
UCHWAŁA NR 462/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 25.05.2022 roku 

w sprawie Raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok 

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

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Przedstawia się Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok Radzie Powiatu 

Nowodworskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Wicestarosta Paweł Calak 

2. Członek Radosław Kasiak 

3. Członek Monika Nojbert 

4. Członek Jan Serwatka 



Nowy Dwór Mazowiecki, maj 2022 

Raport 
o stanie powiatu nowodworskiego 

za 2021 rok   
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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 

Dz. U. z 2022 poz. 528 ze zm) (dalej u.s.p.) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na 

podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe 

wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 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 

Siedziba władz: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, 

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Okres, którego dotyczy raport: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 rok 

Krótki opis sytuacji demograficznej: 

Powiat nowodworski w roku 2021 liczył 79 022 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią 

kobiety, a 48,8% mężczyźni. 39 675 ludności to mieszkańcy terenów wiejskich, 39 347 

to mieszkańcy miast. Średni wiek mieszkańców wynosił 41,3 lat i był porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Powiat nowodworski ma ujemny przyrost 

naturalny wynoszący -224. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,82 na 1000 

mieszkańców powiatu nowodworskiego. Gęstość zaludnienia w powiecie to 114 osób/km2, 

stopa urbanizacji 50,5%. 

Powierzchnia: 691,6 km2 

Granice powiatu nowodworskiego pozostały niezmienione. 
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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. 

Stan mienia Powiatu Nowodworskiego: 

Nieruchomości będące własnością Powiatu Nowodworskiego tworzą powiatowy zasób 

nieruchomości, którym gospodaruje Zarząd Powiatu. 

Uchwałą Nr 298/2021 z dnia 31.03.2021 r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego przyjął Plan 

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2023. 

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu 

nieruchomości polega w szczególności na ewidencjonowaniu nieruchomości oraz ich 

wycenie, zabezpieczaniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniu i windykacji 

należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu 

nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu nieruchomości, 

a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi - użytkowanie, służebność 

gruntowa, przesyłu, hipoteka.  
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Lp. Rodzaj zasobu Ilość 

nieruchomości 

Powierzchnia (ha) Powierzchnia w % 

1.  Nieruchomości oddane 

w trwały zarząd 

9 5,12 1,75 

2.  Nieruchomości oddane 

w użyczenie 

2 0,10 0,03 

3.  Nieruchomości, na których 

zostało ustanowione 

prawo użytkowania 

6 4,59 1,57 

4.  Pozostały zasób 

nieruchomości 

3 1,11 0,38 

5.  Drogi Ilość działek Powierzchnia  

 gm. Nasielsk 413 68,65 23,47 

 m. Nasielsk 43 15,77 5,39 

 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

45 4,78 1,63 

 Czosnów 390 45,94 15,70 

 Leoncin 157 34,94 11,95 

 Pomiechówek 189 49,00 16,75 

 m. Zakroczym 44 17,12 5,85 

 gm. Zakroczym 82 45,42 15,53 

Razem: 292,54 ha  100  

Na dzień 31.12.2021 r. w skład zasobu wchodzą grunty o łącznej powierzchni 292,54 ha 

w tym: 

 5,12 ha gruntów znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu 

 287,42 ha gruntów stanowi pozostały zasób nieruchomości Powiatu 
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Podział nieruchomości powiatowych według sposobu ich użytkowania 

Lp. Sposób użytkowania 

gruntów 

Ilość nieruchomości Powierzchnia Powierzchnia w % 

1.  Cele oświaty i edukacji 10 3,74 1,34 

2.  Cele ochrony zdrowia 

i pomocy publicznej 

6 6,06 2,17 

3.  Administracja publiczna 4 1,17 0,42 

4.  Drogi powiatowe Ilość działek: 1308 267,80 96,07 

Razem: 278,77 ha 100 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia nieruchomości drogowych z uregulowanym 

stanem prawnym wynosiła łącznie: 281,62 ha, w tym: 

Gmina Ilość działek Powierzchnia (ha) 

gm. Nasielsk 413 68,65 

m. Nasielsk 43 15,77 

Nowy Dwór Mazowiecki 45 4,78 

Czosnów 390 45,94 

Leoncin 157 34,94 

Pomiechówek 189 49,00 

m. Zakroczym 44 17,12 

gm. Zakroczym 82 45,42 

Powiat Nowodworski nabywa do zasobu działki drogowe na podstawie: 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

w  zakresie dróg publicznych; 

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami; 

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy regulujące 

administrację publiczną. 
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Powierzchnia nieruchomości powiatu na dzień 31.12.2021 r. 10,92 ha (bez nieruchomości 

zajętych pod drogi powiatowe). 

W ramach wykonywania uprawnień właścicielskich przekazano nieruchomości w trwały 

zarząd następującym jednostkom organizacyjnym: Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 

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, dwa lokale użytkowe są przedmiotem najmu na rzecz Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

oraz sześć lokali użytkowych jest przedmiotem użyczenia na rzecz Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Sądu Rejonowego w Nowym 

Dworze Mazowieckim oraz Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. 

W budynku przy ul. Bohaterów Modlina 40 w Nowym Dworze Mazowieckim użyczono 

pomieszczenia na potrzeby Archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

wynajęto pomieszczenia na potrzeby Archiwum zakładowego Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego. 

Powiat Nowodworski przekazał w użytkowanie na czas nieoznaczony cztery nieruchomości 

zabudowane Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim 

o powierzchni 3,4178 ha, z czego cztery w Nowym Dworze Mazowieckim i dwie 

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. 
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Podstawowe dane finansowe na koniec 2021 r. 

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXV/166/2020 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. Plan budżetu w stosunku do 

pierwotnej wersji został zmieniony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan budżetu oraz jego wykonanie przedstawiał się następująco: 

planowane dochody na kwotę 85 470 359,86 zł  zostały zrealizowane w kwocie 

88 745 455,68 zł tj. 103,83% w stosunku do zakładanego planu, w tym: 

 dochody bieżące w kwocie 83 186 673,51 zł, tj. 104,16%, 

 dochody majątkowe w kwocie 5 558782,17 zł, tj. 99,15%. 

Dochody wykonano według następujących źródeł ich pochodzenia: 

 udziały powiatu w podatkach dochodowych budżetu państwa – 31 121 866,93 zł, 

 subwencja ogólna – 24 001 799,00 zł, 

 opłaty – 5 278 375,30 zł, 

 dochody z majątku powiatu – 539 670,15 zł, 

 dotacje i środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych – 

21 311 599,15 zł, 

 pozostałe dochody – 6 492 145,15 zł. 

Nadwyżka dochodów wykonanych nad planowanymi wynosi 3 275 095,82 zł.  

Planowane wydatki na kwotę 89 282 757,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 

84 825 409,47 zł, tj. 95,01% w stosunku do zakładanego planu, w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie 68 230 319,11 zł, 95,02%; 

 wydatki majątkowe w kwocie 16 595 090,36 zł, tj. 94,95%. 

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. 

Wynik z działalności powiatu za 2021 rok w stosunku do planowanego deficytu w kwocie 

3 812 397,21 zł stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 3 920 046,21 zł. Podwyższenie 

planowanej kwoty nadwyżki budżetu spowodowane jest realizacją wyższych dochodów oraz 

niższych wydatków. 
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Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 6 912 397,21 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 

13 768 486,91 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 2021 rok 

znajdują w uchwale Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 438/2022 z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 

nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum 

Medycznego za 2021 rok 
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III. Wykaz uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 r. 

Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

1.  28.01.2021 r. XXVI 171 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego   

172 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok   

2.  25.02.2021 r. XXVII 173 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego  

174 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok   

175 wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 
nieruchomości gruntowych  

3.  25.03.2021 r. XXVIII 176 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego  

177 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok  

178 zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

179 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
części nieruchomości, na czas nieoznaczony  

4.  29.04.2021 r. XXIX 180 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego  

181 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok  

182 zmiany uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego 
nr X/63/2015 z dnia 15 października 2015r w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Powiatu Nowodworskiego w charakterze 
Partnera do uczestnictwa w projekcie: 
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 
dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na alta 2014- 2020 

183 rozpatrzenia petycji  

184 wyrażenia zgody na dzierżawę części użytkowej 
budynku Szpitala o powierzchni 20m2 i 
przyległych gruntów o powierzchni do 100m2 
Nowodworskiego Centrum Medycznego w 
Nowym Dworze Mazowieckim na okres 12 lat pod 
pracownię rezonansu magnetycznego;   
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Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

185 wyrażenia zgody na dzierżawę budynku 
prosektorium Nowodworskiego Centrum 
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim 
przy ul. Miodowej 2 o powierzchni 129m2 na 
okres 5 lat; 

186 wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń 
o powierzchni 30,5m2 w budynku A Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 na okres 
5 lat pod Pracownię Protetyczną; 

5.  28.05.2021 r. XXX 187 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego; 

188 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok; 

189 ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z 
drogi i jego przechowywania na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 
2021 roku;  

190 przekazania skargi;  

6.  24.06.2021 r. XXXI 191 wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 
Nowodworskiego; 

192  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 
rok; 

193 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 
rok; 

194 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego; 

195 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok; 

196 zaciągnięcia długoterminowego kredytu; 

197 powierzenia przez Powiat Gminie Zakroczym 
zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W 
Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym – do drogi 
nr 62; 

198 powierzenia przez Powiat Gminie Nasielsk 
zadania zarządzania grogami powiatowymi 
położonymi na terenie Gminy Nasielsk;   

199 przyjęcia Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 
2022; 
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Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

200 przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie w powiecie nowodworskim na lata 
2021 – 2022;  

201 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020; 

202 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów 
społecznych na lata 2016 – 2020 

203 rocznego sprawozdania finansowego 
Nowodworskiego Centrum Medycznego 
w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

7.  08.07.2021 r.  XXXII 204 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

205 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok; 

8.  26.08.2021 r. XXXIII 206  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego  

207 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

208 powierzenia przez Powiat Miastu Nowy Dwór 
Mazowiecki zadania zarządzania drogami 
powiatowymi położnymi na terenie Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki  

209 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu nowodworskiego 

9.  30.09.2021 r. XXXIV 210 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

211 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

212 podniesienia wysokości wynagrodzeń dla 
zawodowych rodzin zastępczych i osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka  

10.  28.10.2021 r. XXXV 213 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

214 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

215 powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy 
Dwór Mazowiecki  
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Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

216 udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór 
Mazowiecki 

217 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 2022 roku 

218 zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

219 przekazania skargi 

220 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet oraz podróży służbowych 
radnych powiatu nowodworskiego 

221 nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

11.  18.11.2021 r. XXXVI 222 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

223 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

224 uchwalenia programu współpracy powiatu 
nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok  

225 ustalenia wysokości opłat za usuniecie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na 2022r. na terenie Powiatu 
Nowodworskiego 

226  wyboru biegłego rewidenta do badania 
sprawozdania finansowego Nowodworskiego 
Centrum Medycznego w Nowym Dworze 
Mazowieckim za rok 2021 i 2022 

227 ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Nowodworskiego 

12.  14.12.2021 r. XXXVII 228 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

229 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

230 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2021 oraz 
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Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

określenia ostatecznego terminu dokonania 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 
następnym roku budżetowym 

13.  28.12.2021 r. XXXVIII 231 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego  

232 Uchwała budżetowa na rok 2022 

233 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Nowodworskiego 

234 zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok 

235 powierzenia przez Powiat zadania Miastu Nowy 
Dwór Mazowiecki   

236 udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór 
Mazowiecki 

237 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2021 oraz 
określenia ostatecznego terminu dokonania 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie w 
następnym roku budżetowym 

238 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w drodze darowizny 

239 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
w drodze darowizny 

240 określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, które finansowane będą 
z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2022  

241 określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
nowodworskiego 

242 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora 
Nowodworskiego Centrum Medycznego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

243 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu Nowodworskiego na 2022r. 

244 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok 
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Lp. Data  Sesja nr Uchwała 
nr 

W sprawie: 

245 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
Nowodworskiego na 2022 rok 
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IV. Wykaz uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 

2021 r., ale obejmujące swym zakresem 2021 r. 

Lp. Data podjęcia 
uchwały 

Nr sesji Nr 
uchwały 

W sprawie 

1. 29.12. 2020 r. XXV 169 ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym 

166 uchwała budżetowa na rok 2021 

165 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowodworskiego 

2. 17.12.2020 r. XXIV 164 sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok 

163 zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Powiatu Nowodworskiego 

na 2021 rok 

162 zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2021 rok 

161 określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 

159 koncepcji transportu osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w 

powiecie nowodworskim 

3. 19.11.2020 r. XXIII 156 ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na 2021 r. na 
terenie Powiatu Nowodworskiego 

155 określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
nowodworskiego 
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Lp. Data podjęcia 
uchwały 

Nr sesji Nr 
uchwały 

W sprawie 

4. 29.10.2020 r. XXII 148 uchwalenia programu współpracy 
powiatu nowodworskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2021 
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V. Wykonanie strategii Powiatu 

Strategia Powiatu nowodworskiego przyjęta uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego 

nr XIV/89/2015 z dnia 31.12.2015 r. 

Cele strategiczne: 

1. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i integracji społecznej. 

2. Przeciwdziałanie bezrobociu.  

3. Wspieranie procesów przedsiębiorczości.  

4. Rozwój usług publicznych. 

5. Rozwój infrastruktury technicznej. 

6. Bezpieczeństwo. 

7. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego. 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie/ najważniejsze działania podejmowane 

w 2021 r.: 

  Wspieranie działań NGO na terenie powiatu, 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy, 

 Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w tym, wyposażenie/doposażenie 

pracowni, 

 Tworzenie w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami ofert kursów 

przekwalifikowujących i doszkalających, 

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

tradycyjnych, 

 Zwiększenie dostępności komunikacji wewnątrz powiatu poprzez budowę 

i modernizację dróg, 

 Remont i budowa infrastruktury okołodrogowej, w tym chodników, ścieżek pieszo-

rowerowych, przystanków, 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, inwestycje zwiększające 

bezpieczeństwo pieszych, 

 Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego, 
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 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w kierunku pełnego dostosowania 

dla osób niepełnosprawnych, 

 Promowania transportu rowerowego w ruchu lokalnym, w tym tworzenie i rozwój 

infrastruktury rowerowej, 

 Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji. 

VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań.  

1. Edukacja publiczna  

W 2021 roku funkcjonowało pięć szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski, dwa zespoły szkół w tym 2 technika, 1 liceum i 2 branżowe szkoły I stopnia, 

dwa samodzielne licea ogólnokształcące, szkoła podstawowa specjalna, szkoła 

przysposabiająca do pracy oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna.  

Na terenie powiatu znajdują się także szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto 

Nowy Dwór Mazowiecki oraz Gminę Pomiechówek.  

W ramach opracowanej strategii, przyjętej uchwałą rady powiatu z dnia 30 grudnia 2015 r. 

realizowane są zadania z zakresu: 

1. Przeprowadzania corocznej analizy demograficznej dzieci i młodzieży; 

2. Analizy i potrzeb lokalnego rynku pracy pod względem nowych kierunków kształcenia 

zawodowego; 

3. Współpracy z lokalnymi zakładami pracy; 

4. Współpracy z wyższymi uczelniami w kraju; 

5. Realizacja projektów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

 Wydział Obsługi Szkół i Edukacji; 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku; 

 Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku; 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim; 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z filią 

w Nasielsku. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021 r. 

Szkoły Ponadpodstawowe 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim: 

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2021 r. – 468 

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przyjęto 144 uczniów do klas o profilach: 

 Humanistycznym, 

 Biologiczno – chemicznym, 

 Matematyczno – fizyczno – informatycznym, 

 Matematyczno – geograficznym, 

 Językowo-turystyczna. 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicz w Nasielsku: 

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2021 r. – 80 

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przyjęto 19 uczniów do klasy o profilu 

humanistycznym. 

3. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku: 

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2021 r. – 377 

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przyjęto do Zespołu Szkół Zawodowych 92 

uczniów. W skład zespołu wchodzi: 

Liceum Ogólnokształcące: 

 Klasa humanistyczna. 

Technikum:  

 Technik ekonomista, 

 Technik logistyk. 

Szkoła Branżowa I stopnia:  

 Klasa wielozawodowa. 

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim: 

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2021 r. – 683 
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W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Zespołu Szkół Zawodowych przyjęto 175 

uczniów. W skład zespołu wchodzi: 

Technikum:  

 Technik budownictwa, 

 Technik reklamy, 

 Technik informatyk, 

 Technik pojazdów samochodowych, 

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

Szkoła Branżowa I stopnia: 

 Klasa wielozawodowa, 

 Mechanik pojazdów samochodowych, 

 Kierowca mechanik, 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie, 

 Sprzedawca. 

Szkoły specjalne 

W Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje Zespół Placówek Edukacyjnych. Placówka jest 

przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem 

i Zespołem Aspergera. W skład zespołu wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna,  

 Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 

Liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2021 r. - 90 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży, rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Do głównych zadań poradni należą: 

 Diagnozowanie dzieci i młodzieży, 

 Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 
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 Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznych lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

 Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci 

i młodzieży oraz rozwijaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, 

 Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, 

 Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

W celu ułatwienia dostępu do fachowej pomocy psychologów, pedagogów oraz logopedów 

w Nasielsku funkcjonuje filia placówki. 

W roku 2021 wydano: 

 35 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

 170 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 13 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 

 2 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Na terenie powiatu funkcjonowały również: 

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Kadra pedagogiczna 

Na dzień 30.09.2021 r. wg Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski zatrudnionych było 231 nauczycieli 

na 263,42 etatach.  

W zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego liczba nauczycieli przedstawia się 

następująco: 

 Nauczyciele bez stopnia – 3 osoby, 

 Nauczyciele stażyści – 2 osoby, 

 Nauczyciele kontraktowi – 31 osób, 

 Nauczyciele mianowani – 50 osób, 
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 Nauczyciele dyplomowani – 145 osób. 

Kolejny stopień awansu zawodowego w roku 2021 uzyskało 11 nauczycieli: 

 Na stopień nauczyciela kontraktowego – 4 osoby, 

 Na stopień nauczyciela mianowanego – 6 osób, 

 Na stopień nauczyciela dyplomowanego – 1 osoba. 

Uczniowie 

Do szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski według stanu na dzień 30.09.2021 r. 

uczęszczało 1698 uczniów. W zależności od typu szkoły, liczba uczniów przedstawia się 

następująco: 

 w liceach – 637 uczniów, 

 w technikach – 648 uczniów, 

 w szkołach branżowych I stopnia – 323 uczniów, 

 w szkole podstawowej specjalnej – 75 uczniów, 

 w szkole przysposabiającej do pracy – 15 uczniów. 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu maturalnego przystąpiło 192 uczniów, z czego: 

 156 osoby zdały egzamin dojrzałości, 

 27 osób miało egzamin poprawkowy, 

 9 osób nie zdało egzaminu. 

Wyniki matur uczniów w roku szkolnym 2020/2021 szkół, dla których organem prowadzącym 

jest powiat nowodworski 

Nazwa szkoły 
Liczba uczniów 
przystępujących 
do matury 

Zdało Poprawki Nie zdało 

LO Nowy Dwór Mazowiecki 112 107 5 0 

LO Nasielsk 13 7 6 0 

ZSZ nr 1 Nowy Dwór 
Mazowiecki Technikum 67 42 16 9 

ZSZ Nasielsk   
LO 19 15 2 2 

TECHNIKUM 37 28 6 3 

Łącznie 192 156 27 9 
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Subwencja 

W 2021 roku część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego wyniosła 

19 349 616 zł. 

Ponadto w związku ze wzrostem subwencji ogólnej otrzymano: 

 54 250 zł na zrealizowanie zajęć wspomagających dla uczniów, którzy w wyniku 

nauczania zdalnego mieli problem z opanowaniem podstawy programowej. 

W szkołach realizowano następujące projekty: 

 Erasmus+ - L.O. Nowy Dwór Mazowiecki „30 is too late”; 

 Erasmus+ -ZSZ Nasielsk: oraz „Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ Nasielsk”; 

 Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – ZSZ Nasielsk „Doskonalenie kompetencji 

kluczowych młodzieży LO w Nasielsku drogą ich rozwoju osobistego”; 

 Erasmus+ - ZSZ 1 NDM – „Staż zagraniczny, jako ścieżka rozwoju uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. 

Dyrektorzy szkół przy współpracy z Wydziałem Obsługi Szkół i Edukacji pozyskali w roku 2021 

środki w wysokości 110 000 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 13 773 zł 

z następujących programów: 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zespół Placówek Edukacyjnych; 

 „Aktywna Tablica” – Zespół Placówek Edukacyjnych oraz Zespół Szkół Zawodowych 

w Nasielsku; 

 „Laboratoria przyszłości” – Zespół Placówek Edukacyjnych. 

Ponadto procesowano wnioski w programach: 

 „Posiłek w Szkole i domu” – Zespół Placówek Edukacyjnych; 

 „Poznaj Polskę” – wszystkie placówki. 

Kierowanie nieletnich do MOW, MOS oraz SOSW 

Starosta Nowodworski wydał 18 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 

2 skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Wystąpiono do innych powiatów 

oraz urzędów o wydanie 11 skierowań do placówek znajdujących się poza granicami powiatu 

nowodworskiego. 

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2021 roku: 
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 Remont pokrycia dachowego na budynku szkoły oraz łączniku między budynkiem 

głównym a salą gimnastyczną w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 Generalny remont podłoża w sali lekcyjnej w związku naprawami hydraulicznymi 

w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku. 

2. Promocja i ochrona zdrowia. 

Głównym dokumentem, z którego wynika realizacja zadania jest Strategia Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2030 przyjęta Uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku. Główne założenia w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia dotyczą: 

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

zdrowotnych, jako uzupełniających dla usług tradycyjnych; 

 rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie budowy „ciepłej sieni” dla karetek przy 

Nowodworskim Centrum Medycznym, budowy, rozbudowy i termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej; 

 poprawy bezpieczeństwa: zwiększenie dostępności do usług medycznych, wspieranie 

rozwoju szpitala powiatowego, prowadzenie i inicjowanie działań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej (szczególnie dla młodzieży i osób 55+), prowadzenie 

programów przeciw uzależnieniom, organizowanie cyklicznych imprez promujących 

zdrowy tryb życia, kształtowanie warunków sprzyjanych aktywności fizycznej 

i rekreacji, rozwój opieki paliatywnej i rehabilitacji. 

W ramach rozwoju usług publicznych od 2016 do 2020 r. Nowodworskie Centrum Medyczne 

wdrażało e-usługi w projekcie „Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury 

ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”.  

Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie budowy „ciepłej sieni” dla karetek przy 

Nowodworskim Centrum Medycznym, budowy, rozbudowy i termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej realizowany był poprzez wykonanie tzw. „ciepłej sieni”, budowy, 

remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 2019 r., oraz termomodernizacji 

głównego budynku Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, która zakończona została 

w 2021 r. W ramach pozostałych założeń odnoszących się do celów Strategii. 
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Mimo pandemii i ograniczeń z tego wynikających w roku 2021 kontynuowano działania 

inwestycyjne w podmiocie leczniczym, m.in. poprzez przekazywanie dotacji zarówno 

własnych jak i z innych jednostek samorządu terytorialnego. Łączna wartość dotacji 

przekazanych w 2021 r. na rzecz Nowodworskiego Centrum Medycznego to 5 184 305,00 zł. 

Prowadzono liczne działania profilaktyczne oraz rozpoczęto remont pomieszczeń rehabilitacji 

Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.  

Z inicjatywy Dyrektora podmiotu leczniczego rozpoczęto też działania zmierzające do 

utworzenia Dziennego Domu Opieki dla 96 pacjentów, w szczególności do osób powyżej 65 

roku życia. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Nowodworskie Centrum Medyczne 

W ramach rozwoju infrastruktury technicznej zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii, 

w lipcu 2021 r. nastąpił oficjalny odbiór prac wykonanych w Nowodworskim Centrum 

Medycznym w ramach termomodernizacji głównego budynku Szpitala w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Wartość inwestycji pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szpitala 

Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim” 

współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, to łącznie 6 792 517,84 zł. Dotację w kwocie 600 000,00 zł przekazał również na ten 

cel powiat nowodworski.  

W ramach pozostałych założeń odnoszących się do celów Strategii: 

Mimo pandemii i ograniczeń z tego wynikających w roku 2021 kontynuowano działania 

inwestycyjne w podmiocie leczniczym. Dziewięciokrotnie przekazywano dotacje na rzecz 

NCM, zarówno ze środków powiatu jak i innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadania 

objęte dotacjami, to: 

 rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku 

operacyjnego, 

 modernizacja, przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń szpitalnych NCM, 
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 wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim 

Centrum Medycznym, 

 zakupy inwestycyjne związane z nabyciem sprzętu medycznego, 

 zakup defibrylatora oraz kolumny do laparoskopii wraz z zestawem narzędzi na 

potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego, 

 remont pomieszczeń rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej przy 

ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w postaci defibrylatora niezbędnego 

w czasie pandemii COVID-19, 

 posadowienie wiaty ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznym oraz 

gazowym dla generatora tlenu medycznego na potrzeby NCM. 

Rozpoczęto realizację remontu pomieszczeń rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej przy 

ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Z inicjatywy Dyrektora podmiotu 

leczniczego rozpoczęto też działania zmierzające do utworzenia Dziennego Domu Opieki dla 

96 pacjentów, w szczególności dla osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na 

pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego 

i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. 

W 2021 roku prowadzone były działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców 

powiatu nowodworskiego.  

 Kontynuowane były zajęcia przeprowadzane w ramach szkoły rodzenia. Z zajęć 

teoretycznych i praktycznych skorzystało 179 osób. W związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 zajęcia odbywały się w formie zdalnej, 

 Podobnie jak w latach ubiegłych pod patronatem Starosty Nowodworskiego 

odbywały się 4 weekendowe akcje krwiodawstwa. Były one przeprowadzone 

w Oddziale Terenowym RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim przy udziale OSP 

Nowy Dwór Mazowiecki, 
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 Patronatem Starosty Nowodworskiego obejmowano wydarzenia z zakresu promocji 

zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej, 

 Zrealizowano badania USG u dzieci w ramach działania „NIE nowotworom u dzieci” 

realizowanego przy współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda. Skorzystało z nich 

136 dzieci, 

 Przeprowadzono akcję badań profilaktycznych pn. „Powiatowy Miesiąc Zdrowia” 

obejmującą badania wykonywane na podstawie próbek krwi dla mieszkańców 

powiatu: poziom glukozy, stężenie TSH, próby wątrobowe ASPAT i ALAT, cholesterol 

całkowity. Z badań skorzystało 1975 osób, 

 Włączono się w realizację założeń Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka 

w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – 

Curie. Realizowane zadania skupiły się na oddziaływaniu na młodzież w wieku 

szkolnym (szkoły ponadpodstawowe). 

Od wybuchu epidemii na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

i na profilu Facebook zamieszczano m.in. aktualne informacje o COVID-19, zalecenia 

i wytyczne, sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem, informacje 

nt. udzielanych świadczeń przez podmioty lecznicze z terenu powiatu w czasie trwania 

epidemii oraz informacje nt. możliwości realizacji spraw w urzędzie w sposób minimalizujący 

ryzyko zakażenia. Promowano dobre praktyki postępowania w celu uniknięcia zakażenia, 

informowano o numerach kontaktowych do odpowiednich służb, funkcjonowaniu punktów 

wymazowych i punktów szczepień na terenie powiatu. Zamieszczano też informacje 

w wydawanej Gazecie Powiatowej.  

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2021 roku: 

1. rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku 

operacyjnego, 

2. remont pomieszczeń rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 

3. wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Dziecięcym w Nowodworskim 

Centrum Medycznym, 

4. posadowienie wiaty ocieplanej i klimatyzowanej z przyłączem elektrycznym oraz 

gazowym dla generatora tlenu medycznego. 
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3. Pomoc społeczna.  

W ramach realizacji zadań opracowane zostały:  

1. Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030 – Uchwała Nr 

XIV/89/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku; 

2. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 – 

Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r.; 

3. Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – Uchwała 

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

4. 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.); 

5. 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 2020 r.: 

 Zrealizowano łącznie około 430 konsultacji psychologicznych, prawnych, 

pedagogicznych; 

 W 2021 r. pracownicy Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i 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 2021 roku zostały 

wszczęte 3 procedury „Niebieskich Kart”, 1 procedura kontynuowana, w związku 
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z którymi pracownicy uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołów 

Interdyscyplinarnych); 

 Umieszczono dwie matki samotnie wychowujące dzieci w domach samotnej matki; 

 Dwie osoby zostały skierowane do hostelu funkcjonującego przy PCPR; 

 Wypłacono łącznie 25 740,00 zł na świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka 

oraz 6 378,34 zł dla repatrianta; 

 Realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla 5 sprawców przemocy 

skierowanych przez sąd i policję. 

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku 

W 2021 roku placówkę zamieszkiwało 100 osób w tym 50mężczyzn i 50 kobiet. 66 

mieszkańców zostało umieszczonych na mocy Postanowienia Sądu (tj. bez własnej zgody) 

z czego:  

 ubezwłasnowolnieni całkowicie - 28 osoby, 

 ubezwłasnowolnieni częściowo – 4 osoby, 

 ustanowiono kuratora dla 2 osób.  

Średnia wieku Mieszkańców wynosiła 60,33 lat, z tego najmłodszy Mieszkaniec w wieku 26 

lat, najstarszy 91 lat. W roku 2021 zmarło 7 osób. Na przyjęcie - stan na dzień 31.12.2021 - 

oczekiwały 3 osoby. 

W placówce na dzień 31.12.2021 r. było zatrudnionych 69 osób tj. 67,83 etatu w ramach 

umowy o pracę. W ramach indywidualnej praktyki lekarskiej - lekarz psychiatra, w zakresie 

podpisanej umowy z firmą zewnętrzną. Na usługi pielęgniarskie było zatrudnionych 

5 pielęgniarek, tj. 4,33 etatu. Ponadto, w przedmiotowym okresie 1 osoba odbywała staż 

zawodowy oraz 2 osoby odbywały praktyki zawodowe. W ramach podnoszenia kwalifikacji 

Pracownicy w 2020r. uczestniczyli w licznych szkoleniach zarówno odbywających się na 

miejscu jak i w szkoleniach wyjazdowych, lecz w związku z pandemią COVID-19 znaczna 

większość szkoleń odbywała się on-line. 

Usługi opiekuńcze zapewniał Dział Opiekuńczy. Całodobowa opieka realizowana była przez 

dyżury w systemie 12 i 8 godzin pełnione przez pielęgniarki, opiekunów, pokojowych. 

Podstawowa opieka medyczna oraz laboratoryjna zapewniana była przez SPZOZ w Nasielsku. 

W ramach opieki medycznej raz lub dwa razy w tygodniu przyjmował lekarz internista. 
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Za usługi wspomagające odpowiadał Dział Terapeutyczny. Dla lepszego usprawnienia 

naszych Podopiecznych prowadzone były różne formy zajęć ruchowych, poza tym na 

zlecenie lekarza, fizjoterapeuta wykonywał zabiegi z użyciem specjalistycznego sprzętu w sali 

fizykoterapeutycznej- razem 261 zabiegów. Psycholodzy organizowali spotkania Społeczności 

Mieszkańców, na których omawiane były zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pandemii 

COVID-19, prawa i obowiązki Mieszkańców oraz podejmowane były bieżące sprawy 

i problemy. Ponadto prowadzone były zajęcia indywidualne i grupowe z psychoedukacji, 

psychorysunku, korygujące oraz modelujące postawy, mające na celu wyciszenie, 

eliminowanie podejmowania prób agresji i autoagresji. Mieszkańcy Domu mogli korzystać 

z zajęć w ramach podnoszenia sprawności i aktywizacji czasu wolnego w pracowniach: 

Rehabilitacyjnej, Plastycznej, Gastronomicznej, Kulturalno-Oświatowej, Ceramicznej, 

Multimedialnej. 

Usługi bytowe zapewniał Dział Administracyjno – Gospodarczy w skład, którego wchodzi 

między innymi sekcja żywieniowa. Mieszkańcy otrzymywali 3 główne posiłki dziennie oraz 

podwieczorek. W ramach zleceń lekarza Pensjonariusze otrzymywali dodatkowo II śniadanie 

i II kolację. Mieszkańcy mają całodobowy dostęp do pieczywa, dżemu, herbaty, kawy. 

Kuchnia wydała i przygotowała 104095 posiłków. W roku 2021 w pomieszczeniach 

gospodarczych i w pokojach Mieszkańców wykonywano: naprawy i remonty w ilości 265 oraz 

usterki i awarie w liczbie 383, prac w ogrodzie było 181. Poza tym przeprowadzone zostały 

okresowe przeglądy roczne. W zakresie gospodarki komunalnej zakupiono: Woda- 8.985 m3, 

Ścieki- 8.439 m3, Odpady kuchenne- 17.280 l, Odpady medyczne- 353 kg, Gaz- 71 483 m3, 

ON- 1 771,57 l, Energia -207 170 KWh. Pralnia zrealizowała Pranie w ilości 35 840 kg. 

W roku 2021 przeprowadzono 17 postępowań zgodnie z wewnętrznym regulaminem 

niepodlegających ustawie prawo Zamówień Publicznych ze względu na wartość zamówienia 

oraz postepowanie powyżej 130 000zł zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP w trybie podstawowym 

bez negocjacji na usługę osób i mienia, jego wartość wynosiła 186 660,00 zł brutto. 

W ramach kontroli zarządczej w 2021 r. przeprowadzono 46 kontroli wewnętrznych. 

Sporządzono sprawozdania z pracy poszczególnych działów i komórek organizacyjnych, 

ocenę ryzyka dla wyznaczonych celów/zadań oraz ich analizy, opracowano plany pracy 

i ryzyka na rok 2022. 
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Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego średni miesięczny koszt utrzymania 

Mieszkańca w miesiącu styczniu 2021 roku wynosił 4 979,00 zł natomiast od miesiąca lutego 

była to kwota 5 499 zł. Na koniec 2021 r. plan wydatków wynosił 6.870.802,18 zł. Wydatki 

ogółem wykonano na kwotę 6 868 029,50 zł., tj. w 99,96% w stosunku do planu, w tym 

wydatki na wynagrodzenia zostały wykonane w wysokości 4 793 228,33 zł., tj. 69,76% 

w stosunku do planu, wydatki rzeczowe zostały wykonane w wysokości 1 965 312,03 zł., 

tj. 28,60%, świadczenia na rzecz osób fizycznych- wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń stanowiły kwotę 10 011,54 zł., co stanowiło 0,15% wykonanego planu, 

natomiast wydatki majątkowe w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 99 477,60 zł., 

tj. 1,45% w stosunku do planu wydatków 2021. Dochody budżetu DPS za 2021 rok zostały 

wykonane w wys. 5 677 275,58 zł., tj. 100,44 % ogółem w stosunku do planu 5 652 142 zł. 

W ramach działań profilaktycznych, celem zapobiegania zachorowaniu na Covid-19, 86 

Pensjonariuszy wyraziło zgodę i zostało zaszczepionych szczepionką mRNA przeciwko Covid-

19 dwoma dawkami, zaś z tej grupy 70 Mieszkańców wyraziło wolę i zostało zaszczepionych 

również trzecią dawką w/w szczepionki. Wydatki majątkowe w 2021r. to: 

1. Centralna stacja uzdatniania wody- 33 333zł; 

2. Piec konwekcyjno - parowy do kuchni- 39 396,90zł; 

3. Zestaw xero Canon - 14 747,70zł; 

4. Szafa mroźnicza - 12 000 zł. 

Razem kwota- 99 477,60zł. co stanowiło 1,45% w stosunku do planu wydatków 2021 r. 

4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Dla zadania został opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-

2021. Stan realizacji jest zgodny z harmonogramem oraz założeniami programu. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 

W 2021 r. w powiecie nowodworskim funkcjonowało 105 rodzin zastępczych (stan na 31 

grudzień 2021 r.), najwięcej - 78 rodzin zastępczych spokrewnionych, 21 - rodzin zastępczych 

niezawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe oraz 2 rodzinne domy dziecka. 

W 2021 r. rodzinną pieczą zastępczą na terenie powiatu nowodworskiego objętych było 157 

osób, w tym 44 wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletności pozostali 
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w dotychczasowych rodzinach zastępczych (stan na 31 grudzień 2021 r.). W 2021 r. 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej zostało 47 dzieci, w tym 36 osób z rodziny 

naturalnej, 10 osób z rodziny zastępczej, 1 osoba z pieczy instytucjonalnej.  

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie w roku sprawozdawczym: 

utworzono pierwszą na terenie powiatu nowodworskiego placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą typu socjalizacyjnego z 3 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci. 

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Dla zadania został opracowany Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2016-2020 Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 

2016 r. oraz UCHWAŁA Nr XXXI/201/2021 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 

czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę sprawie przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 -2020. Stan realizacji jest zgodny z harmonogramem 

i założeniami przyjętymi w programie. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 

 Na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej 

w 2021 r. Powiat Nowodworski wydatkował kwotę o równowartości 1 908 135,17 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;  

 W ramach realizacji zewnętrznego programu „Aktywny samorząd” dedykowanego 

potrzebom osób niepełnosprawnych powiat nowodworski wydał łączną kwotę 

w wysokości 128 813,00 zł; 

 Realizowano projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Umowa podpisana 

z Wojewodą Mazowieckim – środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację 

zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – 55 550,00; 
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 Realizowano projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-

door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu 

nowodworskiego. Umowa zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Nowodworskim 23 grudnia 2020 roku, czas 

realizacji projektu dwa lata 2021 i 2022 rok. Łączna wysokość projektu wynosi 

905.300,00 zł, pierwsza transza w wysokości 543 180,00 zł, druga transza 271 590,00 

zł, płatna 30 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu przez PFRON sprawozdania 

i rozliczenia potwierdzającego poniesienie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 

60% kwoty pierwszej transzy. Wykonanie za 2021 rok wynosi 394 867,84 zł; 

 W 2021r. na zlecenie powiatu nowodworskiego prowadzone były jeden ośrodek 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz dwa warsztaty terapii zajęciowej oraz 

jeden dom pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie. 

  



Strona 35 z 85 

6. Drogi publiczne. 

W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030 

przyjętej uchwałą NR XIV/89/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 

2015 roku realizowane są zadania zgodne z celami operacyjnymi przyjętymi w Strategii: 

Cele operacyjne przyjęte do realizacji w Strategii: 

Budowa i modernizacja dróg powiatowych – wykonano w roku 2021 

 długość zmodernizowanych dróg (km): 9,662; 

 długość ścieżki rowerowej/ciągu pieszo - rowerowego (km): 0; 

 długość wybudowanych chodników (km): 0. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych. 

Powiat nowodworski zarządza 36 drogami powiatowymi o łącznej długości: 217,063 km. 

W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 190,41 km oraz drogi o nawierzchni gruntowej – 

26,65 km. 

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

8,20 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. Na rok 2021 przeznaczono na zadania inwestycyjne 

i remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych środki w wysokości 

odpowiednio: 11 986 368,90 zł oraz środki w wysokości 2 370 526,00 zł na zadania dotyczące 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Zabezpieczono również środki na zadania bieżące 

realizowane na mocy porozumień przez inne jst w wysokości: 91 000,00 zł.(Gm. Czosnów – 

dot. dr. pow. nr 2433W oraz 2420W; Gm. Nowy Dwór Mazowiecki – dot. dr. pow. nr 2431W 

oraz 2432W; Gm. Zakroczym – dot. dr. pow. nr 3001W). W roku 2021 dokonano przebudowy 

dróg powiatowych o łącznej długości 9,662 km. W ramach zadań związanych z obowiązkami 
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Zarządcy dróg i realizowanymi czynnościami w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

wykonano: 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 216 960,00 zł; 

 profilowanie dróg gruntowych, naprawa infrastruktury drogowej: 340 480,00 zł; 

 oznakowanie pionowe i poziome: 235 806,00 zł; 

 usługi pozostałe – zimowe utrzymanie: 850 113,77 zł (I kw. 2021) oraz 119 477,32 zł (IV 

kw. 2021 r.); w zakresie dotyczącym zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych 

pracownicy wydz. Inwestycji i Dróg Powiatowych w ramach koordynacji i nadzoru na 

zadaniem zimowego utrzymania dróg pełnią dyżury po godzinach pracy i w dni wolne); 

 usługi pozostałe – pielęgnacja zieleni drogowej: wycinka, koszenie oraz sprzątanie pasów 

drogowych: 288 536,00 zł; 

 usługi pozostałe (naprawy interwencyjne): 67 266,00 zł. 

Wykonując zadania Zarządcy drogi przewidziane w art. 20, 22, 29, 39, 40 ustawy o drogach 

publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 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 2021 r. za zajęcie pasa drogowego: wyniosły: 660 168,94 zł. 

W roku 2021 wydano w sumie: 552 decyzje oraz 36 postanowień, w tym również 

postanowienia związane z realizacja zadań przewidzianych w art. 17 i art. 53 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 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. 2021 poz. 

450 t.j.) zostało zatwierdzonych 59 projektów stałej organizacji ruchu, 151 czasowych 

projektów organizacji ruchu, wydano również 27 opinii do projektów organizacji ruchu. 

Ponadto, przygotowano merytorycznie 24 sprawozdania statystyczne roczne lub okresowe 

dot. zarządzania drogami oraz rozliczenia inwestycji realizowanych w oparciu o pozyskane 

środki zewnętrzne. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie, (jeżeli dotyczy) w roku 

sprawozdawczym: 
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1. Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 

zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W oraz o JNI 35000568 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W wraz z przebudową dróg 

dojazdowych do wymienionych obiektów mostowych w celu poprawy dostępności 

komunikacyjnej powiatu nowodworskiego; 1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 

2414W; 1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W; 1.4. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2401W 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę obiektów mostowych o JNI 31000401, 

31000402 zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w m. Górki wraz z dojazdem 

do ww. obiektu na odc. 2000 m, stanowiącym ciąg drogi powiatowej nr 4134W w m. Górki 

(gm. Leoncin). Roboty na obiektach mostowych obejmowały: rozebranie istniejącej płyty 

żelbetonowej wraz z balustradą, wykonanie nowej płyty pomostowej, przyczółków, montaż 

bariero-poręczy mostowych, izolacja pomostu, dylatacje, wykonanie nawierzchni bitumicznej 

na obiekcie mostowym. Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej 

nr 4134W obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz 

z poszerzeniem (3 warstwy: wyrównanie – 5 cm, wiążąca – 4 cm, ścieralna – 4 cm) o szer. 5,5 

m na odc. o dł. 2000 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 1,0 m, 

oczyszczeniem przepustów drogowych, oznakowaniem pionowym i poziomym drogi. 

Wykonano w ramach zadania również przebudowę obiektu mostowego o JNI 35000568 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2427W w m. Chlebiotki, gm. Nasielsk 

w zakresie rozebranie istniejącej płyty żelbetonowej wraz z balustradą, wykonanie nowej 

płyty pomostowej, przyczółków, montaż bariero-poręczy mostowych, izolacja pomostu, 

dylatacje, wykonanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie mostowym oraz roboty drogowe 

w zakresie przebudowy drogi nr 2427W w m. Kosewo na terenie gm. Nasielsk na odcinku 

o dł. 680 m. Roboty obejmowały wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odc. o dł. 680 m 

o szer. 5,3 m (3 warstwy: wyrównanie – 5 cm, wiążąca – 4 cm, ścieralna – 4 cm), wykonanie 

obustronnych poboczy o szer. 1,0 m, oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami, 

wykonanie nowych zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów drogowych, 

oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano również: roboty drogowe 

w zakresie przebudowy drogi nr 2414W w m. Wola Błędowska, Błędówko, Falbogi Borowe, 

Błogosławie na odc. o dł. 2200 m na terenie gm. Pomiechówek i gm. Zakroczym. Roboty 
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bitumiczne w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni o szer.5,5 m (w. wyrównująco - 

wiążąca – 4 cm, ścieralna – 5 cm), obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75 m, regulacja 

zjazdów, oczyszczenie przepustów, oznakowanie poziome. Roboty drogowe w zakresie dot. 

przebudowy drogi nr 2424W w m. Paulinowo na odc. o dł. 1250 m na terenie gm. Nasielsk. 

Roboty bitumiczne w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m 

(w. podbudowy z kruszywa – 15 cm, w. wyrównawcza – 4 cm, w. ścieralna – 3 cm), 

obustronne pobocza z  kruszywa szer. 0,75 m. Roboty drogowe dot. przebudowy drogi 

powiatowej nr 2401W m. Stanisławów, gm. Leoncin na odc. 700 m., w zakresie wykonania 

nowej nawierzchni jezdni na odc. o dł. 700 m o szer. 6,3 m (3 warstwy: wyrównanie – 4 cm, 

wiążąca – 4 cm, ścieralna – 4 cm), wykonanie poboczy o szer. 1,0 m oraz 0,5 m, regulacja 

zjazdów, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie dofinansowane ze środków 

zewnętrznych pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 408 874,00 zł.  

Ogółem wartość zadania: 5 525 293,00 zł 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2424W, odcinka gruntowego 

o dł. 1022 m. Inwestycja jest kontynuacją zadania realizowanego w latach poprzednich. Ma 

na celu poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni wraz 

z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 

gminy Nasielsk, w miejscowości Żabiczyn oraz Lorcin w powiecie nowodworskim. 

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na odc. o dł. 1022 m o szer. 5,0 

oraz wykonanie poboczy o szer. 1,0 m. Roboty wykonywane na podstawie umowy nr 

IDP.273.19.2021 z dn. 07.09.2021r. wraz z aneksem nr 1 z dn. 08.10.2021r. Inwestycja 

dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w wysokości 150 000,00 zł. Środki w budżecie zabezpieczone w wysokości: 500 000,00 zł. 

Realizacja na poziomie 78,49 % wynika z korzystnie rozstrzygniętego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Poniesione koszty w wysokości: 392 463,23 zł. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek-Smoszewo - Nowe Trębki - 

Kroczewo 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3002W w m. Wygoda 

Smoszewska, gm. Zakroczym na odcinku o dł. 1150 m. Zadanie zakładało poprawę stanu 
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technicznego drogi poprzez przebudowę nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem robót 

drogowych towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zakroczym, 

w miejscowości Wygoda Smoszewska w powiecie nowodworskim. 

Zakres robót obejmuje wykonanie 3 nowych warstw nawierzchni bitumicznej na odc. o dł. 

1150 m o szer. 5,2 oraz wykonanie poboczy o szer. 1,0 m., odtworzenie rowów drogowych, 

oznakowania poziomego i pionowego. Roboty wykonywane na podstawie umowy 

nr IDP.273.21.2021 z dn. 13.10. 2021 r. 

Wydatki poniesione na realizację ww. zadania: 810 010,35 zł. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2417W Zakroczym - Nowe Trębki 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2417W w m. Trębki Nowe, 

gm. Zakroczym na odcinku o dł. 660 m. Zadanie zakładało poprawę stanu technicznego drogi 

poprzez przebudowę nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem robót drogowych 

towarzyszących. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Zakroczym, w miejscowości 

Trębki Nowe w powiecie nowodworskim. 

Zakres robót obejmuje wykonanie 3 nowych warstw nawierzchni bitumicznej na odc. 

o dł. 660 m o szer. 5,5 oraz wykonanie poboczy o szer. 1,0 m., oznakowania poziomego 

i pionowego. Roboty wykonywane na podstawie umowy nr IDP.273.22.2021 z dn. 19.10. 

2021r. Wydatki poniesione na realizację ww. zadania: 419 197,53 zł. 

5.  Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych:  

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nasielsku 

na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Sokolnickiego i ul. Polnej na drodze 

powiatowej nr 2409W oraz drogach gminnych. Wartość umowy wykonawczej: 

235 307,91 zł. 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 

w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze powiatowej nr 2409W. Wartość umowy 

wykonawczej: 198 399,00 zł. 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leoncinie 

na ul. Partyzantów na drodze powiatowej nr 2401W. Wartość umowy wykonawczej: 

208 323,87 zł. 
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 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Zakroczymiu 

na ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 3001W. Wartość umowy wykonawczej: 

208 369,38 zł. 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Nowym 

Dworze Mazowieckim na ul. Ignacego Paderewskiego na drodze powiatowej 

nr 2431W. Wartość umowy wykonawczej: 138 591,48 zł. 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Czosnowie na 

ul. Warszawskiej na drodze powiatowej nr 2433W. Wartość umowy wykonawczej: 

208 116,00 zł. 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 

723 697,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, 

ul. Morawicza) 

Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykonania przebudowy drogi 

powiatowej nr 2431W w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie montażu sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) z drogami gminnymi 

(ul. Miła i ul. Jarzębinowa) oraz przebudowy nawierzchni jezdni na odcinku drogi od dr. woj. 

nr 631 do wiaduktu kolejowego oraz nawierzchni chodnika o dł. 435 m wraz z wykonaniem 

robót towarzyszących związanych z odwodnienie drogi oraz oznakowaniem pionowym 

i poziomym wraz z montażem sygnalizacji świetlnej. Umowa z wykonawcą usługi projektowej 

na kwotę 103 320,00 zł brutto. Umowa z Wykonawcą robót drogowych: 2 316 066,69 zł. 

Poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 103 320,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska) 

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk (ul. Młynarska). 

Zawarta umowa z Wykonawcą usługi z terminem wykonania dokumentacji do 12.11.2021r. 

Poniesione koszty w roku 2021: 44 000,00 zł brutto. 
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7. Kultura fizyczna, sport, turystyka  

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu uwzględnione zostały w programie współpracy 

powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2021 przyjętym Uchwałą nr XII/148/2020 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 29 października 2020 r.  

Jako priorytetowe zadanie publiczne wskazano m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie: 

 pobudzania aktywności sportowej wśród mieszkańców powiatu, 

 uaktywniania osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie dostosowanych do ich 

predyspozycji rywalizacji sportowych, 

 organizacji imprez sportowych. 

W 2021 roku dofinansowywano realizację zadań o charakterze sportowym w ramach 

patronatu Starosty Nowodworskiego oraz realizowano zadania publiczne w ramach 

współpracy z podmiotami pozarządowymi. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, Starostwo Powiatowe 

W 2021 roku patronatem Starosty Nowodworskiego objęto wydarzenia sportowe 

organizowane m.in. przez organizacje pozarządowe. Wsparciem tych inicjatyw była zarówno 

pomoc merytoryczna, promocyjna jak i zakup pucharów oraz nagród. Ponadto, w ramach 

współpracy z podmiotami pozarządowymi na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowano poniżej ujęte 

zadania publiczne: 

 „Najszybszy Bieg w Polsce” – RozbiegaMy Nowy Dwór, 

 „Rozwój umiejętności piłkarskich w KS „Wkra Cieksyn” – Stowarzyszenie KS Wkra 

Cieksyn. 
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Sport szkolny  

Zorganizowano zawody dla szkół ponadpodstawowych rangi powiatowej 

w następujących dyscyplinach: 

 Biegi przełajowe – miejsce zawodów: Modlin Twierdza; 

 Piłka nożna – miejsce zawodów: Hala NOSiR; 

 Piłka siatkowa plażowa – miejsce zawodów: boiska plażowe NOSiR; 

W eliminacjach powiatowych uczestniczyły następujące placówki: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim; 

 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku; 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku. 

W wyniku obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, pozostałe imprezy 

sportowe z kalendarza zawodów SZS nie odbyły się. 

8. Geodezja, kartografia i kataster. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Zespół ds. Ewidencji Gruntów, Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół ds. Ewidencji Gruntów Filia 

w Nasielsku 

Najważniejsze zadania zrealizowane w roku 2021: 

1. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Canon iRA DX C3830i dla potrzeb realizacji zadań 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Mazowieckim, filia Nasielsk.  

2. Aktualizacja użytków gruntowych z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych wraz 

z opracowaniem dokumentacji dla aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na 

terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów i gmina Leoncin w powiecie 

nowodworskim. 

3. Zakup aktualizacji oprogramowania dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków EWOPIS.  
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4. Aktualizacja baz BDOT i GESUT na obszarze około 1039 ha na terenie gminy Nasielsk 

w powiecie nowodworskim.  

5. Usługi serwisowe dla oprogramowania służącego utrzymaniu Geoportalu Powiatu 

Nowodworskiego.  

6. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wólka Kikolska 

w gminie Pomiechówek w powiecie nowodworskim. 

7. Wykonanie prac związanych z rewaloryzacją i poprawą warunków dokładnościowych 

numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych 

Pomocnia, Wola Błędowska, Błędówko gmina Pomiechówek, Nowe Gniewniewice, 

Gniewniewnie Folwarczne, Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą gmina Leoncin, 

Emolinek, Trębki Stare, Jaworowo-Trębki Stare, Wólka Smoszewska, Sniadowo, 

Błogoslawie, Janowo, Swobodnia, Wojszczyce gmina Zakroczym na podstawie 

materiałów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego - 69 800,00 zł. 

8. „Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze Gminy i Miasta 

Nasielsk i aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych”.  

9. Zakup sprzętu informatycznego w tym serwerów dla potrzeb wydziału. 

10. Wdrożenie modułu automatycznych płatności dla wykonawców prac geodezyjnych 

w systemie GEOPORTAL2 . 

11. Wdrożenie modułu płatności elektronicznej w powiatowym geoportalu oraz terminali 

w pokoju 208 do obsługi osób prywatnych i prawnych. 

12. Wdrożenie modułu wydawania dokumentacji z zasobu powiatowego drogą 

elektroniczną za pomocą geoportalu powiatowego. 

13. Sporządzenie mapy powiatu w skali 1:50000 z układem sieci dróg powiatu. 

14. Planowanie wdrożenia narad koordynacyjnych drogą elektroniczną. 

15. Wdrożenia modułu udostępniania map d/c opiniodawczych drogą elektroniczną za 

pomocą geoportalu powiatowego. 

16. Wdrożenie obsługi płatności z wykorzystaniem internetu dla jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego. 
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9. Gospodarka nieruchomościami. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami. 

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu i wykonywanie praw 

właścicielskich. 

 prowadzono 7 spraw dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (wnioski do 

Wojewody, przetarg na zbycie nieruchomości, darowizna); 

 prowadzono 4 sprawy w przedmiocie przekazania nieruchomości Skarbu Państwa do 

korzystania na zasadach dzierżawy, najmu lub użyczenia – 1 zakończona umową 

dzierżawy; 

 prowadzono 6 spraw dotyczących zbycia nieruchomości Powiatu ( sprzedaż, darowizna); 

 prowadzono 2 sprawy dotyczące obciążenia nieruchomości Powiatu; 

 prowadzono 6 spraw w przedmiocie przekazania nieruchomości Powiatu do korzystania 

na zasadach dzierżawy, najmu lub użyczenia; 

 prowadzono 49 spraw dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 

 prowadzono 13 spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; 

 prowadzono 8 spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd; 

 prowadzono 48 spraw dot. zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na 

nieruchomościach urządzeń technicznych; 

 prowadzono 2 sprawy związane z przejmowaniem i zakupem nieruchomości  na rzecz 

Skarbu Państwa; 

 analiza i ewidencjonowanie postanowień, decyzji, w których stroną jest Powiat 

Nowodworski; 

 prowadzono sprawy o wydanie zgody na dysponowanie gruntem stanowiącym własność 

Powiatu Nowodworskiego; 

 prowadzono 1 sprawę związaną z odszkodowaniem za grunty przejęte na rzecz Skarbu 

Państwa; 

 prowadzono 14 spraw dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; 

 wydano 45 wyjaśnień, interpretacji, opinii, dotyczących gospodarowania 

nieruchomościami; 
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 sporządzono 4 sprawozdania z realizacji wydatków i dochodów Skarbu Państwa dla 

Wojewody, Wydziału Budżetu i Finansów; 

 przygotowano 132 zlecenia w sprawie wydatków ze środków budżetowych Skarbu 

Państwa oraz Powiatu; 

 wydano 16 Zarządzeń Starosty Nowodworskiego w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

 wykorzystana dotacja na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami 

w 2021 roku wyniosła 329 454,49 zł; 

 prowadzono sprawy sądowe, przygotowywano stanowiska Starosty, przekazywano pisma 

i dokumentację do kancelarii radców prawnych w 14 sprawach; 

 prowadzone czynności w trybie udzielenia zamówień publicznych m.in. wybór geodetów, 

rzeczoznawców i publikacji ogłoszeń w prasie ogólnokrajowej – 3 sprawy, zlecono 

sporządzenie 22 operatów szacunkowych, zlecono geodetom sporządzenie 43 map 

prawnych; 

 prowadzono sprawy z zakresu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oddano 

w użytkowanie wieczyste na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego 8 nieruchomości. 

Ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu. 

368 spraw w tym:  

 prowadzenie ewidencji Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa; 

 prowadzenie i cykliczne przekazywanie wykazu nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; 

 prowadzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego cyklicznie 

Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego na podstawie ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 

 ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa; 

 analiza dokumentacji sporządzonej przez geodetów w sprawach przebiegu granic 

działek; 
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 przekazywanie do wydziału Budżetu i Finansów informacji o przyjęciu nieruchomości na 

stan majątkowy; 

 prowadzenie ewidencji Powiatowego Zasobu Nieruchomości, w tym prowadzenie 

ewidencji dróg powiatowych. 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu. 

 prowadzono sprawy w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących 

w skład dróg powiatowych - prowadzono 97 spraw dotyczących nabycia nieruchomości 

z mocy prawa; 

 złożono 2 wnioski o uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. nabycia 

nieruchomości drogowych przez Gminy (w części stanowiących drogi powiatowe); 

 przygotowano wnioski do sądu o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości nabytych 

przez Powiat Nowodworski – złożono 25 wniosków o ujawnienie prawa własności 

w księgach wieczystych (28 działek ); 

 złożono 34 wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa. 

Realizowanie zadań przypisanych Staroście przepisami prawa. 

 na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami: 

 prowadzono 62 sprawy związane z wykonywaniem, ograniczaniem, pozbawieniem 

praw do nieruchomości oraz zwrotem nieruchomości; 

 prowadzono 17 spraw z zakresu odszkodowań za ograniczania praw do 

nieruchomości w celu realizacji celu publicznego; 

 przeprowadzono 2 negocjacje odszkodowawcze w trybie art. 98 ustawy; 

 prowadzono 522 postępowania odszkodowawcze za grunty przejęte pod drogi publiczne 

na podstawie różnych przepisów, w tym:  

 135 spraw dotyczących odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi gminne 

z terenu powiatu nowodworskiego;  

 387 spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne położone 

poza powiatem nowodworskim, do prowadzenia których Wojewoda Mazowiecki 

wyznaczył Starostę Nowodworskiego. 
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 udostępniano dokumenty z zakresu reformy rolnej i uregulowania własności 

gospodarstw rolnych - wydano 46 odpisów dokumentów; 

 prowadzono sprawy z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych i mienia 

gromadzkiego - 11 postępowań, w tym wydano 8 decyzji dotyczących wspólnot 

gruntowych; 

 prowadzono sprawy z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych – w tym: wydano 53 decyzje w zakresie ochrony gruntów rolnych, wysłano 

zawiadomienia o opłacie z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, wysłano 

zapytania do wójtów/burmistrzów, dotyczące obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy 

gleby w związku z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej, przeprowadzono wizje 

w terenie w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych dot. 

kontroli zdjęcia próchniczej warstwy gleby, wyłączenia gruntu bez decyzji, 

niezrealizowania inwestycji; 

 prowadzono sprawy z zakresu ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym – 253 sprawy w tym: rozpatrzono wnioski w zakresie uzgodnienia pod 

kątem ochrony gruntów rolnych projektów decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, dokonano analizy projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz wniosków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych; 

Łącznie w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami wydano 285 decyzji administracyjnych. 

10. Administracja architektoniczno-budowlana. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

Do podstawowych zadań należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa 

budowlanego, a w szczególności:  

 kontrola zgodności projektu budowlanego z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wymogami ochrony środowiska, 
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 kontrola warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych 

w projektach budowlanych, 

 zgodności projektów zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno -

budowlanymi, 

 kontrola kompletności projektu budowlanego, w tym posiadania wymaganych 

przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń, 

 kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie projektowania, 

 wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) obiektów budowlanych oraz 

nakładanie na inwestorów obowiązków, jakie są związane z prowadzeniem 

i zakończeniem budowy, 

 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 

 wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot, 

 rozpatrywanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych bądź wykonania robót 

budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 

 wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpatrywanie zgłoszeń na podstawie 

przepisów szczególnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, 

 wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki, 

 prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz rejestrów 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę oraz o wygaśnięciu 

pozwolenia na budowę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, 

 przygotowywanie projektu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg publicznych 

powiatowych i gminnych, dla których wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

Do zakresu działania powiatu należą sprawy z zakresu ustawy Prawo budowlane. 

Kompetencje do wydawania pozwoleń budowlanych w I instancji przyznano starostom. 
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Wydział oprócz wydawania pozwoleń na budowę, prowadzi też sprawy związane 

z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród inwestycji, na 

które udzielono pozwolenia w analizowanym okresie były m.in. budowy: dróg, sieci 

(oświetlenia terenu, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), obiektów gospodarczych, 

usługowych, handlowych, domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.  

W 2021 r. wydano 1271 decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę, a także zatwierdzono 

zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Do wydziału AB płynęło 1105 wniosków 

dotyczących pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Przyjęto także 853 zgłoszeń robót 

budowlanych. 

W sumie ilość załatwionych spraw w wydziale AB w roku 2021 wyniosła 6584. 

Sprawozdanie podsumowujące pracę wydziału AB w 2021 r. udowadnia, że spraw 

wpływających do starostwa jest znacznie więcej. 

W 2021 r. rozpatrzono o 300 spraw więcej niż w 2020 r. 

11. Gospodarka wodna. 

Gospodarka wodna to ogół działań zmierzających do racjonalnego zarządzania wodą oraz 

ochronę jej zasobów. Gospodarka wodna zajmuje się monitorowaniem, planowaniem 

i koordynacją zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Większość zadań 

wynikających z ustawy Prawo wodne od 1 stycznia 2018r. na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) przejęło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Ochrony Środowiska. 

W zakresie ochrony wód powierzchniowych starosta zleca usługę polegającą na 

monitorowanie stanu środowiska na rzekach w granicach powiatu nowodworskiego. 

Okręg Mazowieckiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42 

– Koło Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim wykonywał usługę „Monitorowanie oraz 

ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez podmioty gospodarcze oraz 

prywatnych użytkowników akwenów wodnych w granicach powiatu nowodworskiego” oraz 
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Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim, ul. Sukienna 14 na rzekach Narew, Wisła i Wkra. 

 W ramach zadania Wykonawca zobowiązany był do monitorowania czystości rzek, 

dokonywać 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 służbowych, dokumentacji zdjęciowej z częstotliwością). Koszt – 

5000 zł., w tym 3 000 – WOPR, 2 000 OMPZW. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało dotację w wysokości 

119 211,69 zł – jako udział Powiatu Nowodworskiego w kosztach opracowania 

kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa prawego 

wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. 

Dotacja została wykorzystana w wysokości – 63 032,58 zł. 

12.  Ochrona środowiska i przyrody. 

Powiat posiada „Aktualizację 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 2016 r. Nr XX/130/2016 „Aktualizacja Programu Ochrony 

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

W „Aktualizacji programu….” zawarte są zadania do realizacji, jak również koordynowane. 

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. Ponadto zadania w zakresie ochrony powietrza wynikają z uchwały 

„antysmogowej” dla województwa mazowieckiego. Z realizacji zadań Starosta sporządza 

sprawozdanie, które przekazuje poprzez platformę.  

W 2021r. na terenie powiatu nowodworskiego powiadomiono o ryzyku wystąpienia 

przekroczenia poziomu informowania w zakresie PM2,5 i PM 10 – 18 stycznia (poziom 2), 19 

stycznia (poziom 3) i 23 lutego (poziom 2). W zakresie przekroczeń SO2, NO2, Benzo(a)pirenu 

– nie było przekroczeń na terenie powiatu nowodworskiego. 
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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 oraz prowadzi rejestr 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. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Ochrony Środowiska. 

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska: 

1) wydano 84 decyzji administracyjnych w tym: 

 4 decyzje z zakresu prawa ochrony środowiska, 

 14 decyzja dotycząca gospodarki odpadami; 

 59 decyzji z zakresu ochrony przyrody; 

 3 decyzje z zakresu ustawy o lasach. 

2) przyjęto 33 zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko 

a nie wymagających pozwoleń, 

3) dokonano 11 wpisów 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, 

4) przeprowadzono 98 wizji terenowych, 

5) udział w 14 kontrolach w zakresie gospodarki odpadami. 

13. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Brak opracowanego planu, programu. W zakresie realizowanych zadań zostały udzielone 

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

Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 4273). 
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W zakresie leśnictwa – nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (2881 

ha). Na terenie miasta i gminy Nasielsk nadzór od sierpnia 2016 r. pełni Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Płońsk (1926 ha). 

W zakresie rybactwa śródlądowego –starosta jest organem właściwym w zakresie 

wydawania kart wędkarskich mieszkańcom powiatu nowodworskiego. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Ochrony Środowiska. 

Dotacje udzielono dwóm spółkom wodnym:  

1. Gminna Spółka Wodna „Nasielsk” - odtworzenie rowu nr 2 w Dębinkach o długości 

1 270 m, wysokość dotacji 30 000 zł; 

2. Spółka Wodna Nowy Modlin - dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu 

rurociągu drenarskiego o średnicy 20 cm i długości 70 mb wraz z przyczółkami 

w Nowym Modlinie, wysokość dotacji 20 000 zł. 

Ponadto: 

 wydano 3 decyzje z zakresu ustawy o lasach; 

 wydano 3 decyzje z zakresu ustawy prawo łowieckie; 

 wydano 169 kart wędkarskich; 

 zarejestrowano 23 jednostki pływające w systemie REJA24; 

 wydano 1797 zaświadczeń w zakresie uproszczonych planów urządzenia lasów; 

 przeprowadzono 98 wizji terenowych; 

 wpisano 11 zwierząt do Rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych 

w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, 

zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków. 
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14.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Podstawą działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest art.38 a 

ust. 1 ust. 5 pkt 3 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz na 

podstawie art.17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa realizowane są poprzez 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 7/2020 Starosty 

Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2020 r. i Komisję Bezpieczeństwa i Porządku – powołaną 

Zarządzeniem Nr 33/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizowane były na 

podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz 

Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r. do działalności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 r. 

W 2021 roku posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie odbywały się 

stacjonarnie. 

Zadania związane min. z programami: „Bezpieczne ferie 2021”; „Bezpieczne wakacje 2021” 

oraz inne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa realizowano poprzez przekazywanie 

wytycznych do działalności w tym zakresie dla poszczególnych gmin jak i służb powiatowych. 

Na podstawie zebranych informacji z gmin i służb powiatowych sprawozdanie przekazano do 

Wojewody Mazowieckiego z podjętych działań dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas 

letniego wypoczynku oraz wynikach tej działalności. 

W 2021 roku na terenie powiatu nowodworskiego przestępczość kształtowała 

się w następujący sposób: 

 w katalogu ogólnym – 2010, przy wykrywalności sięgającej 68 %, 

 w katalogu przestępstw o charakterze kryminalnym - 1320, przy wykrywalności 

sięgającej 64 %, 

 w katalogu 7 kategorii przestępstw uciążliwych społecznie – 464, przy wykrywalności 

sięgającej 33%. 
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Przestępczość w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie: 

Kategoria przestępstwa 2019 2020 2021 

przestępstwa rozbójnicze 4 6 5 

bójka i pobicie 7 4 2 

uszczerbek na zdrowiu 16 11 14 

uszkodzenie rzeczy 65 79 71 

kradzież cudzej rzeczy 212 220  

kradzież z włamaniem 86 96 204 

kradzież pojazdu 30 34 25 

Kierujący pod wpływem alkoholu w powiecie nowodworskim w latach 2019-2021: 

Kategoria 2019 2020 2021 

kierowanie pojazdem mechanicznym 

w stanie nietrzeźwości 

55 47 75 

kierowanie pojazdem mechanicznym 

w stanie po użyciu alkoholu 

15 10 9 

kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości 95 67 58 

kierowanie rowerem w stanie po użyciu 

alkoholu 

49 48 19 

W latach 2019-2021 roku na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano następujące 

zdarzenia drogowe: 

Zdarzenia 2019 2020 2021 

wypadki 63 39 35 

kolizje 1142 1076 1138 
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Zdarzenia 2019 2020 2021 

ranni 77 35 35 

zabici 14 12 6 

15. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i  zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska   

Dla zadania zostały opracowane: 

1. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nowodworskiego; 

2. Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Nowodworskiego. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

Najważniejsze informacje nt. realizacji zadań w 2021 r.: 

1. Zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nowodworskiego. 

2. Zaktualizowano plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu nowodworskiego. 

3. W 2021 r. odbyły się przeglądy wałów przeciwpowodziowych organizowane przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Warszawa, Włocławek 

i Dębe. 

Zarząd Zlewni Włocławek - rzeka Wisła: 

 przegląd wałów w gminie Leoncin i Zakroczym; 

Zarząd Zlewni Warszawa – rzeka Wisła: 

 przegląd wałów w gminie Czosnów; 

 przegląd wałów w gminie Nowy Dwór Mazowiecki; 

Zarząd Zlewni Dębe – rzeka Narew 

 przegląd wałów w gminie Nowy Dwór Mazowiecki; 
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4. W 2021 roku realizowano porozumienia w sprawie współfinansowania dokumentacji 

projektowej „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na 

odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. 

5. Wykonawca projektu składał okresowe raporty o stanie zawansowania prac, z których 

wynika, że opracowany został projekt budowlany rozbudowy wału jak również operat 

wodnoprawny, opracowano i złożono do Starostwa projekt podziału nieruchomości 

celem zatwierdzenia, wykonano instrukcję użytkowania wałów, zbiorcze zestawianie 

kosztów oraz harmonogram robót. 

6. Stan ilościowy magazynu przeciwpowodziowego nie uległ zmianie. 

7. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

w warunkach obowiązujących ograniczeń sanitarnych związanych z wystąpieniem stanu 

epidemii COVID-19, realizowano dystrybucję środków ochrony osobistej, płynów 

dezynfekcyjnych i materiałów informacyjnych do placówek oświatowych, medycznych 

i mieszkańców. 

Na terenie powiatu nowodworskiego w 2021 roku było 1632 interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Liczba zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy: 

Poszkodowani wskutek pożarów i miejscowych zagrożeń w 2021 roku: 

 3 ofiary śmiertelne, 

 85 osób poszkodowanych. 

  

Teren działań Ilość zdarzeń 
ogółem 

Pożary  Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Powiat 1632 282 1230 120 

Czosnów  254 40 198 21 

Leoncin 90 26 58 6 

Nasielsk 253 63 178 12 

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

694 81 554 81 

Pomiechówek 173 32 132 9 

Zakroczym 163 40 110 13 
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16.  Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.  

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 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. 

 Liczba bezrobotnych w powiecie nowodworskim na koniec grudnia 2021 roku 

wyniosła 2020 osób i była niższa w porównaniu do roku 2020 r. o około 10%.  

 Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim kształtowała się na poziomie 6%. 

 W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. pozyskano 4767 miejsc pracy, w tym 4054 

związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Wydano 733 skierowania do pracy, 

w ramach, których pracę podjęło 331 osób.  

 W 2021 roku podobnie, jak w 2020 roku za pośrednictwem urzędu pracy pracodawcy 

najczęściej poszukiwali pracowników do prac związanych z przetwórstwem 

przemysłowym – magazynierów, operatorów wózków widłowych, pracowników 

produkcji, pakowaczy, pomocników i operatorów linii produkcyjnych, operatorów 

maszyn, pracowników fizycznych cukierników i pomocników ciastkarzy. Należy 

podkreślić, że właśnie w tych zawodach występuje największe zapotrzebowanie na 

zatrudnienie cudzoziemców. W ramach realizowanych ofert pracy subsydiowanych 

najczęściej zgłaszano wolne miejsca pracy w zawodach związanych z obsługą 

biurową, ale również poszukiwano sprzedawców, robotników gospodarczych, 

kosmetyczki, manikiurzystki, asystentów nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach. 

 Zapotrzebowanie na zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku:  

o złożono oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty przy ubieganiu się 

o zezwolenia na prace u wojewody łącznie na 4054 miejsc pracy;  

o złożono 2935 oświadczeń o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi oraz  

o 9338 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (wydano 

1266 zezwoleń na pracę, co stanowi 13,6% ogółu złożonych wniosków, natomiast 

4603 postępowań zostało umorzonych).  
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 W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 

wpłynęły zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu zwolnień grupowych 

z przyczyn niedotyczących pracowników z 2 zakładów pracy mających siedzibę na 

terenie powiatu nowodworskiego. Planowanymi zwolnieniami miało być objętych 

łącznie 60 pracowników. Pracodawcy przeprowadzili zwolnienia grupowe. Do końca 

roku zwolnieniem objęto łącznie 48 pracowników, 3 pracownikom wręczono 

wypowiedzenia umów o pracę ze skutkiem na dzień 31.01.2022 r., jeden 

z pracodawców anulował planowane zwolnienia dla 8 pracowników. 

 Na koniec grudnia 2021 r. na terenie powiatu nowodworskiego do rejestru REGON 

wpisane zostały 9362 podmioty gospodarcze. W rejestrze pracodawców 

Powiatowego Urzędu Pracy figuruje 3349 pracodawców polskich, z którymi na 

bieżąco odbywa się współpraca w ramach otwartego rynku pracy, jak też w zakresie 

programów aktywizacji. Realizując program promocji zatrudnienia i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy z Funduszu Pracy objęto wsparciem 335 osób bezrobotnych na 

łączną kwotę 3 399 450,08 zł. 

 W 2021 r. Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych 

w ramach rezerwy ministra właściwego ds. pracy w wysokości 167 800 zł, dzięki 

którym zaaktywizowano 22 osoby. 

 W ramach kontynuacji realizacji projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, którego celem było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 

roku życia pozostających bez pracy, objęto wsparciem 195 osób (w tym 155 osób 

bezrobotnych oraz 40 osób w ramach Tarczy antykryzysowej) na łączną kwotę 

1 862 755 zł. 

 W ramach realizacji projektu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku 

życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 wsparciem objęto 86 osób na łączną kwotę 1 489 251 zł. 

 W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował program specjalny „Rodzic aktywny 

zawodowo na nowo”, którego celem było umożliwienie rodzicom powrotu na rynek 

pracy poprzez uzyskanie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych podczas szkolenia 

zawodowego oraz wzmocnienie postaw związanych z motywacją, wzrostem 

samooceny oraz wiary we własne możliwości. Programem objętych zostało 10 
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bezrobotnych kobiet posiadających dziecko do 6 roku życia lub dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia na łączną kwotę 66 300 zł. 

 W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim realizował działania służące podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych pracodawców jak i pracowników. W roku 2021 wpłynęło 99 wniosków 

na realizację ww. zadania, w związku, z którymi 626 osób zostało objętych wsparciem 

ze środków KFS na łączną kwotę 1 416 038 zł. 

 W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim kontynuował 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 W ramach poniższych form wsparcia niwelujących negatywne skutki COVID-19 

w latach 2020-2021 złożono w PUP w NDM 7 414 wniosków oraz udzielono 

podmiotom powiatu nowodworskiego pożyczek, dotacji oraz dofinansowań na łączną 

kwotę 34 248 922,80 zł. 

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 

w ramach Tarczy Antykryzysowej: 

o Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż. 

o Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. 

o Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych.  

o Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych. 

o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. 

o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej. 

o Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż. 

o Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez 

sklepiki szkolne. 

17. Ochrona praw konsumenta. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 

Rok 2021 to drugi rok, w którym Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim 

pomagał mieszkańcom powiatu nowodworskiego w warunkach pandemii. Do 

najważniejszych form pomocy świadczonej na rzecz konsumentów należało poradnictwo 

i informacja prawna. Z uwagi na Covid-19 preferowany był kontakt drogą telefoniczną, 

pisemną lub mailową. W 2021 r. udzielonych zostało 933 porad oraz informacji prawnych. 

Najwięcej udzielono porad dotyczących umów związanych z wadliwością sprzedawanych 

towarów – 546. Większość spraw w zakresie umów sprzedaży dotyczyło sprzętu AGD i RTV, 

telefonów, sprzętu komputerowego, odzieży, obuwia, wyposażenia wnętrz - mebli, drzwi, 

armatury łazienkowej i samochodów. Najczęściej konsumenci skarżyli się na nadmiernie 

długi okres załatwiania reklamacji. Nadal niepokojącym zjawiskiem jest brak rzetelności 

w rozpatrywaniu reklamacji oraz przerzucanie odpowiedzialności za złą jakość towaru na 

konsumentów. Konsumentom zarzucano min. złe użytkowanie sprzętu, zalanie, mechaniczne 

uszkodzenie, bądź brak konserwacji, licząc, że ci zrezygnują z dochodzenia swoich roszczeń. 

Kolejnym problemem jest odmowa uznania reklamacji na podstawie opinii punktów 

serwisowych producentów. Dotyczy to przede wszystkim sprzętu AGD i RTV, telefonów 

komórkowych i komputerów. 

Ilość zgłoszonych spraw dotyczących umów związanych z wadliwością świadczonych usług 

wyniosła 387. W zakresie świadczonych usług najwięcej zapytań odnosiło się do usług 

telekomunikacyjnych. Dotyczyły one przede wszystkim niezgodności przedstawianych 

warunków umowy przez konsultantów. 

Kolejną popularną grupą zgłaszanych spraw to usługi związane z bieżącą konserwacją, 

remontami i utrzymaniem domu. Skargi dotyczyły nieuczciwych wykonawców usług 
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budowlanych, opuszczających lokal bez zakończenia remontu. Problemy konsumentów 

wynikają także z powszechnego braku zawierania umów w formie pisemnej, co w przypadku 

zlecenia robót budowlanych, wiążę się to z niemożnością dochodzenia roszczeń 

reklamacyjnych. Nadto inflacja i gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych 

spowodowały, że wykonawcy w trakcie wykonywania usługi zaczęli znacznie podnosić koszty 

usługi, co przy powszechnym braku pisemnego ustalenia warunków umowy powodowało 

konflikty pomiędzy stromi umowy. W zakresie usług finansowych zgłaszano do Rzecznika, 

podobnie jak w latach poprzednich, problemy związane z trudnościami ze spłatą zadłużenia 

i restrukturyzacją zobowiązań. Konsumenci także sygnalizowali problemy wynikające z braku 

wypłat lub zaniżania odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych. 

Skomplikowane przypadki dotyczące usług finansowych i ubezpieczeniowych zostały 

przekierowane do Rzecznika Finansowego. Nadto pandemia spowodowała znaczny wzrost 

umów zawieranych na odległość, co przełożyło się to na zwiększoną ilość skarg na usługi 

kurierskie i pocztowe. Sprawy te rodzą trudności dowodowe wynikające z odpowiedzialności 

za uszkodzony towar na styku kurier – sklep. 

Zgodnie z art. 42 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 

2021 r. poz. 275) Rzecznik Konsumentów pisemnie występował do przedsiębiorców w 

imieniu i na rzecz konsumentów. W 2021r. Rzecznik Konsumentów skierował 30 pisemnych 

wystąpień do przedsiębiorców Rzecznik kierował do przedsiębiorcy wystąpienie, wyłącznie 

w przypadku spraw tych konsumentów, którzy przebyli już drogę postępowania 

reklamacyjnego. Kierowane do przedsiębiorców wystąpienia rzecznika miały na celu 

ponowne rozpatrzenie reklamacji przez przedsiębiorcę, rozważenie polubownego 

rozstrzygnięcia sporu, bądź przedstawienia swoje stanowiska w sprawie. W sprawach, 

w których nie udało skłonić przedsiębiorcy do zmiany stanowiska, rzecznik zachęcał 

konsumentów do skorzystania z polubownego sądownictwa konsumenckiego lub pomagał 

w sporządzeniu pozwu do sądu powszechnego. 

W roku 2021 r., pomimo pandemii Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim 

przez cały ten okres osobiście przyjmował konsumentów, jednakże zachęcał ich do 

korzystania z innych form kontaktu, główne telefonicznego, mailowego i pisemnego. 

W zaistniałej sytuacji spora grupa osób zrezygnowała z kontaktu z rzecznikiem. Były to osoby 

głównie starszych wiekiem, która dotychczas regularnie korzystała z osobistych wizyt. 

Z drugiej strony obok standardowych problemów konsumenckich pojawiły się zupełnie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzhaydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzhaydi
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nowe, związane z niemożliwością świadczenia usług albo wprowadzonymi na rynku 

obostrzeniami, czy też kłopotami finansowymi przedsiębiorców, wynikającymi 

z ograniczeniami w działalności spowodowanymi epidemią. 

Zakres problemów z jakimi zawracają się konsumenci do Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim i jest bardzo szeroki, a ilość spraw 

o znacznym stopniu trudności i skomplikowania zwiększa się znacząco. Pomimo to, Rzecznik 

Konsumentów to najbliższa i najbardziej dostępna dla mieszkańców powiatu 

nowodworskiego instytucja udzielająca pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów 

konsumenckich. 

W 2021r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dworze Mazowieckim udzielił 970 

porad z zakresu prawa konsumenckiego. Rodzaj porad: 

 osobiste i telefoniczne - 852 

 pisemne ( mailowe) - 81 

 wystąpienia do przedsiębiorców - 30 

 projekty pism procesowych /pozwy - 7 

Udzielono 546 porady dotyczące umów związanych z wadliwością sprzedawanych towarów. 

Ilość zgłoszonych spraw dotyczących umów związanych z wadliwością świadczonych usług 

wyniosła - 387. 

W 2021r. Rzecznik Konsumentów kierował 30 pisemnych wystąpień do przedsiębiorców. 

1. Wystąpienia z zakresu usług - łącznie 8: 

 usługi telekomunikacyjne – 2; 

 usługi turystyczne – 1; 

 usługi pocztowe i kurierskie – 1; 

 usługi pralnicze – 1; 

 transportowe – 1; 

 edukacyjne – 1; 
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 związane z opieką zdrowotną – 1. 

2. Wystąpienia Rzecznika z zakresu umów kupna – sprzedaży – łącznie 22: 

 wyposażenie wnętrz – 4; 

 odzież i obuwie – 7; 

  sprzęt AGD i RTV – 6; 

 art. żywnościowe – 1; 

 samochody i środki transportu, części samochodowe – 2; 

 produkty związane z opieką zdrowotną – 2. 

Rzecznik sporządził łącznie 7 pism procesowych dla konsumentów (pozwy, apelacje od 

wyroków sądowych, sprzeciwy od nakazów zapłaty). 

18.  Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Dla zadania nie została opracowana polityka/strategia/program. 

Komórka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjno-Organizacyjny 

Nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje 

przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa 

pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy 

Powiatu Nowodworskiego w związku z trwającym stanem epidemii, mogli korzystać 

z nieodpłatnych porad prawnych za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. 

telefon, e-mail. Porady prawne były prowadzone przez czterech prawników, w tym czasie 

oświadczenia nie obowiązywały.  

1. W 2021 roku w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 475 porad, 

w tym; 114 udzielonych przez prawników organizacji pozarządowej. 

2. System Obsługa NPP-NPO pozwala na: zakładanie kont organom prowadzącym, 

organizacjom pozarządowym oraz wykonawcom dokumentującym w systemie 

wykonywanie zadań udzielania porad prawnych (ilości porad, czasu trwania porady, 
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zakresu dziedziny prawa i kwalifikacji udzielanej porady), pomoc w organizacji i kontroli 

usług oraz prowadzenia sprawozdawczości kwartalnej i rocznej, przekazywanej drogą 

automatycznego generowania dla MUW. 

3. W ramach działań z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dostarczyła 

materiały poligraficzne w postaci ulotek, plakatów i poradników, informatorów 

prawnych, oraz stworzyła kampanię społeczną w formie prezentacji multimedialnej. 

W ramach edukacji prawnej odbyło się sześć spotkań młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego, mających na celu zwiększenie 

świadomości obywatelskiej oraz prawnej poprzez edukację prawną. 

4. Na finansowanie zadania w 2021r. Powiat Nowodworski otrzymał dotację z budżetu 

państwa w wysokości 198 000,00 zł. 

19. Obronność. 

Zadania w zakresie obronności realizowane były na podstawie: 

1. Planu szkolenia obronnego powiatu nowodworskiego na 2020 r.; 

2. Wytycznych Starosty Nowodworskiego z dnia 26.02.2020 r. do działalności w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowodworskim w 2020 r.; 

3. Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w powiecie nowodworskim w 2020 r.; 

4.  Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej powiatu 

nowodworskiego na 2020 r.; 

5. Wieloletniego planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej 

powiatu nowodworskiego na lata 2020-2024; 

6. Zarządzenia Nr 41/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie 

przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we 

współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i gminami Powiatu 

Nowodworskiego; 

7. Zarządzenia Nr 50/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie procesu opracowania planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału 

w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych 

i nadzorowanych przez Starostę Nowodworskiego. 
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Dokumenty 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 

W dniach od 17 marca do 3 kwietnia 2020 r. planowana była na terenie powiatu 

nowodworskiego kwalifikacja wojskowa. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 429 osób. 

Kwalifikacja wojskowa nie odbyła się ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego 

związanego z koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 

423) kwalifikacja wojskowa została zakończona z dniem 13 marca 2020 r. Zakończenie 

kwalifikacji wojskowej związane było z ryzykiem zakażenia koronawirusem. 

W dniu 22 września 2020 r. przeprowadzono szkolenia obronne i obrony cywilnej dla kadry 

kierowniczej, obsady Stałego Dyżuru, Stanowisk Kierowania i Akcji Kurierskiej, w sumie 

przeszkolono 21 osób ze Starostwa, 5 pracowników z gmin powiatu i 1 osobę ze służb 

powiatowych. 

W dniach 1 i 2 października 2020 r. przeprowadzono powiatowo-gminne ćwiczenie obronne 

pk. „NAREW 2020” z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Temat ćwiczenia: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 

przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.” 

W ćwiczeniu wzięło udział 16 pracowników Starostwa, 88 pracowników gmin i 10 osób ze 

służb powiatowych - łącznie 114 osób. 

20.  Promocja powiatu. 

Odniesienie do zadania znajduje się w dokumencie: Strategia Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2030. 

• Tryb przyjęcia: 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. 



Strona 66 z 85 

Podstawowe założenia w zakresie promocji powiatu:  

 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, 

 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, 

 Bezpieczeństwo - inicjowanie i wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych; 

działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży 

w zakresie bezpieczeństwa na drogach; kształtowanie i promocja postaw właściwych 

w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych. 

W ramach powyżej wskazanych założeń odnoszących się do promocji powiatu 

nowodworskiego, w związku z wciąż utrzymującą się pandemią koronawirusa, wiele 

z planowanych wcześniej wydarzeń nie mogło się odbyć. Wprowadzane obostrzenia 

skutkowały koniecznością podejmowania decyzji dotyczących rezygnacji z kilku cyklicznych 

spotkań, tj.: spotkanie z okazji Dnia Kobiet czy Powiatowy Spływ Kajakowy. Zespół prowadził 

akcję informacyjną zamieszczając na stronach www oraz Fb informacje o COVID-19, 

zalecenia i wytyczne, sposoby postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem, 

informacje nt. udzielanych świadczeń przez podmioty lecznicze z terenu powiatu w czasie 

trwania epidemii oraz informacje nt. możliwości realizacji załatwiania spraw w urzędzie 

w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia. 

W ramach działań promocyjnych, m.in. wydawano kwartalnik Gazeta Powiatowa (4), 

zamieszczano materiały w Faktach Nowodworskich (5), na stronie internetowej oraz profilu 

Facebook powiatu (378). Podejmowano współpracę z innymi jednostkami oraz podmiotami 

pozarządowymi w ramach współorganizacji przedsięwzięć społeczno – kulturalnych 

i sportowych (21) oraz patronatu starosty nad wydarzeniami (26). We współpracy 
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z organizacjami pozarządowymi, w ramach powierzanych zadań publicznych zorganizowano 

wystawę historyczną, imprezę biegową oraz mural w Nasielsku. 

Ponadto, powiat włączał się w działania lokalne poprzez przekazywanie nagród, pucharów, 

medali, książek, dyplomów okolicznościowych, statuetek, materiałów promocyjnych. 

Zadania, jakie udało się zrealizować w roku 2021 zostały opisane szczegółowo poniżej. 

W poprzednim roku, wiele zadań urzędu skupiało się na wdrażaniu zapisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), 

szczególnie w zakresie dotyczącym dostępności cyfrowej. Realizowano założenia Projektu 

„Samorząd bez barier” w ramach Programu Dostępność Plus. 

Ponadto wdrażane były założenia projektu Door-to-door pn."Bezpiecznie do celu” dla osób 

z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

W ramach zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ekologią oraz 

kształtowaniem i promocją postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych 

powiat nowodworski włączył się m.in. w zadania takie jak: Mały Wyścig Pokoju, prowadzenie 

zajęć i obóz szkoleniowy dla Druhów OSP Nowy Dwór Mazowiecki, otwarcie szlaku Czterech 

Pór Roku czy monitorowanie i ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

podmioty gospodarcze i prywatnych użytkowników akwenów wodnych w granicach powiatu 

nowodworskiego. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021 r.  

W ramach promocji powiatu nowodworskiego, wiele zadań realizowanych było w oparciu 

o współpracę z innymi jednostkami samorządu, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. 

Przyjmowała ona formę finansową oraz pozafinansową. W zależności od zgłaszanego 

zapotrzebowania oraz możliwości powiat występował w roli współorganizatora wydarzeń lub 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrug4ydkltwmvzc4mjyguzdq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrug4ydkltwmvzc4mjyguzdq
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udzielano patronatu Starosty Nowodworskiego. Wydarzenia objęte patronatem, w których 

powiat uczestniczył, to m.in.:  

 otwarcie szlaku turystycznego Cztery Pory Roku,  

 Kino Samochodowe - pokaz młodych talentów,  

 konkurs powiatowy "Powiat nowodworski - moja mała ojczyzna", 

 "Siłą jest dialog", 

 V Bieg Orła w Czosnowie, 

 VI edycja filmowych konkursów historycznych Patria Nostra, 

 I Sportowy Dzień Dziecka w Cybulicach Małych, 

 Dzień Dziecka w Górkach przy Fundacji "a KUKU", 

 Najszybszy Bieg w Polsce, 

 II edycja rekonstrukcji Bój o Polesie Stare 1939, 

 Mały wyścig pokoju V etap, 

 Weekend biegowy - Piąteczka dla każdego, Półmaraton Trzech Rzek, 

 Wielkie otwarcie Niebieskiego Szlaku Czterech Pór Roku nad Wkrą, 

 VI Bieg Orła w Czosnowie, 

 spotkanie informacyjne "Ulga podatkowa na nowe inwestycje - kluczowe zmiany dla 

Mazowsza", 

 inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 zajęcia sportowe cykl – Powiatowa Akademia Sportów Walki, 

 Bieg Obrońców Modlina - IV edycja, 

 Światowy Dzień Seniora, 

 akcje krwiodawstwa z OSP NDM, 

 wyjazd na XXVI Mistrzostwa Polski OYAMA Polskiej Federalnej Karate, 

 Międzyszkolny Program Kreatywnej Profilaktyki i Edukacji Rówieśniczej w Nowym 

Dworze Mazowieckim, 

 zbiórka charytatywna na rzecz WOŚP, 

 produkcja kalendarza na 2021 rok wydawanego przez MKS Świt w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 
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Ponadto, w ramach współorganizacji wydarzeń, realizacji zadań publicznych udziału 

w wydarzeniach oraz publikacjach inicjowanych przez inne podmioty, powiat uczestniczył 

m.in. w: 

 Otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy, 

 XIII Nowodworskim Spotkaniu Wigilijnym, 

 I Jarmarku Bożonarodzeniowym w Nasielsku, 

 Dożynkach Województwa Mazowieckiego, 

 Projekcje patriotyczne w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, 

 Cyklu wystaw „Twierdza Modlin na przełomie dziejów”, 

 Przedsięwzięciu tworzenia Murala „Szlakiem Nasielskiego Guzika”. 

Współpraca pozafinansowa polegała głównie na wsparciu różnych podmiotów poprzez 

pomoc w rozpowszechnianiu informacji przez media społecznościowe, stronę www, BIP oraz 

udostępnianiu materiałów promocyjnych powiatu takich jak, namioty, rollupy, banery czy 

leżaki. Wykonano również w ramach własnych zasobów i możliwości materiały promocyjne 

w postaci: 

 Plakat „Bezpiecznie do celu”, 

 Plakat dot. Placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu, 

 Plakat „Samorząd bez barier”, 

 Plakat „Powiatowy miesiąc zdrowia”, 

 Plakaty MMA w szkołach, logotyp, 

 Projekty podziękowań, życzeń, dyplomów, zaproszeń, 

 Infografiki dot. szczepień, organizacji pozarządowych, przekazywania 1% podatku, 

 Plakat „Szkoła rodzenia”, 

 Baner jubileuszowy na budynek Starostwa, 

 Filmiki dot. samorządu, życzeń okolicznościowych. 

Działania promocyjno informacyjne przejawiały się także w produkcji krótkich filmów i relacji 

okolicznościowych udostępnianych na kanale YouTube lub profilu Facebook, np.: życzenia 

okolicznościowe, Matury 2021. 

Kontynuowano wydawanie bezpłatnej Gazety Powiatowej w formie papierowej publikację 

informacji dla mieszkańców na łamach Faktów Nowodworskich. Niniejsze działania mają na 
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celu szybki i rzetelny przekaz informacji z powiatu podmiotom gospodarczym, organizacjom 

pozarządowym a przede wszystkim mieszkańcom przy uwzględnieniu budowania 

pozytywnego wizerunku jednostki. 

Czynności wynikające z przytoczonych powyżej ustaw: o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, skupiały się na wytwarzaniu oraz 

dostosowywaniu materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w serwisach internetowych 

powiatu według wytycznych WCAG 2.1, tj. norm dostępności cyfrowej. Zadania te 

realizowane były w ramach własnych zasobów kadrowych, bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów za dostosowywanie dokumentów. W celu usprawnienia wdrażania 

dostępności cyfrowej w urzędzie, stosowano wytyczne ujęte w Zarządzeniu Starosty nr 

76/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych powiatu nowodworskiego prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze Mazowieckim oraz treści publikowanych w Intranecie Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Podjęto też inicjatywę oraz wykonano filmy 

instruktażowe dot. tworzenia dostępnych dokumentów. 

W ramach zadań związanych z bezpieczeństwem, ekologią oraz kształtowaniem i promocją 

postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych realizowane były: 

• obóz szkoleniowy dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, podczas którego młodzież miała okazję 

poznać techniki ratownicze, specyfikę działania innych jednostek ratowniczych oraz oswajać 

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 

• otwarcie szlaku Czterech Pór Roku na Wkrą, którego udrożnienie i oznakowanie 

w ubiegłym roku stanowiło jedno z zadań publicznych realizowanych przez powiat 

nowodworski we współpracy z Stowarzyszeniem RozbiegaMy Nowy Dwór. W ramach 

wydarzenia odbyły się m.in. spływ kajakowy, bieg oraz spotkanie przy ognisku, 

• monitorowanie i ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

podmioty gospodarcze i prywatnych użytkowników akwenów wodnych w granicach powiatu 

nowodworskiego,  
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• Udział w Małym Wyścigu Pokoju, zabezpieczenie nagród niezbędnych do 

bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych. 

21. 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. 

Dla zadania opracowano program współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 przyjęty Uchwałą nr 

XII/148/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 października 2020 r. Celem głównym 

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. 

Drugim dokumentem zawierającym odniesienie do zadania jest Strategia Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2030 przyjęta Uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.  

Wzmocnienie tożsamości lokalnej i integracji społecznej realizowane jest przez wspieranie 

działań NGO na terenie powiatu. 

Zgodnie z zapisami programu współpraca samorządu z podmiotami pozarządowymi 

przyjmowała formę finansową oraz pozafinansową. Współpraca finansowa objęła między 

innymi zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym oraz z pominięciem 

konkursu ofert, współorganizację lub patronat Starosty Nowodworskiego nad wydarzeniami 
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organizowanymi na terenie powiatu nowodworskiego. Wsparcie przedsięwzięć poprzez 

zakup trofeów, pucharów, nagród dla uczestników. 

Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in. 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, publikowanie oraz rozsyłanie informacji dotyczących 

możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł, obejmowanie wydarzeń patronatem starosty 

nowodworskiego oraz wsparcie merytoryczne i działanie zespołów o charakterze 

opiniodawczo – doradczym. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych, Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, Wydział 

Administracyjno – Organizacyjny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

W 2020 roku Powiat Nowodworski współpracował finansowo oraz pozafinansowo 

z organizacjami pozarządowymi.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  W ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych w 2021 r. wydatkowano na zadania realizowane przez 

organizacje pozarządowe przeznaczono dotację w wysokości  16 200,00 zł;  

  CARITAS - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 

dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych – dotacja 

w wysokości 803 647,00 zł;  

 EFOP - Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych na celu zapewnienie 

całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodzicielskiej – dotacja w wysokości 1 036 759,00 zł. 

Przykładowe zadania zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

 prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci 

z terenu powiatu nowodworskiego, 
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 dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze 

Mazowieckim oraz w Górkach, 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu, 

 organizacja cyklu wystaw „Twierdza Modlin na przełomie dziejów” w Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, 

 organizacja obozu szkoleniowego dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 wsparcie produkcji Murala w Nasielsku w ramach zadania pn. „Szlakiem Nasielskiego 

Guzika”, 

 wsparcie rozwijania umiejętności piłkarskich w ramach zajęć sportowych 

realizowanych przy udziale KS „Wkra Cieksyn”, 

 promocja honorowego krwiodawstwa w ramach publikacji na stronie powiatu oraz 

w mediach społecznościowych i uczestnictwa w organizowanych akcjach 

krwiodawstwa, 

 monitorowanie i ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

podmioty gospodarcze i prywatnych użytkowników akwenów wodnych w granicach 

powiatu nowodworskiego. 

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 szczególnie zaangażowano się w pomoc 

merytoryczną organizacjom pozarządowym. Wyszukiwano informacje nt. możliwości 

pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie oraz nowe projekty. Informacje 

zamieszczano na stronie internetowej powiatu oraz wysyłano organizacjom pozarządowym 

drogą elektroniczną. Informowano również o prawnych i organizacyjnych zmianach 

dotyczących funkcjonowania organizacji. 

Szczegółowy opis współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiony został 

w Sprawozdaniu za rok 2021 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.  
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VII. Pozostałe usługi dla obywateli – dane statystyczne za 2021 rok 

Sprawy z zakresu właściwości Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim  

Liczba postępowań 

wszczętych w 2021 roku 

na wniosek: 

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 

16 rok życia 
1044 

o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, przed 16 rokiem życia 222 

o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 275 

o wydanie karty parkingowej 251 

Razem: 1792 

 

Liczba wydanych w 2021 

roku: 

Orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydane dla osób, które ukończyły 16 

rok życia 
1033 

Orzeczeń o niepełnosprawności wydane dla osób przed 16 rokiem życia 213 

Razem: 1246 

  

 

Liczba wydanych w 2021 

roku: 

Legitymacji osoby niepełnosprawnej 279 

Kart parkingowych 251 

Liczba posiedzeń składów orzekających, które odbyły się w 2021 roku 74 
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Lp. 
Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Administracyjno-

Organizacyjnego 
Ilość 

1.  Wysłane przesyłki (w tym listy i paczki) 22707 

2.  Zarejestrowane sprawy 38730 

3.  Skargi 1 

4.  Wnioski 1 

5.  Petycje 0 

6.  Porady za pośrednictwem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 475 

7.  Sprawy dot. rzeczy znalezionych 34 

8.  Potwierdzenie profilu zaufanego 559 

9.  

e-PUAP: 

 wysłane pisma 

 odebrane pisma 

 

222 

8490 

 

Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu Liczba w szt. 

1.  Rejestracje pojazdów:  

samochody osobowe/autobusy/ciągniki samochodowe 10 800 

pojazdy zabytkowe 48 

Motorowery 240 

Motocykle/ciągniki  823 (603/220) 

Przyczepy/naczepy 1537 

Tablice indywidualne 95 

Tablice zmniejszone 38 

Wydane zaświadczenia z ewidencji pojazdów 177 

Udostępnione dane z ewidencji pojazdów 657 
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Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu Liczba w szt. 

Wydane decyzję o odmowie rejestracji 

pojazdów/umorzenia/uchylenia 

31 

Wydane decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z 

naruszeniem terminu zawiadomienia o nabyciu/zbyciu 

pojazdów 

49 

Wydane decyzje nabicie numerów identyfikacyjnych/ tabliczki 

znamionowej zastępczej 

22 

2.  Wydane uprawnienia:  

Prawo jazdy 2155 

prawo jazdy międzynarodowe 25 

uprawnienia do kierowania tramwajem 6 

zezwolenia na pojazdu uprzywilejowane 49 

Zatrzymane uprawnienia do kierowania 322 

Cofnięcie uprawnień do kierowania 168 

Zwrot zatrzymanych uprawnień 200 

Przywrócenie uprawnień do kierowania 111 

Zakaz prowadzenia pojazdów 216 

Decyzja/skierowanie na badanie lekarski 102 

Decyzja/skierowanie na badanie psychologiczne 112 

Decyzja/skierowanie na kurs reedukacyjny 95 

Żądania akt kierowców 259 
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Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu Liczba w szt. 

Przekazane akta kierowców 189 

3.  Realizowane zadania z zakresu transportu drogowego  

 Wydane licencje na krajowy transport drogowy powyżej 7 osób - 

Wypisy do w/w licencji - 

Wydane licencje na krajowy transport drogowy rzeczy/osób 2/1 

Wypisy do w/w licencji rzeczy/osób 11/5 

Wydane zezwolenia na przewozy regularne osób 1 

Wypisy do w/w zezwolenia 1 

Wydane zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 14 

Wypisy do w/w zezwolenia 83 

Wydane zezwolenia na pojazdy nienormatywne 5 

Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne 16 

Wypisy do w/w zaświadczenia 47 

Kontrola przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego 25 

 Udostępnione dane w zakresie transportu 110 

Wydane uprawnienia dla instruktora nauki jazdy 2 

Wydane legitymacje dla instruktora nauki jazdy 2 

Kontrola ośrodków szkolenia kierowców 8 

Wydane uprawnienia dla diagnosty 2 
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Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu Liczba w szt. 

Zaświadczenia dot. wpisu do rejestrów przedsiębiorców 

prowadzących stację kontroli pojazdów w tym zmiana 

zaświadczenia 

1 

Kontrola stacji diagnostycznych 11 

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – wydane decyzje 13 

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – wydane 

postanowienia 

9 

4.  Realizowane zadania z zakresu art. 130A ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) Przepadek 

pojazdów na rzecz powiatu 

 

Wnioski złożone do Sądu odnośnie przepadku pojazdów na rzecz 

Powiatu Nowodworskiego 

7 

Pojazdy przejęte na rzecz Powiatu Nowodworskiego – 

postanowienia sądu 

4 

Demontaż pojazdów - 

Wydane decyzje z tytułu obciążenia kosztami usunięcia 

i przechowywania pojazdów 

6 

Wydane decyzje z tytułu umorzenia płatności związanych 

z kosztami usunięcia i przechowywania pojazdów 

- 

Podpisane porozumienia o rozłożeniu na raty płatności 

związanych z kosztami usunięcia i przechowywania pojazdów 

- 

Wycena pojazdów 4 

Wydane pojazdy z parkingu strzeżonego 28 
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Lp. Sprawy z zakresu właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu Liczba w szt. 

(w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono 

przedsiębiorcę do prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie 

z art 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym jak również usług 

holowania oraz wyceny pojazdów dla powiatu 

Nowodworskiego) 

VIII. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach 

zewnętrznych w 2021 r. 

Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

1.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2424W 

Nasielsk – Nuna 

Dotacja ze środków 

związanych z 

wyłączeniem z 

produkcji gruntów 

rolnych 

150 000,00 zł 

2.  Ministerstwo 

Infrastruktury  

Przebudowa obiektów 

mostowych posiadających JNI 

31000401, 31000402, 

zlokalizowanych w ciągu 

drogi powiatowej nr 4134 W 

oraz o JNI 35000568 

zlokalizowanego w ciągu 

drogi powiatowej nr 2427 W 

wraz z przebudową dróg 

dojazdowych do 

wymienionych obiektów 

mostowych w celu poprawy 

Rezerwa subwencji 

ogólnej  

2 408 874,00 zł  
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Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

dostępności komunikacyjnej 

powiatu nowodworskiego 

3.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki  

Remont drogi powiatowej nr 

2417 W relacji Zakroczym-

Nowe Trębki na odcinku 

o długości 1730 m  

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

w trakcie oceny 

4.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Remont drogi powiatowej nr 

3002 W na odcinku 2285 m 

przez miejscowości Wygoda 

Smoszewska oraz Smoszewo  

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

wniosek 

rekomendowany 

do 

dofinansowania  

5.  Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

 Wykonanie podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych 

przy budynku 

użyteczności publicznej 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 

 likwidacja barier 

w komunikowaniu się 

poprzez zakup pętli 

indukcyjnej. 

Program 

Wyrównywania 

Różnic Między 

Regionami III  

15 102,89 zł 

6.  Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji  

Krzesło ewakuacyjne 

zakupione w ramach 

programu  

Samorząd bez barier 4 858,92 zł 

7.  Narodowy Fundusz 

Zdrowia  

Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz 

wynagrodzeń pracowników 

personelowi zakładów 

POWER  38 704,18 zł 
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Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

opiekuńczo-leczniczych, 

domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na 

czas COVID-19 

8.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 3 

przejściach dla pieszych w 

Nasielsku na ul. POW, ul. 

Sokolnickiego i ul. Polnej na 

drodze powiatowej nr 2409 

W oraz na drogach gminnych 

Bezpieczne przejścia  124 742,32 zł 

9.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 

Leoncin na ul. Partyzantów 

na drodze powiatowej nr 

2401 W  

Bezpieczne przejścia 129 200,18 zł  

10.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 

Zakroczymiu na ul. 

Warszawskiej na drodze 

powiatowej nr 3001 W 

Bezpieczne przejścia 129 116,54 zł  

11.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w 

Pomiechówku na ul. 

Bezpieczne przejścia 123 767,52 zł 
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Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

Nasielskiej na drodze 

powiatowej nr 2409 W 

12.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 

1 przejściu dla pieszych 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim na ul. Ignacego 

Paderewskiego na drodze 

powiatowej nr 2431 W 

Bezpieczne przejścia 87 808,22 zł 

13.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 

1 przejściu dla pieszych 

w Czosnowie na ul. 

Warszawskiej na drodze 

powiatowej nr 2433 W 

Bezpieczne przejścia 129 052,42 zł 

14.  Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

Przebudowa dróg 

powiatowych nr 2401W, 

2424W, 4134W, 2427W, 

2424W  

Polski Ład  wniosek 

odrzucony 

(wnioskowana 

kwota 27 550 000, 

00 zł) 

15.  Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

Rozbudowa i dostosowanie 

Nowodworskiego Centrum 

Medycznego do 

kompleksowego leczenia 

pacjentów w dobie 

koronawirusa  

Polski Ład wniosek 

odrzucony 

(wnioskowana 

kwota 21 600 000, 

00 zł) 
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Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

16.  Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

Rozbudowa biura obsługi 

klienta w Starostwie 

Powiatowym przy ul. I. 

Paderewskiego 1 B w Nowym 

Dworze Mazowieckim  

Polski Ład 3 600 000, 00 zł  

17.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki  

Centrum opiekuńczo-

mieszkalne przy ul. 

Mazowieckiej 10 w Nowym 

Dworze Mazowieckim  

Program Centra 

opiekuńczo-

mieszkalne 

finansowany 

w ramach Funduszu 

solidarnościowego  

wniosek 

rekomendowany 

do 

dofinansowania 

 

18.   Ministerstwo 

Edukacji i Nauki  

Dodatkowe zajęcia 

wspomagające  

Rezerwa subwencji 

oświatowej  

54 250,00 zł 

19.  Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 

Poznaj Polskę  SIO wniosek w trakcie 

oceny  

20.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Laboratoria przyszłości  - 30 000,00 zł  

21.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

- Posiłek w domu 

i szkole 

wniosek 

odrzucony  

22.  Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

- Aktywna tablica 77 000,00 zł   



Strona 84 z 85 

Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

23.   Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

Zakup książek dla Zespołu 

Placówek edukacyjnych  

Narodowy Program 

Rozwoju czytelnictwa 

2021 

3 000,00 zł   

24.  Kuratorium Oświaty Dotacja na zakup 

podręczników dla Zespołu 

Placówek edukacyjnych  

Dotacja 

podręcznikowa 

12 988,56 zł  

25.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego  

X Edukacja dla 

rozwoju regionu, 

działania 10.3 

Doskonalenie 

zawodowe, 

poddziałanie 10.3.1. 

Doskonalenie 

zawodowe uczniów 

w ramach RPO WM 

2014-2020  

(Technikum Mikołaja 

Kopernika w ZSZ 

w Nasielsku) 

80 801,00 zł  

26.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego 

X Edukacja dla 

rozwoju regionu, 

działania 10.3 

Doskonalenie 

zawodowe, 

poddziałanie 10.3.1. 

Doskonalenie 

zawodowe uczniów 

84 799,00 zł  
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Lp. Podmiot, do którego 

został złożony 

wniosek 

Nazwa zadania Nazwa Programu Przyznana kwota 

dofinansowania 

w ramach RPO WM 

2014-2020  

(ZSZ nr 1 w Nowym 

Dworze 

Mazowieckim) 

27.  Marszałek 

Województwa 

Mazowieckiego 

Stworzenie otwartych danych 

wraz z budową zaplecza 

techniczno-technologiczno-

koordynacyjnego dla 

samorządów terytorialnych 

województwa 

mazowieckiego  

RPOWM – projekt 

SOD 

200 000,00 zł  

Łącznie  7 484 065,75 zł 

 


