do wydziału Budżetu i Finansów informacje 

o przyjęciu nieruchomości na stan majątkowy: przekazano 67 

prawomocnych decyzji, protokołów z negocjacji 

5. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i mienia Powiatu 

oraz ewidencji zasobu Skarbu Państwa. 

6. Analiza i ewidencjonowanie postanowień i decyzji 

dotyczących postepowań w których stroną jest powiat 

nowodworski. 

7. Prowadzono wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 

i przekazano wykaz wraz z informacją o lokalizacji przestrzennej 

nieruchomości oraz wymaganymi opiniami Wojewodzie 

Mazowieckiemu oraz Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. 

8. Przeprowadzono 75 spraw dotyczących opłat za użytkowanie 

wieczyste, wydano 111 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

w prawo własności. 

9. Wydano 5 decyzji w przedmiocie wywłaszczenia 

nieruchomości oraz 38 decyzji sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości w celu realizacji celu publicznego. 

Prowadzono sprawy dotyczące zwrotów wywłaszczonych 

nieruchomości. 
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10. Prowadzono 94 sprawy dotyczące potwierdzenia nabycia 

nieruchomości wchodzących w skład dróg powiatowych z czego 45 

spraw zakończono uzyskaniem tytułu własności do nieruchomości. 

Łącznie uregulowano stan prawny gruntów o łącznej powierzchni 

22.1080 ha. Dla 90 działek zostały założone księgi wieczyste. 

11. Prowadzono  negocjacje odszkodowawcze (4) za grunty 

przejęte pod progi powiatowe. 

12. Prowadzono 206 postępowań odszkodowawczych za grunty 

przejęte pod drogi publiczne na podstawie różnych przepisów, 

w tym: 59 spraw dotyczących odszkodowań za grunty przeznaczone 

pod drogi gminne z terenu powiatu nowodworskiego oraz 147 

spraw  dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 

publiczne położone poza powiatem nowodworskim, do prowadzenia 

których Wojewoda Mazowiecki wyznaczył Starostę 

Nowodworskiego. 

13. W sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych 

wydano 31 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji 

rolnej. 

14. Przeprowadzono analizę 137 projektów decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji celu 

publicznego. 

15. W ramach Zespołu Opiniująco-Uzgadniającego dokonano 

analizy 40 projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych pod kątem zadań 

realizowanych w Zespole. 

16. Dokonano weryfikacji komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

(38 zawiadomień wraz z decyzjami komunalizacyjnymi). 
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17. Dokonano analizy dokumentacji sporządzonej przez 

geodetów w sprawach przebiegu granic działek  – 143 sprawy. 

18. Prowadzono 16 postępowań dotyczących uregulowania stanu 

prawnego wspólnot gruntowych oraz gruntów stanowiących tzw. 

„mienie gromadzkie”. Wydano 14 decyzji, w tym: dotyczących 

ustalenia powierzchni wspólnot gruntowych (2), ustalenia 

uprawnionych do wspólnoty (9), zatwierdzenia zmian w statucie 

wspólnoty (1) i uznania nieruchomości za mienie gromadzkie (2). 

19. Sprawy z zakresu reformy rolnej i uregulowania własności 

gospodarstw rolnych, w tym wydawanie kopii dokumentów 

archiwalnych: aktów własności ziemi, postanowień, protokołów 

stanu władania i przesłuchania stron, dokumentów dotyczących 

reformy rolnej, decyzji scaleniowych. Wydano 35 dokumentów, 

w wielu wypadkach poprzedzono to analizą dokumentów 

archiwalnych oraz rejestru gruntów.  

20. Przeprowadzono procedurę wymiany gruntów oraz 

prowadzono postępowanie dotyczące zwrotu działki siedliskowej 

przejętej przez Skarb Państwa.  

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Czy dla zadania 

została opracowana 

polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb 

przyjęcia danego 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program.  
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dokumentu oraz jego 

podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na koniec 

2019 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 

2019 r. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

W 2019 r. ilość załatwionych spraw z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej wyniosła 5 499, w tym: 

1. Pozwolenia na budowę: 

 liczba złożonych wniosków – 1 027 

 liczba wydanych pozwoleń – 949 

 liczba decyzji odmownych – 3 

 liczba odwołań od decyzji – 11 

2. Pozwolenia na rozbiórkę: 

 liczba złożonych wniosków – 24 

 liczba wydanych pozwoleń – 24 

 liczba decyzji odmownych – 0 

3. Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

(w tym również zgłoszenia rozbiórki i zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania): 
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 ilość zgłoszeń – 654 

 ilość zgłoszeń przyjętych – 611 

 ilość sprzeciwów – 43 

4.  Zgłoszenia z projektem: 

 liczba rozpatrywanych zgłoszeń z projektem – 75 

5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę: 

 liczba wydanych decyzji – 4 

6.  Umorzenie decyzji o pozwoleniu na budowę – 43. 

7.  Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę – 15. 

8. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 2. 

9. Sprawy inne (konserwator zabytków, lokalizacja inwestycji, 

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) – 944. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy.  

 

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 

2019 r. 

 Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym 

dokumencie powiatu 

Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz 

szeroko pojętą ochronę jej zasobów. 

Dla zadania nie została opracowana polityka,/ strategia/ program 

przez powiat nowodworski.  

Zadania  z zakresu gospodarki wodnej określone zostały 

w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 

nowodworskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” 

przyjętą przez Radę Powiatu Nowodworskiego Uchwałą z dnia 

23 czerwca 2016r. Nr XX/130/2016. 

W ramach zadań związanych z gospodarką wodną wymienionych 

w ‘Aktualizacji …” takich jak likwidacja nieczynnych, niesprawnych 
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Nazwa zadania Gospodarka wodna 

o takim charakterze 

są odniesienia do 

realizacji zadania 

z danego obszaru 

i wskazać stan 

realizacji na koniec 

2019 r. 

ujęć wód podziemnych, ustanawianie stref ochronnych ujęć, 

racjonalny pobór wód podziemnych do celów przemysłowych 

i rolniczych czy racjonalne gospodarowanie zasobami wód 

podziemnych  starosta od 1 stycznia 2018 r. nie jest organem 

realizującym te zadania w związku z wejściem w życie ustawy Prawo 

wodne i powstanie PGW Wody Polskie. 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane są przez gminy, 

gdzie zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków należy 

do zadań własnych gminy. Gminy na terenie powiatu 

nowodworskiego realizują rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

W zakresie ochrony wód powierzchniowych starosta zleca usługę 

polegającą na monitorowanie stanu środowiska na rzekach 

w granicach powiatu nowodworskiego 

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, 00-831 

Warszawa, ul. Twarda 42 – Koło Nr 15 w Nowym Dworze 

Mazowieckim wykonywał usługę „Patrole ekologiczne – 

monitorowanie stanu środowiska na rzekach Narew i Wkra 

w granicach powiatu nowodworskiego” oraz Nowodworskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim , ul. Sukienna 14. 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany był do monitorowania  

czystości rzek, dokonywania zgłoszeń  o zagrożeniach  skażenia 

środowiska wodnego właściwym organom, kontroli miejsc 

odprowadzania ścieków oraz do składania cząstkowych informacji 

o realizacji zadania. tj. m.in. o stanie środowiska wodnego (zapachu, 

mętności, barwy wody i obecności śniętych ryb), notatek 
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Nazwa zadania Gospodarka wodna 

służbowych, dokumentacji zdjęciowej z częstotliwością). Koszt – 

6000 zł., w tym 3 500 zł – WOPR, 2 500 zł OMPZW. 

Z uwagi na niskie stany wód powierzchniowych –WOPR patrolował 

rzeki również z lądu. 

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 danego 

dokumentu oraz jego 

podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na koniec 

2019 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 

2019 r. 

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 

nowodworskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” 

przyjętą przez Radę Powiatu Nowodworskiego Uchwałą z dnia 

23 czerwca 2016r. Nr XX/130/2016. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

Wydział Ochrony Środowiska. 
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Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

Wśród zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wymienione 

zadania mające na celu ochronę klimatu i poprawę jakości 

powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu dopuszczalnego 

dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 modernizacje dróg 

powiatowych, termomodernizacja. Gminy dofinansowywały osobom 

fizycznym dopłaty do wymiany pieców; obecnie mieszkańcy mogą 

korzystać z programu „Czyste powietrze”. 

W zakresie realizacji zadań z ochrony przyrody – starosta realizuje 

zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody m.in. na wydawanie 

zezwoleń na usunięcie drzew z terenu mienia gminnego.  

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska:  

1. wydano 4 decyzje z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym: 3 

decyzje na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 1 decyzję 

na emisję hałasu do środowiska, 1 decyzję na wytwarzanie 

odpadów; 

2. wydano 94 decyzji z zakresu ochrony przyrody – dot. usunięcia 

drzew z terenów stanowiących mienie gminne; 

3. przyjęto 36 zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać 

na środowisko a nie wymagających pozwoleń; 

4. udzielono 4 informacje na podstawie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

W zakresie jakości powietrza w 2019 r. wystąpiły przekroczenia 

pyłów zawieszonych pM10 i pM 2,5 na terenie województwa 

mazowieckiego – 19 lutego, 3 marca, 15 marca, 31 marca i 18 

kwietnia 2019r.  

Inwestycje 

realizowane 

Nie dotyczy. 
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Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

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 

2019 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 

2019 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 

Dotacje dla spółek wodnych zostały udzielone na podstawie Uchwały 

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  

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Ochrony Środowiska. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

1. Spółka Wodna Nasielsk otrzymała dotację w wysokości 

35 000 zł. na dofinansowanie zadania pn. Renowacja rowu 1D 

w miejscowości Czajki – Morgi w km 0+000 do 2+116 gmina 

Nasielsk, 
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Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

2. Spółka Wodna Nowy Modlin uzyskała dotację w wysokości 

5 000zł. z budżetu Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie 

zadania – Naprawa rurociągów drenarskich na terenie Nowego 

Modlina gmina Pomiechówek. 

3. Spółka Wodna Dolina Kazuń otrzymała dotację w wysokości 

10 000 zł. na dofinansowanie zadania  pn. Odtworzenie – 

konserwacja  rowu A1 w km 0+000 do 2+220. 

Ponadto:  

 wydano 4 decyzje z zakresu ustawy o lasach zmiana lasu na 

użytek rolny; 

 wydano 2 decyzje z zakresu ustawy prawo łowieckie; 

 wydano 181 kart wędkarskich; 

 wydano 64 zaświadczenia potwierdzające  rejestrację sprzętu 

służącego do amatorskiego połowu ryb; 

 wydano 1103 zaświadczeń w zakresie uproszczonych planów 

urządzenia lasów; 

 przeprowadzono 112 wizji terenowych; 

 wpisano 18 zwierząt do Rejestru żywych zwierząt gatunków 

wymienionych  w załącznikach A i B rozporządzenia Rady 

(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony 

gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, 

zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.  

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 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 
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Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb 

przyjęcia danego 

dokumentu oraz jego 

podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na koniec 

2019 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 

2019 r. 

 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – powołany 

Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego Nr 4/2016 i Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku - powołaną Zarządzeniem Starosty 

Nowodworskiego Nr 16/2019. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

W 2019 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku ściśle współpracowały ze sobą w zakresie 

analizy oceny zagrożeń, porządku publicznego, bezpieczeństwa 

obywateli na terenie powiatu nowodworskiego. W 2019 roku odbyły 

się trzy wspólne posiedzenia. Realizowano zadania związane min. z 

programami: „Bezpieczne ferie 2019”; „Bezpieczne wakacje 2019”. 

W 2019 roku na terenie powiatu nowodworskiego przestępczość 

kształtowała się w następujący sposób: 

 w katalogu ogólnym – 1846 zdarzeń, przy wykrywalności 

sięgającej blisko 77%, 
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Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 w katalogu przestępstw o charakterze kryminalnym – 1156 

zdarzeń, przy wykrywalności sięgającej ponad 71,42%, 

 w katalogu 7 kategorii przestępstw uciążliwych społecznie – 

390 zdarzenia, przy wykrywalności sięgającej ponad 51,47%. 

W 2019 roku na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano: 

 2018 2019 różnica 

wypadki 57 63 +6 

kolizje 1144 1142 -2 

zabici 13 14 +1 

ranni 66 77 +10 
 

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 

2019 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. 
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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 

2019 r. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r. 

1. Zaktualizowano plan bezpośredniej ochrony przed powodzią.  

2. Zaktualizowano plan bezpośredniej ochrony przed powodzią.  

3. W 2019 r.  odbywały się przeglądy wałów 

przeciwpowodziowych  z udziałem pracowników Wydziału 

Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.  

4. W 2019 roku doszło do realizacji porozumienia w sprawie 

współfinansowania dokumentacji projektowej „Przebudowa 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku 

Jabłonna  - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wykonawca projektu składa 

okresowe raporty o stanie zawansowania prac.  

5. Stan ilościowy magazynu przeciwpowodziowego nie uległ 

zmianie. 

6. W dniu 25 sierpnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził 

nowoopracowany Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Nowodworskiego. 

7. W 2019 roku na terenie powiatu miały miejsce dwa duże 

pożary lasu w miejscowościach Górki i Cieksyn. W akcji gaszenia 

pożaru udział wzięło : 131 zastępów PSP i OSP oraz 511 strażaków. 

Ogółem w 2019 roku było 1445 interwencji jednostek ochrony 
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przeciwpożarowej na terenie powiatu, w tym : 735 zagrożenia 

miejscowe, 553 pożary, 157 alarmy fałszywe. 

Liczba zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy:  

• 531 – gmina Nowy Dwór Mazowiecki 

• 296 – gmina Czosnów  

• 209 – gmina Nasielsk  

• 132 – gmina Zakroczym  

• 165 – gmina Pomiechówek  

• 112 – gmina Leoncin.  

Poszkodowani wskutek pożarów i miejscowych zagrożeń w 2019 

roku w poszczególnych gminach: 

• gmina Czosnów (1 ofiara śmiertelna, 32 rannych) 

• gmina Leoncin (1 ofiara śmiertelna, 10 rannych) 

• gmina Nasielsk (11 ofiar śmiertelnych, 39 rannych) 

• gmina Nowy Dwór Mazowiecki (23 ofiary śmiertelne, 

170 rannych) 

• gmina Pomiechówek (1 ofiara śmiertelna, 24 rannych) 

• gmina Zakroczym (1 ofiara śmiertelna, 18 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 

Strategia Powiatu Nowodworskiego przyjęta uchwałą Rady Powiatu 

Nowodworskiego nr XIV/89/2015 z dnia 31.12.2015 r. W ramach 

opracowanej Strategii oraz dokumentów ustawowych Powiatowy 
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Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

przyjęcia danego 

dokumentu oraz jego 

podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na koniec 

2019 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 

2019 r. 

Urząd Pracy realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem 

bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy. 

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 

2019 r.  

1. Liczba bezrobotnych w powiecie nowodworskim na koniec 

grudnia 2019 roku wyniosła 1 827 osób i była niższa w porównaniu z 

2018 r. o 3,9%.  

2. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5,7%. 

3. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. pozyskano 4 169 

miejsca pracy, w tym 2 917 związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców, wydano 1 091 osobom skierowania do pracy, 315 

osób spośród skierowanych przez urząd podjęło pracę.  

4. W 2019 r. za pośrednictwem urzędu pracy, pracodawcy 

najczęściej poszukiwali pracowników do prac związanych 

z przetwórstwem przemysłowym – magazynierów, operatorów 

wózków widłowych, pracowników produkcji, pakowaczy, 

pomocników ioperatorów linii produkcyjnych, operatorów maszyn i 



Strona 56 z 78 
 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

pracowników fizycznych. Podkreślić należy, że w grupie tych 

zawodów występuje największe zapotrzebowanie na zatrudnianie 

cudzoziemców: złożono oferty pracy na łączną liczbę miejsc pracy 

2 917, w celu uzyskania informacji starosty przy ubieganiu się o 

zezwolenia na prace u wojewody, przedsiębiorcy złożyli 3 440 

oświadczeń o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi oraz 

2 945 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca.  

5. Na koniec grudnia 2019 r. na terenie powiatu 

nowodworskiego do rejestru REGON wpisanych było 8 626 

podmiotów gospodarczych.  

6. W rejestrze pracodawców Powiatowego Urzędu Pracy 

figurowało 2 810 podmiotów, z którymi podejmowana była bieżąca 

współpraca w ramach otwartego rynku pracy, jak również w 

zakresie programów aktywizacji. 

7. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki 

na aktywizację osób bezrobotnych w ramach rezerwy MRPiPS na 

organizację staży Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w ramach której objął wsparciem 2 osoby bezrobotne. Dodatkowo 

w ramach środków z rezerwy Ministra zostało utworzone 

stanowisko pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej w ramach 

refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy przez spółdzielnie 

socjalne. 

8. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy 

Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim realizował działania 

służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracodawców jak i 

pracowników. W roku 2019 wpłynęło 49 wniosków na realizację ww. 

zadania z czego 361 osób zostało objętych wsparciem ze środków 

KFS. 
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9. Realizując program promocji zatrudnienia i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy z Funduszu Pracy objęto wsparciem 203 

osoby bezrobotne.  

10. 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 146 osób.  

11. W ramach realizacji projektu skierowanego do osób 

bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

wsparciem objęto 85 osób. 

12. W 2019 roku odbył się cykl 4 warsztatów Partnerstwa 

Międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego 

powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Jest to pierwsza tego 

typu inicjatywa na Mazowszu, mająca na  celu  budowanie 

Partnerstwa Międzypowiatowego poprzez wypracowanie 

współpracy między przedstawicielami wszystkich środowisk, tj. 

przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora, 

sektora ekonomii społecznej i aktywnych mieszkańców powiatu. 

13. W zakresie tworzenia partnerstw lokalnych, opracowano 

projekty międzypowiatowe w ramach 6 obszarów tematycznych: 

a) kształcenie i kwalifikacje zawodowe dla młodzieży i 

dorosłych, 

b) inwestycje powiatowe/międzypowiatowe i turystyka, 

c) przedsiębiorczość lokalna – lokalny biznes międzypowiatowy, 

d) projektowanie i pozyskiwanie środków finansowych, 

e) sprawy społeczne, 

f) współpraca z samorządem lokalnym. 
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14. Ostatecznie przyjęto cztery priorytetowe obszary tematyczne 

do dalszych spotkań w kolejnych latach: turystyka, rzemiosło, 

współpraca przedsiębiorców, zatrudnianie cudzoziemców. 

15. Konkretnym produktem Partnerstwa Lokalnego powiatu 

nowodworskiego jest utworzenie Stowarzyszenia Partnerstwa 

Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego, które w krótkim czasie 

od powstania podjęło już wiele działań odnoszących się do ważnych 

wydarzeń jak również przyczyniło się do rozwiązania lokalnie 

zaistniałych problemów. Wymiernym osiągnięciem stała się również 

– zainicjowana i realizowana przez Stowarzyszenie ENJOY Leoncin - 

budowa łodzi „Nadwiślanin” zwieńczona jej wodowaniem i 

wykorzystywaniem w ramach rozwijającej się lokalnie turystyki na 

rzece Wiśle.  

16. W celu jednorodnego przygotowania  młodzieży szkolnej 

z powiatu nowodworskiego do lepszego funkcjonowania na rynku 

pracy w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze 

Mazowieckim wyszedł z inicjatywą zorganizowania forum doradców 

zawodowych w którego skład wchodzą wszyscy doradcy zawodowi 

ze Szkół Podstawowych i Urzędu Pracy. W ramach cyklicznych 

spotkań forum realizowane były zagadnienia wynikające z obowiązku 

realizacji ustawy prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 roku 

(art. 47 ust.1, pkt 4) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. oraz 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 986). W oparciu o dane zawarte w Barometrze 

Zawodów Deficytowych na rok 2020 przedstawiane są bieżące 

potrzeby kształcenia w zawodach najbardziej poszukiwanych na 

lokalnym rynku pracy. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 

r. ze wzmożoną aktywnością, gdyż istnieje potrzeba wypracowania 

świadomego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy 
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młodzieży – przyszłych uczestników lokalnego rynku pracy, w tym 

poszerzenie wiedzy z zakresu współpracy publicznych służb 

zatrudnienia EURES. Planowane jest również wsparcie dla 

pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

dofinansowanie szkoleń nauczycieli zakresu doradztwa 

zawodowego. 

17. W 2019 r. obchodzono 100-lecie publicznych służb 

zatrudnienia, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

zaczęły organizować się na mocy „Dekretu o organizacji 

państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad 

wychodźcami" z 27 stycznia 1919 r., wydanego przez Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

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 i stan 

realizacji na koniec 

2019 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 
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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 

2019 r. 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

W 2019 r. Rzecznik Konsumentów udzielił porad/interwencji – 1142 

z zakresu prawa konsumenckiego. 

Rodzaj porad: 

1. osobiste i telefoniczne – 1027, 

2. pisemne (mailowe) - 62, 

3. wystąpienia do przedsiębiorców – 40, 

4. projekty pism procesowych /pozwy – 13. 

Najwięcej spraw dotyczyło: 

1. RTV i AGD –razem – 194, 

2. odzieży i obuwia razem – 192, 

3. art. wyposażenia wnętrz (meble , armatura , drzwi itd.) - razem 

– 97, 

4. remonty, prace budowlane - razem – 55, 

5. finansowe (banki , firmy pożyczkowe, skok-i) – 55, 
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6. telekomunikacja - razem – 66, 

7. samochody i części –razem – 60, 

8. sektor energetyczny i wodny - razem – 43. 

Inne formy działalności rzecznika : 

1. Pisemne wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców - 40 

wystąpień. 

2. Wystąpienia z zakresu usług: 

a) usługi telekomunikacyjne – 2, 

b) usługi dostawy energii elektrycznej i gazu – 1, 

c) bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, 

pielęgnacja – 1, 

d) usługi czyszczenia i naprawy odzieży i obuwia – 1  

e) usługi turystyczne – 4, 

f) usługi edukacyjne – 1. 

3. Wystąpienia Rzecznika z zakresu umów kupna – sprzedaży: 

a) wyposażenie wnętrz – 1, 

b) sprzęt AGD i RTV – 3, 

c) obuwie i odzież  – 18, 

d) samochody i środki transportu , części samochodowe – 3, 

e) inne – 4, 

f) artykuły rekreacyjne – 1. 

4. Przygotowane dla konsumentów pisma procesowe (13) (pozwy, 

apelacje od wyroków sądowych , sprzeciwy od nakazów 

zapłaty): 

a) bieżąca konserwacja, remonty – 3, 

b) sprzęt AGD i RTV – 2, 

c) finansowe – 1, 

d) konserwacja i naprawa pojazdów – 2, 

e) produkty związane z opieką zdrowotną – 1, 

f) obuwie – 1, 
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g) sektor energetyczny – 1, 

h) inne – 1. 

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 

2019 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 2019 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 

 

Jednostki 

organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny. 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, 

przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

Mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogli z niej korzystać 

w 3 punktach zlokalizowanych w Nowym Dworze Mazowieckim, 

w Nasielsku i Czosnowie. Porady prawne świadczone były przez 

radców prawnych, adwokatów oraz organizację pozarządową. 

W ramach nieodpłatnej pomocy łącznie udzielono 738 porad 

prawnych, w tym 124 udzielonych przez organizację pozarządową. 

Najwięcej porad udzielono w Nowym Dworze Mazowieckim - 421, 

w Nasielsku - 193, w Czosnowie - 124.  

Od lipca 2019 r. został wprowadzony system obsługi nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

mający na celu elektroniczną obsługę dokumentowania porad i 

sprawozdawczości NPP/NPO, a także pomoc w organizacji i kontroli 

usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego (NPO). Kluczowe funkcje systemu 

pozwoliły wyeliminować postać papierową KART POMOCY A i B, 

wraz z bieżącym udostępnianiem opinii osób uprawnionych 

samorządom prawniczym na poziomie ORA i OIRP oraz organizacjom 

pozarządowym prowadzącym punkty. System umożliwia 

automatyczne generowanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych 

z KART POMOCY A i B oraz udostępnianie danych o zrealizowanych 

zadaniach z zakresu edukacji prawnej. 
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W ramach działań edukacyjnych odbyły się 2 spotkania skierowane 

do młodzieży w szkołach średnich mające na celu podniesienie 

świadomości prawnej społeczeństwa. 

Na finansowanie zadania w 2019 r. Powiat otrzymał dotację 

z budżetu państwa w wysokości 161 488,32 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 2019 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 2019 r. 

Zadania w zakresie obronności realizowane były na podstawie: 

1. Wytycznych Starosty Nowodworskiego z dnia 07.03.2019 r. 

do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w powiecie nowodworskim w 2019 roku, 

2. Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

nowodworskim w 2019 r. 

3. Planu szkolenia obronnego powiatu nowodworskiego na 

2019 r. 

4. Planu działania w zakresie obrony cywilnej powiatu 

nowodworskiego na 2019 r. 

Dokumenty te zostały sporządzone na podstawie planów 

i wytycznych szczebla wojewódzkiego i uzgodnione z Wojewodą 

Mazowieckim. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

W dniach od 19 marca do 8 kwietnia 2019 r. odbyła się kwalifikacja 

wojskowa. Z rocznika podstawowego i starszych wezwano 457 

osób, stawiło się 383 mężczyzn i 3 kobiety. 

Przeprowadzono szkolenia obronne dla obsady Stałego Dyżuru 

i Akcji Kurierskiej, w sumie przeszkolono 23 osób. 

W 2019 roku WKU Warszawa Ochota uruchomiło dwukrotnie Akcję 

Kurierską w trybie alarmowym. 

Pracownicy Wydziału brali udział w dwóch szkoleniach 

organizowanych przez WBiZK Urzędu Wojewódzkiego oraz jednym 

organizowanym przez Szkołę Aspirantów w Krakowie. 

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 2019 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 2019 r. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 

Odniesienie znajduje się w dokumencie: Strategia Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2030 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2015 – 2030. 

Podstawowe założenia w zakresie promocji powiatu:  

1. WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ - organizowanie, koordynowanie wydarzeń 

promujących lokalne dziedzictwo (konkursy, wstawy, foldery, 

imprezy cykliczne); wdrażanie aktywnej komunikacji dwustronnej 

pomiędzy zarządzającymi a społecznością lokalną; wspieranie 

działań NGO na terenie powiatu, 
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2. ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH - zwiększenie dostępności 

usług publicznych na terenie powiatu poprzez likwidację obszarów 

wykluczenia komunikacyjnego; inicjowanie i współpraca w 

tworzeniu oferty korzystania z usług publicznych skierowanej do 

osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin wielodzietnych, 

3. BEZPIECZEŃSTWO - inicjowanie i wspieranie edukacji 

ekologicznej dzieci i dorosłych; działania profilaktyczne ze 

szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpieczeństwa na drogach; 

4. Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu 

do sytuacji kryzysowych. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2019 r.  

Stan realizacji na koniec 2019 roku: 

1. dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

zorganizowany został koncert w Kościele pw. Św. Maryi Dziewicy i 

Męczennicy w Leoncinie pod patronatem Starosty 

Nowodworskiego; 

2. Oddział PTTK Mazowsze pod patronatem Starosty 

Nowodworskiego zorganizował 68 Centralny Zlot Turystów Kolarzy 

PTTK celem zlotu było poznawanie przez uczestników piękna 

Mazowsza, jego historii i teraźniejszości, poznawanie zabytków 

i walorów krajoznawczych Mazowsza poprzez zwiedzanie Twierdzy 

Modlin i miasta Nowy Dwór Mazowiecki z przewodnikiem, 

prelekcje z prezentacją nt. historii i atrakcji turystycznych 

Mazowsza, uczczenie 80 rocznicy września 1939 - napaści Niemiec 

hitlerowskich na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej; 
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3. powieszenie na elewacji budynku Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim pamiątkowego banera 

z /wykorzystaniem logotypu powstałego przy okazji 80 rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej. Wydarzenia były okazją do integracji 

społeczności lokalnej oraz poszerzenia wiedzy na temat historii 

Polski; 

4. organizacja cyklicznych wydarzeń integrujących lokalne 

społeczeństwo tj.: V Spotkanie świąteczne dla mieszkańców 

powiatu nowodworskiego, bezpłatne badania dla dzieci – wspólnie 

z fundacją Ronalda McDonalda; II Powiatowy Spływ Kajakowy; 

udział w dożynkach wojewódzkich razem z rolnikami z terenu 

powiatu nowodworskiego; 

5. wdrożenie w ramach Projektu „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt 

ASI), systemu dziedzinowego do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

6. kontynuacja dostosowywania strony internetowej 

www.nowodworski.pl i BIP do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

kontynuacja prowadzenia profilu powiatu nowodworskiego na 

portalu społecznościowym Facebook i Youtube (wprowadzenie 

online Sesji Rady Powiatu ), kontynuacja wydawania bezpłatnej 

Gazety Powiatowej w formie papierowej i elektronicznej.  

Niniejsze działania mają na celu szybki i rzetelny przekaz informacji 

między powiatem a podmiotami gospodarczymi, organizacjami 

pozarządowymi a przede wszystkim mieszkańcami powiatu, 

budowanie pozytywnego wizerunku powiatu; 

http://www.nowodworski.pl/
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7. działania edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

– objęcie przez Starostę Nowodworskiego patronatem: 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

etap powiatowy, konkursu Bezpiecznie na rowerze, Mistrzostw 

Pierwszej Pomocy PCK, eliminacje powiatowe, Powiatowego 

Konkursu Profilaktycznego „Młodzi kontra używki – alkohol”, 

zawodów sportowo - pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu 

nowodworskiego,  

Ponadto powiat nowodworski aktywnie promuje krwiodawstwo 

poprzez włączanie się w organizowane przez OSP NDM i HDK 

Legion akcje krwiodawstwa poprzez rozpowszechnianie 

i nagłaśnianie apeli w intrenecie, poprzez plakaty. Powiat wspiera 

również kampanie społeczne tj. Szlachetna Paczka, WOŚP projekt 

Niepodległa do Hymnu. 

Współpraca samorządu powiatu nowodworskiego z różnymi 

podmiotami przyjmowała dwie formy: finansową oraz 

pozafinansową. Współpraca finansowa w ramach patronatu 

Starosty Nowodworskiego nad wydarzeniami, uroczystościami, 

przedsięwzięciami społeczno – kulturalnymi, działaniami z zakresu 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla seniorów i osób 

niepełnosprawnych. Forma wsparcia powiatu to najczęściej zakup 

nagród, pucharów, medali, książek, dyplomów okolicznościowych, 

statuetek, przekazanie materiałów promocyjnych. Wsparte 

wydarzenia to: 

a) XXV lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP 

o/Modliński; 

b) Obchody jubileuszu XV lecia Nowodworskiego 

Stowarzyszenia Amazonek; 

c) Nowodworskie obchody 100 – lecia PCK, 
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d) XIX Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów 

Zabytkowych; 

e) Międzynarodowy Dzień Inwalidy, 

f) PROMIEŃ 2019; 

g) CYTADELA 2019; 

h) Międzykołowe zawody wędkarskie o puchar Starosty 

Nowodworskiego; 

i) Specjalistyczna wystawa terierów typu bull; 

j) III Wieliszewski Zlot Motocyklowy; 

k) Piknik rodzinny wsi Nowy Modlin; 

l) Piknik rodzinny „Baloniada”; 

m) Gala wolontariatu; 

n) V powiatowy konkurs pięknego czytania; 

o) XII powiatowy konkurs „Wydajemy własną książkę”; 

p) V powiatowy międzyszkolny turniej literacki; 

q) Powiatowy konkurs  wiedzy o igrzyskach olimpijskich „Letnie 

igrzyska olimpijskie w okresie międzywojennym od Paryża do 

Berlina; 

r) etc. 

Współpraca pozafinansowa obejmowała: 

a) wsparcie promocyjne działań związanych z utworzeniem 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach,  

b) rozpowszechnianie informacji poprzez zamieszczanie na 

stronie www.nowodworski.pl, profilu Facebook 

i BIP/komunikaty i ogłoszenia takich jak: 

 informacje o odbywających się koncertach np.: 

Nowodworskie wspólne kolędowanie; 

 informacje o konkursach np.: konkurs historyczny Patria 

Nostra, konkurs fotograficzny Mazowsze Bliskie Sercu, , 

http://www.nowodworski.pl/
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Mazowiecki konkurs fotografii kulinarnej, Mazowieckie 

Barwy Wolontariatu, PracoDawca Zdrowia itp.; 

 informacje o projektach ogólnopolskich tj.: Narodowe 

Czytanie, akcja Polska zobacz więcej – weekend za pół 

ceny, Aktywny absolwent itp. 

 rozpowszechnienie informacji promującej platformę 

informatyczną www.wrota.mazowsza.pl, publikacja na 

stronie internetowej powiatu publikacji pt.: Pole 

elektromagnetyczne a człowiek; 

 informacje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla 

mieszkańców powiatu nowodworskiego; 

 zamieszczenie informacji o podmiotach ekonomii 

społecznej z terenu powiatu nowodworskiego. 

Poza powyższymi zadaniami, wykorzystując trend zainteresowania 

społeczności spędzaniem wolnego czasu poprzez uprawianie 

sportów powiat nowodworski włączał się w różnego rodzaju 

wydarzenia sportowe poprzez ich patronowanie przez Starostę 

Nowodworskiego, współorganizowanie lub współfinansowanie. Są 

to m.in.:  

a) Turniej piłki halowej jednostek straży pożarnych,  

b) Turniej charytatywny „Gramy dla harcerzy”, 

c) Nowodworska liga koszykówki, 

d) Podsumowanie roku sportowego gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki, 

e) Półmaraton Trzech Rzek, 

f) Bieg Świętego Jerzego, 

g) Bieg Obrońców Modlina, 

h) E-spotowe rozgrywki FIFA „Noviak cup”, 

i) Majówka sportowo – rekreacyjna seniora, 

j) Notosport e-sport leagues turniej w piłce nożnej, 

http://www.wrota.mazowsza.pl/
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k) Bieg z okazji uczczenia 55 lecia klubu Żbik Nasielsk 

Wydarzenia od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

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/progra

m.  

Jeżeli tak, 

wskazać 

nazwę/datę/tryb 

przyjęcia danego 

dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na 

koniec 2019 r.  

Jeżeli nie, 

wskazać czy w 

innym 

dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do 

realizacji zadania 

z danego obszaru 

i wskazać stan 

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 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjęty Uchwałą NR 

UCHWAŁA NR XLV/304/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

15listopada 2018 r. 

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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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 

realizacji na 

koniec 2019 r. 

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 i wydarzeń 

społeczno–kulturalnych, działania z zakresu sportu, kultury, ochrony 

i promocji zdrowia, dofinansowywanie wydarzeń na wniosek organizacji.  

Współpraca pozafinansowa obejmowała prowadzenie mapy aktywności 

podmiotów pozarządowych, wsparcie akcji 1% podatku dla organizacji 

pożytku publicznego z terenu powiatu nowodworskiego, prowadzenie 

zakładki 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. 

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej. 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny. 
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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 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące 

realizacji zadania 

w 2019 r.  

Zadania zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

a) prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego dla dzieci z terenu powiatu nowodworskiego, 

b) dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

c) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

dla mieszkańców powiatu, 

d) promocja honorowego krwiodawstwa w szkołach, dla których 

powiat nowodworski jest organem prowadzącym oraz rozwijanie 

systemu SYRENA LEGIONU – System Reagowania Na Apele o Krew, 

e) przeprowadzenie świątecznych animacji dla mieszkańców powiatu 

nowodworskiego, 

f) patrole ekologiczne rzek oraz brzegów na terenie powiatu 

nowodworskiego, 

g) utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Szczegółowe zestawienie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

przedstawione jest w Sprawozdaniu za rok 2019 z realizacji 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.  

https://www.nowodworski.pl/plik,12806,sprawozdanie-za-rok-2019-z-

realizacji-programu-wspolpracy.pdf. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, 

którego dotyczy 

zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy. 

 

https://www.bip.nowodworski.pl/plik,12739,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,12739,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,12739,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,12739,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o.pdf
https://www.nowodworski.pl/plik,12806,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy.pdf
https://www.nowodworski.pl/plik,12806,sprawozdanie-za-rok-2019-z-realizacji-programu-wspolpracy.pdf
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VII. Pozostałe usługi dla obywateli – dane statystyczne za 2019 rok 

Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze 

Mazowieckim  

Liczba 

postępowań 

wszczętych 

w 2019 roku na 

wniosek: 

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które 

ukończyły 16 rok życia 

1111 

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, przed 16 rokiem 

życia 

223 

o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 449 

o wydanie karty parkingowej 321 

Razem: 2104 

 

Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Liczba wydanych 

w 2019 roku: 

Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydane dla osób, które 

ukończyły 16 rok życia 

1074 

Orzeczeń o niepełnosprawności wydane dla osób przed 16 rokiem życia 235 

Razem: 1309 

 

Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Liczba wydanych 

w 2019 roku: 

Legitymacji osoby niepełnosprawnej 459 

Kart parkingowych 323 

Liczba posiedzeń składów orzekających, które odbyły się w 2019 roku 75 
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Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji 

i Transportu 

Liczba w szt.  

1. Rejestracje pojazdów:  

 samochody osobowe/autobusy/ciągniki samochodowe 10 334 

pojazdy zabytkowe 26 

Motorowery 175 

Motocykle/ciągniki 686 

Przyczepy/naczepy 951 

Tablice indywidualne 55 

2. Wydane uprawnienia:  

 Prawo jazdy 2 234 

prawo jazdy międzynarodowe 61 

uprawnienia do kierowania tramwajem 9 

3. Zatrzymane uprawnienia do kierowania 488 

4. Cofnięcie uprawnień do kierowania 177 

5. Zwrot zatrzymanych uprawnień 243 

6. Przywrócenie uprawnień do kierowania 39 

 

Lp. 
Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego 
Ilość 

1.  Wysłane przesyłki (w tym listy i paczki) 22 434 

2.  Zarejestrowane sprawy 28 734 

3.  Skargi 3 

4.  Wnioski 4 

5.  Petycje 6 

6.  Porady za pośrednictwem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 738 
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Lp. 
Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego 
Ilość 

7.  Sprawy dot. rzeczy znalezionych 60 

8.  Potwierdzenie profilu zaufanego 324 

VIII. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach 

zewnętrznych w 2019 r.  
Lp. Podmiot do 

którego został 

złożony wniosek 

Nazwa zadania Nazwa 

Programu 

Koszt 

zadania (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

(zł) 

1.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Przebudowa 

drogi powiatowej 

nr 2424W 

Nasielsk – Nuna 

Dotacja ze 

środków 

związanych 

z wyłączeniem 

z produkcji 

gruntów rolnych 

276 897,60 150 000,00 

(50 %) 

138 448,00 

2. 2

. 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki  

Przebudowa 

drogi powiatowej 

nr 3001W na 

odcinku 

Swobodnia -

Zakroczym-ul. 

Koźmińskiego – 

ul. Warszawska –

ul. Gałachy – do 

drogi krajowej nr 

62 od km 6+518 

km do 9+141 km 

Fundusz Dróg 

Samorządowych  

3 044 397,97  2 435 518,00 

(80%) 

2 435 518,00 

3. 3

.  

Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Modernizacja 

pracowni 

komputerowej 

w Liceum 

Ogólnokształcący

m im. Wojska 

Polskiego 

w Nowym 

Dworze 

Mazowieckim  

Mazowiecki 

Instrument 

Dofinansowania 

Pracowni 

Językowych 

79 000,00 zł  49 000,00  

(62%) 

49 000,00 
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Lp. Podmiot do 

którego został 

złożony wniosek 

Nazwa zadania Nazwa 

Programu 

Koszt 

zadania (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

(zł) 

4. 4

. 

Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

Nowy zawód 

w ZSZ nr 1 

„Monter stolarki 

budowlanej” 

Zwiększenie 

części 

oświatowej 

subwencji 

ogólnej z 0,4% 

rezerwy  

- 40 720,00 28 300,00  

5. 5

.  

Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

Odprawa 

nauczycieli art. 20 

KN 

Zwiększenie 

części 

oświatowej 

subwencji 

ogólnej z 0,4% 

rezerwy  

- 20 898,00 3 045,00 

6. 6

.  

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Utworzenie 

Środowiskowego 

Domu 

Samopomocy 

w Nowym 

Dworze 

Mazowieckim  

Dotacja ze 

środków 

budżetu 

państwa 

- - 565 358,00 

7. 7

.  

Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 

Wzrost zadań od 

dnia 1 września 

2019 r. 

Zwiększenie 

części 

oświatowej 

subwencji 

ogólnej z 0,4% 

rezerwy 

- -  156 731,00 

8. 8

.  

Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Dotacja z zakresu 

równomiernego 

rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego  

Rozbudowa 

Nowodworskiego 

Centrum 

Medycznego 

wraz z budową 

bloku 

operacyjnego  

13000000,00 4 000 000,00 

(30,76%) 

Wniosek 

w trakcie oceny 

9. 9

. 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Remont drogi 

powiatowej nr 

3002W na 

odcinku 2285 m 

Wygoda 

Smoszewska, 

Smoszewo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

1667 359,39  - Wniosek 

w trakcie oceny 
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Lp. Podmiot do 

którego został 

złożony wniosek 

Nazwa zadania Nazwa 

Programu 

Koszt 

zadania (zł) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

(zł) 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

(zł) 

10. 1

0

. 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Remont drogi 

powiatowej nr 

2417W na 

odcinku 

o długości 2395 

m Henrysin, 

Trębki Nowe  

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

1 691 705,32 - Wniosek 

w trakcie oceny 

11. 1

1

. 

Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych  

Wdrożenie 

nowoczesnych e-

usług dla Powiatu 

Nowodworskiego  

Informatyzacja 

administracji 

publicznej  

1 665 666,00 1 323 265,16 

(80%) 

Wniosek 

w trakcie oceny 

12. 1

2

. 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji 

Europejskie 

kształcenie 

zawodowe w ZSZ 

w Nasielsku  

Erasmus + 231 271,01 231 271,01 

(100 %)  

180 169,00 

- I transza 

51 102,01 zł – II 

transza po 

rozliczeniu 

13. 1

3

.  

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji  

Doskonalenie 

kompetencji 

kluczowych 

młodzieży w LO 

im. M. Kopernika 

w Nasielsku 

drogą ich rozwoju 

osobistego 

Ponadnarodowa 

mobilność 

uczniów. Nabór 

2019, II runda 

selekcyjna  

- 167 215,00 Wniosek 

w trakcie oceny 

14. 1

4

. 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Zakup nowych 

ubrań specjalnych 

typu NOMEX dla 

funkcjonariuszy 

Komendy 

Powiatowej 

Państwowej 

Straży Pożarnej 

w Nowym 

Dworze 

Mazowieckim  

Program 

Zapobiegania 

zagrożeniom 

środowiska 

i poważnym 

awariom oraz 

usuwanie ich 

skutków poprzez 

zakup sprzętu 

ratowniczego 

35 000, 00 30 000,00 

(100%) 

30 000,00 

 


