Raport o stanie
Powiatu Lipskiego
w 2018 roku
I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu
raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, wyszczególniając realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego.

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu
Nazwa

Powiat Lipski

Siedziba władz

miasto Lipsko

Okres, którego dotyczy

1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

raport
Liczba mieszkańców wg

34 496 mieszkańców (0,8% ludności województwa)

stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. (tj. wg ostatnich
dostępnych danych GUS)
Powierzchnia

740 km2

Czy w porównaniu do

W 2018 r. granice Powiatu Lipskiego nie uległy zmianie.

roku poprzedzającego rok
sprawozdawczy doszło do
zmiany granic powiatu.
Jeżeli tak wskazać zakres
zmian
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Podział administracyjny

Powiat Lipski składa się z 6 gmin:


gmina wiejska Chotcza;



gmina wiejska Ciepielów;



gmina miejsko-wiejska Lipsko;



gmina wiejska Rzeczniów;



gmina wiejska Sienno;



gmina wiejska Solec nad Wisłą.

Podstawowe dane

Powiat Lipski w roku 2018 pozyskał dochody w łącznej kwocie

finansowe na koniec

49 828 130,45 zł, w tym:

2018 r.



subwencje ogółem – 23 557 851 zł, tj. 47,28% dochodów
ogółem;



dotacje łączne – 14 837 812,50 zł, tj. – 28,96% dochodów
ogółem;



dochody własne – 15 276 912,45 zł, tj. – 30,66% dochodów
ogółem;



dochody majątkowe – 2 740 087,98 zł, tj. – 5,50% dochodów
ogółem.

W 2018 r. nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę
3 973 249,90 zł, tj. 8,61% planowanych dochodów.
Łączne dochody wykonano w 99,39% w stosunku do planu, w tym:


dochody bieżące – 99,36%;



dochody majątkowe – 99,89% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków w roku 2018 wynosiła 49 283 277,41 zł, w tym:


wydatki bieżące – 44 871 810,19 zł, tj. – 91,05% wydatków
ogólnych;



wydatki majątkowe – 4 411 467,22 zł, tj. – 8,95% wydatków
ogółem.

W 2018 r. nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę
4 192 975,90 zł, tj. 8,86% planowanych wydatków.
Analizując strukturę wydatków budżetu Powiatu Lipskiego należy
zauważyć, iż największy udział w strukturze stanowią wydatki na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 32 948 487,64 zł,
tj. 66,86% wydatków ogółem.
Zrealizowano 17 inwestycji.
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Na koniec roku w budżecie powiatu nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
W trakcie realizacji budżetu na dzień 31.12.2018 roku powiat osiągnął
nadwyżkę budżetową w wysokości 544 853,04 zł. Ponadto zaplanowano
deficyt budżetowy w kwocie 1 176 559 zł, który planowano sfinansować
przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 176 559,00 zł.
W 2018 r. planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie
2 384 080,10 zł, w tym 688 080,10 zł jest kwotą wolnych środków
za 2017 r. oraz wyemitowane obligacje komunalne w kwocie
1 696 000,00 zł.
Łączna kwota długu na koniec roku 2018 wyniosła 2 636 000,00 zł. Na
powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych
obligacji w roku 2013 i 2018. Wykup obligacji zaplanowano
na lata 2019 - 2024.
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego
spłatę w 2018 r. wyniosło 1,13% i kształtowało się poniżej maksymalnego
dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy
o finansach publicznych, który wynosi 3,18 %.

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lipsku – uchwały podjęte w 2018 r.
Numer
sesji
XLIV

Data
31.01.2018

Numer i tytuł uchwały

Sposób realizacji

XLIV/219/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata

Zarządowi Powiatu

2018 - 2024
XLIV

XLIV

31.01.2018

31.01.2018

XLIV/220/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2018

Zarządowi Powiatu

XLIV/221/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia maksymalnej

Wykonanie uchwały powierzono

kwoty dofinansowania doskonalenia

Zarządowi Powiatu

zawodowego nauczycieli
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zatrudnionych w

Uwagi: W budżecie powiatu

szkołach/placówkach prowadzonych

zaplanowano środki w wysokości

przez Powiat Lipski oraz specjalności

43 488,00 zł na dofinansowanie

i form kształcenia, na które

form doskonalenia zawodowego

dofinansowanie jest przeznaczone

nauczycieli oraz na organizację

w okresie 1.10.2018 - 31.12.2018

doradztwa metodycznego
nauczycieli; ustalono
z dyrektorami szkół wykaz
specjalności, na które
dofinansowania mogły być
przeznaczone

XLV

15.03.2018

XLV/222/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie określenia zadań

Wykonanie uchwały powierzono

i wysokości środków Państwowego

Zarządowi Powiatu oraz

Funduszu Rehabilitacji Osób

dyrektorowi Powiatowego

Niepełnosprawnych

Centrum Pomocy Rodzinie

z zakresu rehabilitacji zawodowej

w Lipsku w zakresie zadań

i społecznej oraz zatrudnienia osób

rehabilitacji społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie

niepełnosprawnych

Lipskim na 2018 r.

i Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w zakresie zadań
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;
Uwagi: środki finansowe na
zadania - 1 610 549,00 zł

XLV

15.03.2018

XLV/223/2018

W TRAKCIE REALIZACJI

w sprawie wyrażenia zgody na

Wykonanie uchwały powierzono

realizację projektu "Razem Łatwiej"

Zarządowi Powiatu

współfinansowanego ze środków

Uwagi: Okres realizacji projektu

Europejskiego Funduszu Społecznego

ustalono na 01.07.2018 -

w ramach Regionalnego Programu

30.04.2020; ustalono plan

Operacyjnego Województwa

wydatków. Głównym cel projektu

Mazowieckiego na lata 2018 - 2020

jest aktywizacja zawodowa

Osi Priorytetowej IX Wspieranie

zwiększająca zdolność do
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włączania społecznego i walki z

zatrudnienia 95 osób zagrożonych

ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja

ubóstwem i wykluczeniem

społeczno- zawodowa osób

społecznym zamieszkujących na

wykluczonych i przeciwdziałanie

terenie powiatu, wartość projektu

wykluczeniu społecznemu

realizowanego w 2018 r.
- 343 560,00 zł

XLVI

28.03.2018

XLVI/224/2018

ZREALIZOWANO

zmiany Wieloletniej Prognozy

Wykonanie uchwały powierzono

Finansowej Powiatu Lipskiego na lata

Zarządowi Powiatu

2018 – 2024
XLVI

XLVI

28.03.2018

28.03.2018

XLVI/225/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany w budżecie

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatu na rok 2018

Zarządowi Powiatu

XLVI/226/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie utraty mocy uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLVIII/262/2014 Rady Powiatu w

Dyrektorowi Samodzielnego

Lipsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Publicznego Zespołu Zakładów

w sprawie wyrażenia zgody na

Opieki Zdrowotnej

użyczenie przez Samodzielny

w Lipsku

Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Lipsku Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Lipsku nieruchomości
zabudowanej
w Lipsku przy ul. Śniadeckiego 2
XLVI

28.03.2018

XLVI/227/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyrażenia zgody na użycie

Wykonanie uchwały powierzono

herbu Powiatu Lipskiego przez

Zarządowi Powiatu

Mazowieckie Forum Oddziałów
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Warszawie
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XLVII

30.05.2018

XLVII/228/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia rocznego

Wykonanie uchwały powierzono

sprawozdania finansowego

Dyrektorowi Samodzielnego

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zespołu Zakładów Opieki

Zakładów Opieki Zdrowotnej w

Zdrowotnej w Lipsku

Lipsku

Uwagi: Stan należności ogółem na
dzień 31.12.2017 r. wynosił
3 072 511,89 zł, w tym należności
wymagalne 7 702, 34 zł;
zobowiązania ogółem na dzień
31.12.2017 r. wyniosły 2 320
917,47 zł. Wartość przychodów
w analizowanym okresie wyniosła
34 745 149,14 zł i stanowiła
101,3% planu rocznego; koszty
ogółem w roku 2017 wyniosły
35 759 649,95 zł i stanowiły 99,8 %
planu rocznego. Na dzień
składania sprawozdania wynik
finansowy był ujemny i wynosił
- 1 014 500,81 zł

XLVII

30.05.2018

XLVII/229/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2018 - 2024
XLVII

30.05.2018

XLVII/230/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2018

Zarządowi Powiatu
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XLVII

30.05.2018

XLVII/231/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu w

Zarządowi Powiatu

Lipsku w sprawie określenia zadań

Uwagi: zmiany w planie budżetu

i wysokości środków Państwowego

PFRON na rok 2018 poprzez

Funduszu Rehabilitacji Osób

zmniejszenie środków na zadania

Niepełnosprawnych na zadania

w zakresie dofinansowania

z zakresu rehabilitacji zawodowej

likwidacji barier

i społecznej oraz zatrudnienia osób

architektonicznych, w

niepełnosprawnych do realizacji

komunikowaniu się i technicznych

w Powiecie Lipskim w 2018 roku

w kwocie 22 060,00 zł;
zwiększenie środków na zadania
w zakresie dofinansowania sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych o kwotę
2 060,00 zł oraz dofinasowania
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych o kwotę
20 000,00 zł

XLVII

30.05.208

XLVII/232/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia zasad

Wykonanie uchwały powierzono

wydzierżawiania, najmu,

Zarządowi Powiatu

użytkowania oraz użyczenia

Uwagi: każdorazowe

nieruchomości przekazanych przez

wydzierżawienie, najem lub

Powiat Lipski Samodzielnym

przekazanie nieruchomości

Publicznemu Zespołowi Zakładów

osobom trzecim wymaga zgody

Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Zarządu Powiatu; wysokość

w nieodpłatne użytkowania

czynszu, dzierżawy ustala Dyrektor
SPZZOZ w Lipsku w porozumieniu
z Zarządem, co stanowi dochód
własny szpitala
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XLVIII

19.06.2018

XLVIII/233/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie stawek opłat za

Wykonanie uchwały powierzono

zajmowanie pasa drogowego dróg

Zarządowi Powiatu

powiatowych na cele niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu
XLIX

27.06.2018

XLIX/234/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie rozpatrzenia

Wykonanie uchwały powierzono

i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządowi Powiatu

Zarządu z wykonania budżetu za
2017 roku i sprawozdania
finansowego
XLIX

XLIX

27.06.2018

27.06.2018

XLIX/235/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie absolutorium z tytułu

Wykonanie uchwały powierzono

wykonania budżetu za rok 2017

Zarządowi Powiatu

XLIX/236/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiat

Lipskiego na lata 2018 - 20124
XLIX

27.06.2018

XLIX/237/2018

ZREALIZOWANO

zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

XLIX

27.06.2018

XLIX/238/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie nieruchomości

Wykonanie uchwały powierzono

gruntowych położonych we wsi

Zarządowi Powiatu

Kolonia Sadkowice gm. Solec nad

Uwagi: przedmiotowe

Wisłą

nieruchomości zostały zajęte pod
budowę drogi powiatowej
Sadkowice I - Sadkowice II
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XLIX

27.06.2018

XLIX/239/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w Lipsku w sprawie tygodniowego

Uwagi: Regulacje ustawowe

obowiązkowego wymiaru godzin

zobligowały samorząd do ustalenia

zajęć niektórych nauczycieli oraz

pensum dla nauczycieli

zasad rozliczania, obniżania

posiadających kwalifikacje

i zwalniania z obowiązkowego jego

z zakresu pedagogiki specjalnej

realizacji nauczycieli, a także osób,

w wymiarze 20 godzin, natomiast

którym powierzono stanowiska

nauczycieli prowadzących

kierownicze w szkole/placówce

m.in. kształcenie w formie
zaocznej, pedagogów,
psychologów, logopedów,
terapeutów zatrudnionych
w poradni
psychologiczno-pedagogicznej
w wymiarze 22 godzin

XLIX

27.06.2018

XLIX/240/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia trybu udzielenia

Wykonanie uchwały powierzono

i rozliczenia dotacji dla szkół

Zarządowi Powiatu

niepublicznych o uprawnieniach

Uwagi: Tryb udzielania

szkół publicznych oraz niepublicznych i rozliczania dotacji uwzględniał
placówek oświatowych, a także trybu

zakres danych, które zawarte były

kontroli prawidłowości ich

we wniosku, termin przekazania

pobierania i wykorzystywania

informacji o liczbie dzieci,
uczniów, wychowanków oraz zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji

XLIX

XLIX

27.06.2018

27.06.2018

XLIX/241/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wynagrodzenia Starosty

Wykonanie uchwały zlecono

Lipskiego

Przewodniczącemu Rady Powiatu

XLIX/242/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie przyznania dodatku

Wykonanie uchwały zlecono
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specjalnego w wysokości 40 % dla

Przewodniczącemu Rady Powiatu

Starosty Lipskiego Pana Romana
Antoniego Ochyńskiego
L

25.07.2018

L/243/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2018 - 2024
L

25.07.2018

L/244/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie emisji obligacji Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

Lipskiego

Zarządowi Powiat
Uwagi: wyemitowano obligacje na
łączna kwotę 1 696 000,00 zł

L

L

25.07.2018

25.07.2018

L/245/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2018

Zarządowi Powiatu

L/246/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLV/222/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w Lipsku w sprawie określenia zadań

Uwagi: zmiany w planie budżetu

i wysokości środków Państwowego

PFRON na 2018 r. poprzez

Funduszu Rehabilitacji Osób

zmniejszenie środków na zadania

Niepełnosprawnych na zadania

w zakresie dofinansowania sportu,

z zakresu rehabilitacji zawodowej

kultury, rekreacji i turystyki osób

i społecznej oraz zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w kwocie

niepełnosprawnych do realizacji

20 140,00 zł; zwiększenie środków

w Powiecie Lipskim w 2018 roku

na zadania w zakresie
dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych o kwotę
20 141,00 zł zobowiązania
dotyczące dofinansowania
kosztów działania Warsztatów
Terapii Zajęciowej
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o kwotę 43 800,00 zł
L

25.07.2018

L/247/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie przyjęcia rocznej

Wykonanie uchwały powierzono

informacji za rok 2017 z realizacji

Zarządowi Powiatu

zadań Powiatowego Programu

Uwagi: Celem nadrzędnym

Działań na Rzecz Osób

programu było wyrównywanie

Niepełnosprawnych na lata

różnic życiowych osób

2016 - 2020 w Powiecie Lipskim

niepełnosprawnych, tworzenie
odpowiednich warunków pracy,
likwidacji barier i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
w obszarach działań

L

25.07.2018

L/248/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w Lipsku w sprawie tygodniowego

Uwagi: Przy ustalaniu pensum dla

obowiązkowego wymiaru godzin

nauczycieli prowadzących zajęcia

zajęć niektórych nauczycieli oraz

dokonano podziału

zasad rozliczania, obniżania

z wyszczególnieniem na

i zwalniania z obowiązku jego

nauczycieli prowadzących zajęcia

realizacji nauczycieli, a także osób,

teoretyczne i nauczycieli

którym powierzono stanowiska

prowadzących zajęcia praktyczne

kierownicze w szkole/placówce
LI

26.09.2018

LI/249/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2018 – 20124
LI

26.09.2018

LI/250/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany w budżecie

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatu na rok 2018

Zarządowi Powiatu
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LI

26.09.2018

LI/251/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr XLV/223/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu "Razem Łatwiej"
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2018 - 20120
Osi Priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, działania 9.1
Aktywizacja społeczno- zawodowa
osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
LI

16.10.2018

LI/252/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr L/246/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

określenia zadań i wysokości

Uwagi: zmiany w planie budżetu

środków Państwowego Funduszu

PFRON na rok 2018 poprzez

Rehabilitacyjnego Osób

zmniejszenie środków na zadania

Niepełnosprawnych na zadania

w zakresie dofinansowania

z zakresu rehabilitacji zawodowej

zaopatrzenia w sprzęt

i społecznej oraz zatrudnienia osób

rehabilitacyjny, przedmioty

niepełnosprawnych do realizacji

ortopedyczne i środki pomocnicze

w Powiecie Lipskim w 2018 r.

w kwocie 9 217,00 zł; zwrotu
wydatków na instrumenty
i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających
w zatrudnieniu w kwocie
3 783,00 zł zwiększenie środków
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na zadania w zakresie
dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych o kwotę
13 00,00 zł

LII

16.10.2018

LII/253/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2018 - 2024
LII

LII

LIII

16.10.2018

16.10.2018

8.11.2018

LII/254/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2018

Zarządowi Powiatu

LII/255/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Wykonanie uchwały powierzono

przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego

Zarządowi Powiatu

LIII/256/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy finansowej Powiatu na lata

Zarządowi Powiatu

2018 - 2024
LIII

8.11.2018

LIII/257/2018

ZREALIOZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2018

Zarządowi Powiatu
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LIII

8.11.2018

LIII/258/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr LI/252/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w sprawie określenia zadań i

Uwagi: zmiany w planie budżetu

wysokości środków Państwowego

PFRON na rok 2018 poprzez

Funduszu Rehabilitacji Osób

zmniejszenie środków na zadania

Niepełnosprawnych na zadania

w zakresie zwrotu wydatków na

z zakresu rehabilitacji zawodowej

instrumenty i usługi rynku pracy

i społecznej oraz zatrudnienia osób

na rzecz osób niepełnosprawnych

niepełnoprawnych do realizacji

poszukujących pracy i nie

w powiecie lipskim w 2018 roku

pozostających w zatrudnieniu
w kwocie 675,00 zł; zwiększenie
środków na zadania w zakresie
dofinansowania w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
w kwocie 675,00 zł

I

19.11.2018

I/1/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu
I

19.11.2018

I/2/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu

I

19.11.2018

I/3/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyboru Starosty Powiatu
I

19.11.2018

I/4/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyboru Wicestarosty
Powiatu
I

19.11.208

I/5/2018

ZREALIZOWANO

wyboru członków Zarządu Powiatu
II

26.11.2018

II/6/2018

ZREALIZOWANO

zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.

Wykonanie uchwały powierzono
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Zarządowi Powiatu
II

II

26.11.2018

26.11.2018

II/7/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wynagrodzenia Starosty

Wykonanie uchwały zlecono

Lipskiego

Przewodniczącemu Rady Powiatu

II/8/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie przyznania dodatku

Wykonanie uchwały zlecono

specjalnego w wysokości 40 % dla

Przewodniczącemu Rady Powiatu

Starosty Lipskiego Pana Sławomira
Roberta Śmieciucha
III

5.12.2018

III/9/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
III

5.12.2018

III/10/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Lipsku
III

5.12.2018

III/11/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu
III

5.12.2018

III/12/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji
ds. Społecznych, Zdrowia
i Bezpieczeństwa
III

5.12.2018

III/13/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji
III

5.12.2018

III/14/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie delegowania dwóch

Wykonanie uchwały powierzono

Radnych do Komisji Bezpieczeństwa

Staroście Lipskiemu

i Porządku Publicznego Powiatu
Lipskiego
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III

5.12.2018

III/15/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie desygnowania delegata na
Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich
III

IV

5.12.2018

31.12.2018

III/16/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie wyrażenia zgody na użycie

Wykonanie uchwały powierzono

herbu Powiatu Lipskiego

Zarządowi Powiatu

IV/17/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie Wieloletniej Prognozy

Wykonanie uchwały powierzono

finansowej Powiatu Lipskiego na lata

Zarządowi Powiatu

2019 - 2024
IV

IV

31.12.2018

31.12.2018

IV/18/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia planu budżetu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

IV/19/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019 - 2024
IV

IV

31.12.2018

31.12.2018

IV/20/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

Lipskiego na rok 2018

Zarządowi Powiatu

IV/21/2018

W TRAKCIE REALIZACJI

w sprawie Wieloletniego Programu

Wykonanie uchwały powierzono

Współpracy Powiatu Lipskiego

Zarządowi Powiatu

z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata
2019 - 2023
IV

31.12.2018

IV/22/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie rozkładu godzin pracy

Wykonanie uchwały powierzono

aptek ogólnodostępnych na terenie

Zarządowi Powiatu

Powiatu Lipskiego

16

IV

31.12.2018

IV/23/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia Programu

Wykonanie uchwały powierzono

Naprawczego Samodzielnego

Zarządowi Powiatu

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Lipsku
IV

31.12.2018

IV/24/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie opłat za zajmowanie pasa

Wykonanie uchwały powierzono

drogowego dróg powiatowych na

Zarządowi Powiatu

cele niezwiązane z potrzebami

Uwagi: w związki z orzeczeniem

zarządzania drogami lub potrzebami

Sądu Administracyjnego w

ruchu

Radomiu niezbędnym było
wskazanie określenia wysokości
stawki opłat

IV

31.12.2018

IV/25/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie przyjęcia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatu Lipskiego na rok 2019

Przewodniczącemu Rady Powiatu
i Zarządowi Powiatu

IV

IV

31.12.2018

31.12.2018

IV/26/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Przewodniczącemu Komisji

Lipskiego na rok 2019

Rewizyjnej Powiatu Lipskiego

IV/27/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Wykonanie uchwały powierzono

przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego

Zarządowi Powiatu
Uwagi: z uwagi na mnogość zadań
i wyzwań zaszła konieczność
reorganizacji pracy Zarządu
Powiatu, utworzenia stanowiska
urzędującego Członka Zarządu
Powiatu

IV

31.12.2018

IV/28/2018

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały

Wykonanie uchwały powierzono

Nr LI/251/2018 Rady Powiatu

Zarządowi Powiatu

w sprawie realizacji projektu "Razem
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Łatwiej" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na
lata 2018 - 2020 Osi Priorytetowej
IX Wspieranie włączania społecznego
i walki z ubóstwem, działania 9.1
Aktywizacja społeczno- zawodowa
osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

IV. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii
dotyczących tych zadań.
Nazwa zadania

Edukacja publiczna
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku;
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. mjr Stanisława
Domańskiego w Siennie;

Jednostki organizacyjne

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą;

powiatu/komórki

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą;

organizacyjne

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu

w jednostkach
realizujące zadanie

Uśmiechu w Hucie;
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą;
7. Ognisko Muzyczne w Siennie;
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku;
9. Wydział

Edukacji,

Sportu

Kultury

i

Turystyki

Starostwa

Powiatowego w Lipsku.
Najważniejsze

Cele edukacji publicznej realizowane są w zakresie kształcenia,

informacje dotyczące

wychowania, opieki, dostosowanych do wieku i osiągnięć rozwoju dzieci

realizacji zadania

i młodzieży. Do głównych zadań powiatu w tym przedmiocie należą:
 dbałość o jakość nauczania;
 zwiększanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu
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do lepiej wyposażonych szkół i różnorodności oferty edukacyjnej;
 poprawa efektywności nauczania skutkującego wyposażeniem
uczniów w umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju
osobistego i zawodowego.
Obszary, w których podejmowane są działania w celu realizacji ww. celów:
Nabór do szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym
W 2018 r. w wyniku rekrutacji do klas I szkół ponadgimnazjalnych przyjęto:
109 uczniów liceum, 50 uczniów technikum, 16 uczniów szkoły branżowej
I stopnia, 60 uczniów szkoły policealnej. Największym zainteresowaniem
cieszyły się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Nazwa i adres

Typ szkoły

Wykonanie naboru

zespołu szkół lub

ponadgimnazjalnej

w roku 2018/2019

szkoły
Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w

Technikum
Branżowa Szkoła
I Stopnia

Lipsku

Zespół Szkół

ŁĄCZNIE

Liceum

Ponadgimnazjalnych Ogólnokształcące
w Solcu nad Wisłą

ŁĄCZNIE
Technikum
Zasadnicza Szkoła

Zespół Szkół

Zawodowa

Ponadgimnazjalnych Szkoła Policealna dla
w Siennie im. ks. mjr dorosłych
Stanisława
Domańskiego

l. oddz.

l. ucz.

1

13

2

50

1

16

4

79

2

48

2

48

1

28

0

0

0

0

0

0

1

28

Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych
ŁĄCZNIE

19

Centrum Kształcenia
Ustawicznego w
Solcu nad Wisłą

Liceum

1

20

Szkoła Policealna

6

68

ŁĄCZNIE:

6

88

Ogólnokształcące

Liczba uczniów/słuchaczy w placówkach wg typu szkół

Lp.

1.

Nazwa
szkoły/placówki
MOS w Solcu
nad Wisłą

Liczba uczniów/słuchaczy wg stanu na
dzień
31.03.2018

10.09.2018

30.09.2019

99

81

103

2.

SOSW w Hucie

71

62

75

3.

ZSP w Lipsku

228

261

264

4.

ZSP w Siennie

149/201

138

138/201

193

175

173

180

143

175/116

5.

6.

ZSP w Solcu nad
Wisłą
CKU w Solcu
nad Wisłą
Poradnia

7.

Psychologiczno-

Nie dotyczy

Pedagogiczna
8.

Ognisko Muzyczne
w Siennie

Nie dotyczy

Egzaminy maturalne
Analiza wyników egzaminu maturalnego w przypadku Powiatu Lipskiego
w 2018 r. pozwala stwierdzić, że nastąpił spadek zdawalności w stosunku
do roku ubiegłego.
Wyniki zdawalności matur w roku 2018 (termin główny 2018 r.)
w wyszczególnionych powiatach województwa mazowieckiego.
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L.p.

Powiat

Liczba osób,
które
przystąpiły
do
egzaminów
307

Zdało

Zdawalność
w%

266

86,6

2 887

2353

81,5

1.

Powiat radomski

2.

Radom

3.

Powiat przysuski

284

229

80,6

4.

Powiat kozienicki

295

237

80,3

5.

Powiat zwoleński

209

165

78,9

6.

Powiat białobrzeski

228

169

74,1

7.

Powiat szydłowiecki

103

74

71,8

8.

Powiat lipski

156

111

71,2

9.

Powiat grójecki

556

340

61,2

10.

Województwo

36 188

29 789

82,5

Mazowieckie

Stypendia i nagrody w nauce i sporcie
Corocznie uczniowie ZSP w Lipsku otrzymują Stypendia Prezesa Rady
Ministrów (2 uczniów – 2018 r.). Dodatkowo uczestniczą w Mazowieckim
Programie stypendialnym

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

(5 stypendystów – 2018 r.). Przyznane środki służą do realizacji projektów
edukacyjnych zgodnie z wybranymi przedmiotami oraz z uwzględnieniem
zdolności i zainteresowań młodzieży.
Pomoc dla uczniów w zakresie dofinansowania zakupu podręczników
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
mieli prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu
państwa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe, określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w tej sprawie.
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Wnioski o dotację celową złożyły:


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą;



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.

Ww. placówki uzyskały środki finansowe na podręczniki łącznie w kwocie
19 303,71 zł, w tym MOS – 9 874,01 zł, SOSW – 9 429,70 zł.
Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
W 2018 r. wydano:


84 skierowań do MOS w Solcu nad Wisłą, w tym 38 skierowań do
szkoły podstawowej/gimnazjum w Solcu nad Wisłą i 46 do MOS
filia w Szymanowie;



8 skierowań do SOSW w Hucie;



2 skierowania wydane celem kontynuacji w ZSP w Siennie zgodnie
z wydanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;



4 skierowania na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lipsku;



2 skierowania do nauczania indywidualnego (1 dla ucznia
ZSP w Lipsku, 1 dla ucznia ZSP w Solcu nad Wisłą);



1 skierowanie do MOW w Skarżysku Kamiennej.

Zatrudnienie i awanse zawodowe nauczycieli
W 2018 r. przeprowadzono nabór na stanowisko dyrektora SOSW w Hucie.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej,
organ prowadzący powierzył stanowisko dotychczasowemu dyrektorowi
na kolejne 5 lat.
Jednocześnie

w

analizowanym

okresie

przeprowadzono

jedno

postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, z wynikiem pozytywnym.
Pomoc udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
W zakresie działalności diagnostycznej wykonano łącznie 631 diagnoz
(psychologicznych,

pedagogicznych,

logopedycznych

oraz

diagnoz

wstępnych). Wydano 58 orzeczeń, w tym 46 o potrzebie kształcenia
specjalnego,

2

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno–wychowawczych,

10 w sprawie indywidualnego nauczania.
W ramach udzielanej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży
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przeprowadzono 71 spotkań w szkołach, zorganizowano 18 spotkań
z rodzicami oraz 35 spotkań z nauczycielami/specjalistami szkół z terenu
Powiatu Lipskiego.
Udział w programach zewnętrznych
1.

Projekt Postaw na zawód, postaw na siebie - wartość projektu
979 806,25 zł, w tym dofinansowanie 877 826,25zł.

Projekt

realizowany w ZSP w Lipsku w okresie 01.09.2016 – 30.06.2018 r.,
obejmował

doposażenie

pracowni

kształcenia

zawodowego,

realizację kursów zawodowych, szkoleń i zajęć pozalekcyjnych.
2.

Projekt Mobilność edukacyjna i zawodowa realizowany w ZSP
w Siennie - wartość projektu 743 312,50 zł, w tym dofinansowanie
653 852,50 zł. Projekt obejmował realizację zajęć dodatkowych
z języka angielskiego i matematyki, kursy zawodowe.

3.

Rządowy

program

kompetencji

uczniów

rozwijania
i

szkolnej

nauczycieli

w

infrastruktury
zakresie

oraz

technologii

informacyjno– komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – Aktywna
tablica – łączna kwota pozyskana

dla MOS w Solcu nad Wisłą

12 753,58 zł, w tym dotacja 10 202,86 zł, wkład własny 2 550,72 zł.
4.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem Priorytet II
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – wartość
projektu 127 080,00 zł. Celem działania jest zapewnienie dziecku
niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony
państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka
oraz jego problemów rozwojowych.

Dodatkowe informacje:
Subwencje oświatowe w danym roku wyniosły 16 970 602,00 zł; z czego
wyodrębniono kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację
kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku i Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hucie oraz remont dachu
i modernizację kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu
nad Wisłą – Filia w Szymanowie.
W miesiącu październiku 2018 r. pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystki przeprowadzili kontrole w siedmiu placówkach. Zakres
kontroli obejmował prawidłowość wprowadzania danych do Systemu
Informacji Oświatowej (SIO), w tym orzeczeń o potrzebie kształcenia
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specjalnego; uwzględniał także dane do naliczania subwencji oświatowych
na rok 2019.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Promocja i ochrona zdrowia
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia obejmują m.in. tworzenie

dotyczące realizacji

strategii i planowanie polityki ochrony zdrowia na terenie powiatu oraz

zadania w 2018 r.

podejmowanie działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.
Na terenie powiatu funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej, którego Powiat Lipski jest podmiotem założycielskim.
Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez organ założycielski
programu naprawczego w SPZZOZ w Lipsku uruchomiono nowy zakres
świadczonych usług – podstawowa opieka zdrowotna i świadczenie
pielęgniarki szkolnej.
W roku 2018 opieką POZ objętych było 1238 pacjentów, a świadczeniem
pielęgniarki szkolnej 633 uczniów. Z każdym miesiącem zauważa się
wzrost ilości pacjentów.
W roku 2018 kontynuowana była spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r.
na termomodernizację szpitala w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z harmonogramem spłaty na
dzień 31.12.2018 r. kwota wymagalna wynosiła 52 867,92 zł. Do spłaty
pozostaje 447 132,08 zł, w ratach kwartalnych do grudnia 2021 r.
Sytuacja finansowa zakładu za rok 2018 przedstawia się następująco:


Przychody – 37 489 429,39 zł, z czego największą część stanowią
przychody pozyskane z NFZ w kwocie 32 777 420,39 zł;



Koszty – 40 367 217,68 zł, z czego największą część stanowią
koszty wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 19 953 709,16 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4 274 937,97 zł.
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Stan

środków

pieniężnych

na

dzień

31.12.2018

r.

wyniósł

2 864 927,17 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień

31.12.2018 r. nie wynoszą

450 562,10 zł.
Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu na dzień 31.12.2018 r.
wystąpiły również zobowiązania wobec ZUS-u z tytułu nieprzekazanych
składek za okres od października do grudnia, w łącznej wysokości
należności głównej w kwocie 1 447 889,13 zł.

Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej za 2018 r.
Analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej przeprowadzono w oparciu
o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym
zgodnie ze sposobem określonym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomicznofinansowych niezbędnych do sporządzenia analizy

oraz prognozy

sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego zespołu zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).
Wskaźniki zyskowności informują o „ekonomicznej opłacalności”
prowadzonej działalności w zakładzie. W związku z tym, że wynik
finansowy zakładu za rok 2018 jest ujemny (strata), więc wszystkie
wskaźniki zyskowności też są ujemne. Wskaźnik zyskowności netto
wynosi minus 7,68% i świadczy o braku równowagi pomiędzy
przychodami i kosztami. Oznacza to, że uzyskane przychody są niższe od
poniesionych kosztów o 7,68%, tj. o 2 877 788,29zł (strata finansowa).
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej wynosi minus 7,65%.
Określa

on

ekonomiczną

efektywność

działania

zakładu

w zakresie działalności podstawowej oraz pozostałej działalności
operacyjnej. Ze względu na stratę finansową zakładu ten wskaźnik
również jest niekorzystny. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym
korzystniejsza jest sytuacja finansowa zakładu. Zyskowność aktywów
wynosi minus 13,16%, co oznacza że na jednostkę wartości aktywów
przypada 13,16% straty. Ocena wszystkich wskaźników zyskowności
wynosi 0 punktów na możliwych 15 punktów.
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Wskaźniki płynności określają zdolność zakładu do terminowego
regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych poprzez
upłynnienie wszystkich środków obrotowych, tj. zapasów i należności
oraz posiadanych środków finansowych. Wskaźnik bieżącej płynności
określa zdolność zakładu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych
poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. Wskaźnik 1,30
oznacza, że aktywa obrotowe stanowią 1,3 wartości zobowiązań
krótkoterminowych i po ich upłynnieniu zakład byłby w stanie
uregulować zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik szybkiej płynności
określa możliwość spłacenia zobowiązań krótkoterminowych najbardziej
płynnymi aktywami, tj. należnościami krótkoterminowymi i aktywami
finansowymi. Wskaźnik ten wynosi 1,17 i oznacza, że należności i aktywa
finansowe wynoszą 1,17 wartości zobowiązań krótkoterminowych i po
ich upłynnieniu pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźniki
płynności bieżącej i szybkiej uzyskały łącznie 21 punktów na możliwych
25. Oznacza to, że aktywa obrotowe w całości pokrywają zaciągnięte
zobowiązania i płynność finansowa jest utrzymana.
Wskaźniki efektywności (rotacja należności i zobowiązań) informują
o okresie oczekiwania w dniach na otrzymanie należności lub zapłatę
zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźniki te zgodnie ze wskazanym
w rozporządzeniu wzorem są liczone na podstawie średnich danych za
lata 2017 i 2018, tj. suma należności na koniec 2017 r. i na koniec 2018 r.
podzielona przez 2. Zobowiązania również są wyliczane w identyczny
sposób jak należności. Wskaźnik rotacji należności wynosi 35,23 dni,
co oznacza że średnio tyle oczekujemy na zapłatę należności. Wskaźnik
rotacji zobowiązań wynosi 10,43 dni co oznacza, że tyle czasu jest
potrzeba do spłacenia zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźniki
efektywności uzyskały 10 punktów. Jest to ocena maksymalna. Sytuacja
finansowa zakładu za rok 2017 była dużo korzystniejsza niż w roku 2018
i wpłynęła na wielkość wskaźników efektywności.
Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje, jaki jest udział zobowiązań
w finansowaniu aktywów zakładu. Wskaźnik ten wynosi 40,34%
i oznacza, że w takim procencie aktywa są finansowane kapitałami
obcymi. Wskaźnik wypłacalności wynosi 1,56 i oznacza, że na 1 jednostkę
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funduszu własnego przypada 1,56 jednostki funduszy obcych. Ocena
punktowa wskaźników zadłużenia i wypłacalności wynosi 14 na
maksymalnych 20.
Łączna

wartość

uzyskanych

punktów

za

uzyskane

wskaźniki

ekonomiczno-finansowe za rok 2018 wynosi 45 na maksymalnych 70,
tj. 64,29% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.
Inwestycje realizowane

W ramach działalności inwestycyjnej w roku 2018 wykonano następujące

w roku sprawozdawczym

zadania:


dokończenie informatyzacji zakładu – 643 859,34 zł;



zakup lampy szczelinowej – 12 528,00 zł;



spłata pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Szpitala
w NFOŚiGW – 52 867,92 zł;



zakup ambulansu sanitarnego – 296 400,00 zł, z czego
237 120,00 zł dotacja Wojewody;



zakup ambulansu sanitarnego – 140 220,00 zł, z czego 92 276,00
zł dotacja Starostwa Powiatowego.

Łącznie nakłady na ww. inwestycje w 2018 r. wyniosły 3 221 440,62 zł,
z czego 816 479,26 zł stanowiły środki własne SPZZOZ, otrzymane
dotacje w wysokości 2 404 961,36 zł.

Nazwa zadania

Pomoc społeczna

Powiat Lipski posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętą przez
Radę Powiatu w Lipsku Uchwałą Nr XI/74/2000, koordynatorem realizacji strategii jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Jednostki organizacyjne

1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lipsku;

powiatu/komórki

2. Dom Pomocy Społecznej w Lipsku;

organizacyjne w

3. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

jednostkach realizujące
zadanie

w Siennie;
4. Jednostki pomocnicze:


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku;



Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach.

Najważniejsze informacje

Powiat Lipski w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej

dotyczące realizacji

w 2018 r. realizował:

zadania w 2018 r.
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Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne,
rodzinne i socjalne było świadczone osobom i rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Świadczenie
specjalistycznego poradnictwa odbywało się w siedzibie PCPR w Lipsku.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
W powiecie funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej przysługujący
osobom wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności,

nie

mogącym

samodzielnie

funkcjonować

w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych.
Dom dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie dysponuje
105 miejscami stałego pobytu. Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który zgodnie
z Zarządzeniem Starosty Lipskiego w 2018 r. wynosił 3 350,00 zł.
Ze względu na zmianę dochodu, wydano 33 decyzje zmieniające
odpłatność mieszkańców. W pozostałych przypadkach pozostawiono
opłatę bez zmian z uwagi, iż zmiana dochodu nie przekraczała 10%.
Na koniec 2018 r. stan osobowy mieszkańców DPS w Lipsku wyniósł
103 osoby, z czego większość wymaga pomocy w podstawowych
czynnościach życia codziennego.
Doradztwo metodyczne i szkolenia dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Pomoc doradcza sprawowana była na bieżąco, w zależności od
występujących

potrzeb

danej

jednostki.

Zorganizowano

3 spotkania/szkolenia grupowe w zakresie: przeciwdziałania przemocy
w

rodzinie,

programów

korekcyjno-edukacyjnych

dla

sprawców

przemocy domowej, współpracy w zakresie kierowania osób do
ośrodków wsparcia, kontaktów dzieci w pieczy zastępczej z rodzicami
biologicznymi, procesu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
Zadanie realizowane były na bieżąco przez pracowników, w zależności
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od zgłaszanych przez podopiecznych potrzeb. Petenci szczegółowo
informowani byli o swoich uprawnieniach, wynikających z ustawy
o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

i

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej. Ta forma pomocy
skierowana była szczególnie do stałych podopiecznych (rodziny
zastępcze, osoby niepełnosprawne), natomiast w miarę możliwości
wszystkim

osobom

zainteresowanym

udzielano

informacji

o przysługujących im uprawnieniach i przywilejach, jak również
możliwościach

uzyskania

odpowiedniej

pomocy

we

właściwych

instytucjach.
Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku przeznaczony jest
dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie – typ AB. Do ośrodka uczęszczają osoby z miasta i gminy
Lipsku oraz gm. Solec nad Wisłą, Ciepielów, Sienno, Chotcza.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach przeznaczony
jest dla 27 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie – typ B. Do
ośrodka uczęszczają osoby z gmin Ciepielów, Chotcza oraz miasto i gmina
Lipsko.
W roku 2018 nie wystąpiły problemy w funkcjonowaniu ośrodków
wparcia.
W

2018

r.

zakończono

realizację

Powiatowego

programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2013 – 2018 podjętego przez Radę Powiatu w Lipsku
uchwałą

Nr XXXIV/188/2013. Głównym

celem programu było:

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności osób
obowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.
Poza procesami ciągłymi, w roku 2018 program realizowany był
w oparciu o zaplanowane kierunki działania:


rozwój działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;



rozwój działań interdyscyplinarnych dotyczących działań na rzecz
zapobiegania przemocy w rodzinie;
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zapewnienie

czasowego

całodobowego

wsparcia

ofiarom

znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą
w rodzinie.
Efekty realizacji Programu:


zwiększenie

społecznej

wrażliwości

i

zaangażowania

w problematykę przeciwdziałania przemocy;


podniesienie wartości rodzinnych;



zmniejszanie zjawiska przemocy w rodzinie;



zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy w powiecie;



wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom
i sprawcom przemocy w rodzinie;



zmniejszenie liczby rodzin dotkniętych przemocą, w których
interwencje policji i innych służb zajmujących się przemocą
w rodzinie podejmowane były wielokrotnie;



zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie i grupach
rówieśniczych dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu wynikających
z ustawy o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie, PCPR
w 2018 roku realizowało programy osłonowe, współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
W 2018 r. zakończono realizację projekt Skuteczna aktywizacja
w

Powiecie

Lipskim

dla

33

osób,

w

tym

22

osób

z niepełnosprawnościami i 11 wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu
Lipskiego. Projekt realizowany był od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.
Wartość projektu ogółem to kwota 455 279,45 zł., wkład Unii
Europejskiej wyniósł – 364 223,56 zł., wkład własny wyniósł
91 055,89 zł.
Od 01.07.2018 r. rozpoczęto realizację programu Razem łatwiej, którego
celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program będzie realizowany
do kwietnia 2020 r.
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Środki finansowe na realizacje projektu pozyskano w 80% ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, 20% z wkładu własnego
pochodzącego z budżetu PCPR i środków pozyskanych w ramach
programu Wyrównywania różnic między regionami (podpisana umowa
opiewa na kwotę 112 895,71 zł.)
Wartość projektu to kwota 1 314 478,56 zł., wkład z UE – 1 049 998,56 zł,
wkład własny wynosi 264 480,00 zł.
Program na etapie realizacji został poddany kontroli przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zakres kontroli obejmował
zgodność realizacji z wytycznymi RPOWM 2014 - 2020.
W

ramach

programu

wyrównywania

różnic

między

regionami

opracowano i złożono wniosek do PRFON o środki na wkład własny do
projektu

Razem

Łatwiej.

Projekt

zaakceptowano

pozytywnie,

wnioskowana kwota na realizację zadania wynosiła 112 895,71 zł. Projekt
w trakcie realizacji, obowiązuje do 30.04.2020 r.
Wśród działań realizowanych przez PCPR warto wymienić również udział
w programie profilaktyczno-terapeutycznego, dzięki któremu pozyskano
karty na kolonie dla dzieci w wieku 8 – 15 lat. Program Pogodne lato
skierowany był do dzieci dotkniętych skutkami alkoholizmu, procedura
naboru odbywała się przy ścisłej współpracy z Gminnymi Komisjami
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezpośrednim realizatorem
programu był Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie.
W czerwcu 2018 r. rozpoczęto Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przyznało środki w kwocie 22 440,00 zł. Program
został zrealizowany i rozliczony w całości zgodnie z obowiązującymi
procedurami.
W 2018 r. rozpoczęto realizacje projektu System Obsługi Wsparcia (SOW)
finansowanego ze środków PFRON.
W ramach podpisanego porozumienia pozyskano sprzęt elektroniczny
oraz bezprzewodowy Internet na okres obowiązywania 5 lat. W związku
z tym dwóch pracowników PCPR odbyło stosowne szkolenia w zakresie
wdrażania programu.
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Nazwa zadania

Wsparcie rodziny i sytemu pieczy zastępczej

Dokumentem wspierającym realizację ww. zadania jest przyjęta przez Radę Powiatu w Lipsku
uchwała Nr XX/99/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2016-2018.
Jednostki organizacyjne

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

powiatu/komórki

2. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

organizacyjne w

w Siennie.

jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Głównym celem funkcjonowania rodziny zastępczej jest wzmocnienie

dotyczące realizacji

rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić. Intencją

zadania w 2018 r.

i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym
dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji
życiowej własnej rodziny. Piecza zastępcza nad dzieckiem jest
sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania
przez rodziców.
Rodzinna Piecza Zastępcza
W roku 2018 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmował opieką:


14 rodzin zastępczych;



1 rodzinny dom dziecka;



26 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę
zastępczą, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe
ośrodki wychowawcze.

W analizowanym okresie zauważono spadek umieszczeń dzieci w pieczy
zastępczej z terenu Powiatu Lipskiego, żadne dziecko w 2018 r. nie
zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Organizator przyjął pod opiekę
4 dzieci spoza powiatu.
Instytucjonalna Piecza Zastępcza
Na terenie Powiatu Lipskiego funkcjonuje 1 placówka opiekuńczowychowawcza

typu

socjalizacyjnego

w

Siennie

dla

30

dzieci

z mieszkaniem usamodzielnienia dla 14 dzieci w Lipie Miklas. Na dzień
31.12.2018 r. w placówce w Siennie przebywało 43 dzieci, w tym tylko
jedno dziecko z Powiatu Lipskiego.
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Do najważniejszych zadań placówki należą m.in.:


zapewnienie właściwych warunków codziennej egzystencji;



integracja i podtrzymywanie więzi ze środowiskiem rodzinnym
i lokalnym;



zapobieganie

niepowodzeniom

szkolnym,

pomoc

w wyrównywaniu opóźnień szkolnych;


zapobieganie skutkom zachowań ryzykownych i społecznie
nieakceptowanych;



przygotowanie wychowanków do samodzielności życiowej, życia
w

przyszłej rodzinie własnej,

podejmowania aktywności

społecznej i zawodowej.
W roku 2018 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w tej placówce
wynosił 3 302,00 zł. Wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy
Dziecku i Rodzinie w Siennie w 2018 r. zamknęły się kwotą
1 714 105,00 zł.
Świadczenia dla Rodzinnej Pieczy Zastępczej
W 2018 r. zrealizowano ogółem świadczenia na łączną kwotę
699 486,00 zł. Największy udział w wypłatach miały m.in. świadczenia na
pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych

niezawodowych,

dodatek

wychowawczy

dla

dzieci

umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych z Powiatu Lipskiego.
Usamodzielnienie wychowanków Rodzinnej i Instytucjonalnej Pieczy
Zastępczej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
W 2018 r. z pomocy skorzystało 28 usamodzielnionych wychowanków,
w

tym

18

wychowanków

rodzinnej

pieczy

zastępczej

oraz

5 wychowanków z placówek opiekuńczo–wychowawczych. Dużym
wsparciem okazał się udział w Projekcie Skuteczna aktywizacja
w Powiecie Lipskim oraz w Projekcie Razem Łatwiej realizowanym przez
PCPR, w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Wśród wielu zmian, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu systemu pieczy
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zastępczej, bardzo istotnym elementem było pojawienie się profesji
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. koordynator
realizował m.in.:


pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym dom dziecka
w realizacji zadań;



zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny
dom dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci
(psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej);



wsparcie pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy
zastępczej.

Nazwa zadania

Wsparcie osób niepełnosprawnych

W celu realizacji ww. zadania opracowany został Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 w Powiecie Lipskim przyjęty przez Rade Powiatu w Lipsku
uchwałą Nr XVI/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Jednostki organizacyjne

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

powiatu/komórki

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

organizacyjne w

3. Powiatowy Urząd Pracy;

jednostkach realizujące

4. Specjalny

zadanie

Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. Kawalerów

Orderu Uśmiechu w Hucie.

Najważniejsze informacje

Program opracowany został w celu realizacji aktywnej i efektywnej

dotyczące realizacji

polityki wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze

zadania w 2018 r.

społecznością lokalną.
Głównym

celem

programu

jest

poprawa

jakości

życia

osób

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Lipskiego i ich rodzin poprzez
kompensowanie

skutków

niepełnosprawności.

Natomiast

cele

szczegółowe obejmują następujące obszary działań jak:


podnoszenie

świadomości

społecznej

na

temat

osób

niepełnosprawnych;


integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem;



polepszenie warunków życiowych osób niepełnosprawnych
poprzez

likwidację

barier

oraz

rehabilitację

społeczną

i zawodową;


wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
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podejmowanie

działań

zmierzających

do

zapobiegania

wykluczeniu społecznemu osób starszych i przewlekle chorych.

REALIZACJA PROGRAMÓW
Wyrównywanie różnic między regionami
W ramach programu opracowano i złożono wniosek do PRFON o środki
na wkład własny do projektu Razem Łatwiej. Projekt zaakceptowano
pozytywnie, wnioskowana kwota na realizację zadania wynosiła
112 895,71 zł. Projekt w trakcie realizacji i obowiązuje do 30.04.2020 r.
Aktywny samorząd
Głównym celem programu było wyeliminowanie barier utrudniających
aktywizację społeczną i zawodową, m.in. bariery transportowej, bariery
w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym czy barier
w poruszaniu się.
Realizacja pilotażowego programu finansowana była ze środków PFRON
na łączną kwotę 126 998,00 zł.
Działania przewidziane w programie uzupełniały plany ujęte w Strategii
Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Powiatu

Lipskiego

i Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Program zrealizowano, rozliczono 15.04.2019 r.
Za życiem
W 2018 r. przystąpiono do realizacji rządowego programu

poprzez

prowadzenie zajęć klubowych przez podmiot prowadzący Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Lipsku. Warsztaty otrzymały dofinansowanie dla 6
uczestników w kwocie 7 200,00 zł na realizację programu. Realizacja
programu obejmowała okres od 01.10.2018 r. do 31.01.2019 r.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:


dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 143 001,00 zł;



dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - 33 994,00 zł;



dofinansowanie

przedmiotów

ortopedycznych

i

środków

pomocniczych - 152 294,00 zł;
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dofinansowanie

do

likwidacji

barier

funkcjonalnych

–

68 054,00 zł.
Orzekanie o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje swoje
zadania poprzez rozpoznawanie przyjętych wniosków od osób z Powiatu
Lipskiego,

które

ubiegają

się

o

uzyskanie

statusu

osoby

niepełnosprawnej. Osoby ubiegają się o otrzymanie orzeczenia do
różnych celów, przede wszystkim zatrudnienia w warunkach pracy
chronionej, zakładu aktywizacji zawodowej, uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej czy uzyskania świadczeń z opieki społecznej.
W przypadku osób do 16 roku życia orzeczenia dotyczą przede wszystkim
zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych.
Przedmiotowe rozstrzygnięcia o kwalifikacji wnioskodawcy do uzyskania
statusu

osoby

niepełnosprawnej

lub

odpowiedniego

stopnia

niepełnosprawności mają charakter merytoryczny. Obok rozstrzygnięć
merytorycznych, Zespół wydaje również rozstrzygnięcia o charakterze
procesowym.
W 2018 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Lipsku wpłynęło:


537 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności;



76 wniosków o ustalenie niepełnosprawności.

W 2018 r. odbyło się 38 posiedzeń składu orzekającego, na których
wydano:


532 orzeczeń, z tego:



497 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;



20 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;



21 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;



69 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

W 2018 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Lipsku wydał:


115 legitymacji osoby niepełnosprawnej;



106 kart parkingowych.
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Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Drogi Powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku realizuje zadania związane

dotyczące realizacji

z utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych. Na wydatki drogowe

zadania w 2018 r.

składają się m.in. remonty i inwestycje, zimowe i bieżące utrzymanie
dróg, obiektów mostowych.
Wydatki poniesione na utrzymanie dróg przez PZDP w roku 2018
wyniosły 5 182 412,42 zł.
Prace

związane

z

zimowym

utrzymaniem

dróg

powiatowych,

prowadzone były w oparciu o plan zimowego utrzymania. Ze względu na
bardzo ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel, drogi
powiatowe zaliczono do V, VI standardu. Usługi zimowego utrzymania
dróg i ulic w powiecie lipskim w roku 2018 wyniosły 178 108, 87 zł.
Koszty z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w roku 2018 wyniosły
123 649,20 zł.
Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Kowalków –

w roku sprawozdawczym

Sienno – Sarnówek
Całkowity koszt robót - 2 588 318,94 zł, w tym:


1 552 991,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Mazowieckiego w Warszawie;



776 496,94 zł – Powiat Lipski;



258 831,00 zł - Gmina Rzeczniów.

Inwestycja zakończona i odebrana 16.11.2018 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno – Długowola –
Maruszów
Całkowity koszt projektu - 410 883,71 zł, w tym:


165 000,00

zł

-

dotacja

z

Urzędu

Marszałkowskiego

Woj. Mazowieckiego w Warszawie;


102 074,71 zł – Powiat Lipski;



143 809,00 zł - Miasto i Gmina Lipsko.
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Inwestycja zakończona i odebrana 14.09.2018 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów – Grabowiec –
Mołdawia
Całkowity koszt projektu - 238 945,46 zł, w tym:


119 474,00 zł - Powiat Lipski;



119 472,00 zł - Gmina Rzeczniów.

Inwestycja zakończona i odebrana 24.07.2018 r.
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019 złożono wniosek

o dofinansowanie

zadania

rzece

dotyczącego

przebudowy

mostu

na

Krępiance

w miejscowości Jawor Solecki. Wniosek nie spełniał warunków
formalnych z uwagi na brak zgody na wejście w działkę wodną.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 2018 r. wnioskował również
o przyznanie pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 na zadanie przebudowy drogi powiatowej
nr 1923W Sienno – Kochanówka – Grabowiec. Wniosek nie otrzymał
wymagalnej ilości punktów.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Komunikacja i Transport
Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się także

dotyczące realizacji

zadanie związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

zadania w 2018 r.

Oprócz

tego

wydział

prowadzi

także

rejestr

przedsiębiorców

prowadzących stację kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców
oraz realizuje zadania związane z wydawaniem międzynarodowych praw
jazdy oraz licencji na przewóz drogowy.
W roku 2018 wydano m.in.:


decyzje o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami – 1306;
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praw jazdy – 1245;



profili kandydatów na kierowcę – 645;



decyzje o rejestracji pojazdów – 3772;



decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów – 649;



dowodów rejestracyjnych - 4818;



tablic rejestracyjnych – 3402.

Przyjęto 1420 zawiadomień o zbyciu pojazdu.
Na terenie powiatu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki
szkolenia kierowców wpisanych było 4 przedsiębiorców oraz 2 podmioty
(szkoły) prowadzące szkolenia kierowców.
Instruktorów nauki jazdy wpisanych do ewidencji – 21.
Stacji kontroli pojazdów – 6.
Diagnostów – 19.

Nazwa zadania

Geodezja, kartografia i kataster

Jednostki organizacyjne

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa

powiatu/komórki

Powiatowego w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje

dotyczące realizacji

zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania

zadania w 2018 r.

zlecone z zakresu administracji rządowej.
W

ramach

prowadzenia

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej
i Kartograficznej:


zarejestrowano i opracowano 880 zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych i pobrano opłaty w wysokości 39 931,70 zł;



skontrolowano pod względem techniczno-prawnym 649 robót
geodezyjnych sporządzonych przez wykonawców;



uwierzytelniono 537 dokumentacji geodezyjnej, pobrano opłaty
w wysokości 32 460,00 zł;



zrealizowano 944 zamówienia na kopie map oraz innych
materiałów z zasobu i pobrano opłaty w wysokości 26 343,80 zł;
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zarejestrowano i uzgodniono na naradach koordynacyjnych 20
projektów uzgodnień sieci i pobrano opłaty w wysokości
4 340,50 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawarto umowy pomiędzy
Powiatem Lipskim, a wykonawcami usług geodezyjnych na:


dostosowanie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 gminy
Sienno do wymogów aktualnie obowiązujących rozporządzeń
w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500 (wartość
zamówienia 23.985,00zł);



wykonanie inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT500 dla
obr. Sienno i Stara Wieś (wartość zamówienia – 24 600,00 zł);



wykonanie powiatowej bazy danych szczegółowej poziomej
osnowy

geodezyjnych

dla

Powiatu

Lipskiego

(wartość

zamówienia 65 000,00zł).
Wszystkie zawarte umowy zostały wykonane i odebrane w terminie.
W ramach współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych
elementów infrastruktury technicznej zawarto porozumienie między
Powiatem Lipskim, a Głównym Geodetą Kraju, dotyczące publikacji
danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez
usługę WMS na serwerach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nazwa zadania

Gospodarka nieruchomościami

Jednostki organizacyjne

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie

powiatu/komórki

Powiatowym w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

W ramach prowadzenia zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

dotyczące realizacji

Skarbu Państwa oraz gospodarki nieruchomościami Mienia Powiatu

zadania w 2018 r.

wykonano:
najważniejsze zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa:


udzielono odpowiedzi na 169 wniosków dotyczących nabycia
przez Starostwo Powiatowe mienia po podmiotach, które nie
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złożyły wniosku o wpis do KRS;


wydano 51 pism o opłacie rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego i trwałego zarządu;



przygotowano i skierowano do wojewody mazowieckiego
2 wnioski o wrażenie zgody na zbycie z zasobu nieruchomości
Starostwa Powiatowego w drodze darowizny na rzecz gminy
Lipsko nieruchomości położonej w Walentynowie oraz odpłatnie
nieruchomości zajętej pod staw rybny w obr. Boży Dar na rzecz
osoby fizycznej ;



sporządzono 3 umowy użyczenia;



udzielono 3 zgody na czasowe dysponowanie nieruchomością na
cele budowlane;



udzielono 8 odpowiedzi na pozew złożony w Sądzie Rejonowym
w Lipsku w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez podmioty
inne niż Starostwo Powiatowe;



udzielono 5 odpowiedzi do WSPiN w sprawie wskazania
nieruchomości zamiennych w prowadzonych postępowaniach
regulacyjnych;



wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
odszkodowania za grunty zajęte

pod drogę gminną oraz

wykonano wyceny tych nieruchomości;


dokonano

wyceny

wszystkich

nieruchomości

Starostwa

Powiatowego w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego i na tej podstawie zaktualizowano
opłaty.
Wykonane najważniejsze zadania z zakresu gospodarowania Mieniem
Powiatu:


przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego
w celu nabycia na rzecz Powiatu Lipskiego w drodze darowizny
od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
(ul. Iłżecka oraz droga Sadkowice I – Sadkowice II);



przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego
w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu na
rzecz osoby fizycznej (nieruchomość przy. ul. Spacerowej);
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sporządzono 16 umów najmu (Lipsko ul. Iłżecka - garaże, Łaziska
– pomieszczenia mieszkalne, Lipsko ul. Rynek 1 –Wody Polskie);



sporządzono 1 umowę użyczenia (Lipsko, ul. Rynek 1 – PCPR);



sporządzono 3 pisma dotyczące opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Administracja architektoniczno – budowlana
Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Praca referatu opiera się głównie o przepisy ustawy Prawo budowlane,

dotyczące realizacji

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo

zadania w 2018 r.

lokalowe oraz poszczególnych rozporządzeń do tych ustaw, m.in.
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.
W referacie prowadzone są:


ewidencja zgłoszeń robót

budowlanych niewymagających

pozwolenia na budowę;


rejestr wniosków o wydanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę;



rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.

W 2018 zrealizowano następujące zadania:


przyjęto 165 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę wszczęte postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwoleń na budowę;



wydano 166 decyzji o pozwoleniu na budowę – zatwierdzające
projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę;



przyjęto i zrealizowano 410 zgłoszeń robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę. Wśród inwestycji były
m.in.

przebudowa

wodociągowych

(remonty)
i

dróg,

sieci

kanalizacyjnych,

(przyłączy
przyłączy

telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych oraz instalacji
gazowych).
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Referat prowadzi też sprawy związane z udzielaniem pozwolenia na
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
i wydawaniem zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.
Dominującą kategorią wydawanych pozwoleń na budowę są budynki
mieszkalne jednorodzinne, na drugim są budynki gospodarcze i budynki
związane z rolnictwem. Liczba zgłoszeń robót budowlanych nie
wymagających pozwoleń na budowę utrzymuje się na podobnym
poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem.
W ramach przebudowy/remontu dróg w poszczególnych gminach
przyjęto zgłoszenia od Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Solec, Gminy
Sienno, Gminy Chotcza i Gminy Rzeczniów.
Dokonano przebudowy mostu na rzece Krępiance w Jaworze Soleckim
wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej Jawor Solecki
- Sienno, ok. 2 km.
Analizując wpływ wniosków o pozwolenie na budowę dla planowanych
inwestycji, należy stwierdzić, że zauważalny jest wzrost stacji bazowych
telefonii komórkowych na terenie powiatu, co poprawi zasięg odbioru
niemal w każdej miejscowości. Ponadto zauważalna jest tendencja
wzrostu pozwoleń dotyczących instalacji gazowych głównie w budynkach
mieszkalnych

jednorodzinnych,

co

jest

związane

z

polityką

proekologiczną państwa przeciwdziałającego smogowi.

Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody

Jednostki organizacyjne

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa

powiatu/komórki

Powiatowego w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Referat realizuje zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

dotyczące realizacji

gospodarki odpadami, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa,

zadania w 2018 r.

rybactwa śródlądowego, rolnictwa, a także zadania wynikające z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które polegają na
uzgadnianiu warunków zabudowy oraz stadium projektów i planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Kompetencje powiatu w zakresie pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie
z ustawą

Prawo wodne przekazane zostały do Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W analizowanym okresie w dziedzinie ochrony środowiska zrealizowano
następujące zadania:


ochrony środowiska – przyjęto do rejestracji m.in. 10 zgłoszeń
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;



o odpadach – wydano 1 zezwolenie na zbieranie odpadów
innych niż niebezpieczne, 4 zezwolenia na transport odpadów;

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach koniecznym było
przekazanie 26 podmiotom informacji o konieczności zmiany
zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.


o ochronie przyrody – 17 decyzji na wycinkę drzew oraz
zarejestrowano

jedno

zwierzę

należące

do

gatunku

podlegającego ograniczeniom;


o lasach– wydano 24 decyzje przekwalifikujące grunty rolne na
leśne.

Na wniosek Nadleśnictwa Zwoleń w maju 2018 r. została
przeprowadzona kontrola zapędraczania gleby w okolicach lasów
Spółki Las Solecki i wsi Łuszczyn. W związku z tym wydano
Zarządzenie Starosty Lipskiego w sprawie chemicznego zwalczania
chrabąszczy na terenie ww. lasu.


o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania – wystąpiono
z 4. wnioskami do ARMiR o przyznanie środków na wypłatę
ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych;



rybołówstwo śródlądowe – m.in. wydano 71 kart wędkarskich
oraz zarejestrowano 10 łodzi amatorskiego połowy ryb.

Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym
Nazwa zadania

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz ich
środowiska

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki

1. Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku;
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organizacyjne w

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej

dotyczące realizacji

będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która

zadania w 2018 r.

polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu
ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Do zadań Powiatowego Zarządzania Kryzysowego należy:


współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej;



nadzór

nad

funkcjonowaniem

systemu

wykrywania

i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;


współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;



współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne;



realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa.

W ramach realizacji rocznego planu Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zorganizowano 3 posiedzenia przy współudziale Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego oraz jedno posiedzenie sztabu
kryzysowego w ramach ćwiczenia sztabowego.
W analizowanym okresie przeprowadzono ćwiczenia sztabowe PZZK
pk. Kingspan 2018.
W II półroczu 2018 r. opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego.
Realizując zadania działalności bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dokonano

wiosennych

i

jesiennych

przeglądów

wałów

przeciwpowodziowych. Zaktualizowano Plan operacyjny bezpośredniej
ochrony przed powodzią Powiatu Lipskiego.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej współorganizowano Finał
Powiatowego Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej.
W ramach wsparcia jednostek straży pożarnej w 2018 r. dokonano
zakupu usługi e-remiza.
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Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku opracowała:


Cele i Kierunki Działań Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Lipskiego na
rok 2018;



Roczny Plan Pracy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku;



Analizę Operacyjnego Zabezpieczenia Powiatu;



Stan bezpieczeństwa Powiatu Lipskiego w zakresie ochrony ppoż.
za 2018 r.

KPPSP w Lipsku w 2018 r. uczestniczyła w 621 zdarzeniach ratowniczo –
gaśniczych na terenie powiatu oraz na terenie obszaru chronionego.
Prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz prewencji
społecznej , w tym współpraca ze szkołami, organizacjami OTWP,
pt. Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym i powiatowym.
Dokonano przeszkolenia OSP z Powiatu Lipskiego. Sprawowano nadzór
nad KSRG i OPS (43 jednostki OSP, z czego 11 w KSRG), a także
prowadzenie gotowości operacyjnej.
W KPPSP znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
które działa na bazie Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego,
którego celem jest współdziałanie ze wszystkim służbami i inspekcjami
Powiatu Lipskiego.

Nazwa zadania

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

W roku 2018 Komenda Powiatowa Policji w Lipsku realizowała swoje zadania w oparciu o „Priorytety
Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018”, „Priorytety lokalne Komendanta Wojewódzkiego
Policji zs. W Radomiu na rok 2018” oraz Programy: Program Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
Jednostki organizacyjne

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE SŁUŻ PRWENCYJNYCH

informacje dotyczące

W okresie 2018 r. funkcjonariusze pionu prewencji osiągnęli następujące
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realizacji zadania
w 2018 r.

wyniki:


ujawnione wykroczenia – 5786;



zatrzymane dowody rejestracyjne – 224;



zatrzymane prawa jazdy – 98.

W analizowanym okresie odnotowano 402 przestępstwa, o 27 więcej niż
w roku 2017, co jest wynikiem realizacji założeń kierownictwa
KPP w Lipsku dotyczących nietolerowania wszelkich działań sprzecznych
z normami społecznymi ZERO TOLERANCJI.
Na poprawę bezpieczeństwa na terenie Powiatu Lipskiego wpływa
w dużym stopniu praca dzielnicowych, którzy wykonując czynności
wychodzili naprzeciw potrzebom mieszkańców poprzez, m.in.:


objęcie nadzorem rodzin patologicznych;



inicjowanie i odbywanie spotkań środowiskowych;



wykazywanie miejsc zagrożonych celem dyslokacji tam służb
patrolowych.

Celem polepszenia kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami i ułatwienie
mieszkańcom dotarcia do dzielnicowego w 2018 r. zmieniono formułę
pracy dzielnicowego, w związku z tym upowszechniono wdrożoną w 2016
r. aplikację Moja Komenda.
Problematyka nieletnich, przemoc w rodzinie i patologie społeczne
Na terenie działań KPP w Lipsku w 2018 r. stwierdzono 1 przestępstwo
popełnione przez nieletniego.
W omawianym okresie założono 71 Niebieskich Kart, pomocą objętych
zostało 129 osób, w tym 55 małoletnich. Realizowano współpracę
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim i Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny
i Nieletnich.
Plany

priorytetowe

dzielnicowych

zakładają

wzmożenia

działań

w zakresie ograniczenia łamania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, wzmożone działania
skutkowały ograniczeniem spożywania alkoholu w miejscach, które
objęte były zakazem spożycia alkoholu.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2018 r. na drogach powiatu wydarzyło się 45 wypadków drogowych,
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194 kolizje drogowe. W ramach prowadzonych działań policjanci:


sprawdzili trzeźwość 20 329 kierującym;



zatrzymali 132 nietrzeźwych kierowców;



stwierdzili 3 098 przekroczeń dopuszczalnej prędkości;



ujawnili 173 wykroczenia popełnione przez pieszych.

W roku 2018 w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzono
działania, m.in. Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Pasy czy Bezpieczny
Weekend.

OCENA PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
Wykrywalność przestępstw w 2018 r.
Kategoria

Stwierdzone

Wykrywalność

Kryminalne

270

88,6%

Gospodarcze

33

57,6%

Drogowe

85

100%

Ogółem

402

88,6%

Przestępstw

Nazwa zadania

Obronność

Jednostki organizacyjne

Referat

Spraw

Obywatelskich,

Obrony

powiatu/komórki

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku

Cywilnej

i

Zarządzania

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej

dotyczące realizacji

regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego

zadania w 2018 r.

prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie
trwania konfliktu zbrojnego.
Obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi
kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym,
szkoleniowym,

inwestycyjnym,

materiałowo-technicznym

i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organy
administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne.
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Do ważniejszych zadań Starosty jako w zakresie Obrony Cywilnej Powiatu
należą:


dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;



opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;



opracowywanie i uzgadnianie planów działania;



przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania
i alarmowania

oraz systemu

wczesnego

ostrzegania

o zagrożeniach;


wyznaczanie

zakładów

opieki

zdrowotnej

zobowiązanych

do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku
masowego

zagrożenia

życia

i zdrowia

ludności

oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej
pomocy;


współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

W analizowanym okresie opracowano Plan szkolenia obronnego Powiatu
Lipskiego oraz Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarny Przygotowań
Obronnych.
W I kwartale zaktualizowano:


Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Lipskiego;



Plan Akcji Kurierskiej Organizowanej na terenie Powiatu
Lipskiego;



Plan przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Lipskiego na
potrzeby obronne państwa.

Realizując roczny plan szkoleń, w ramach różnych form

szkolenia

obronnego przeszkolono pracowników oraz kadrę kierowniczą Starostwa
Powiatowego w Lipsku. W ramach corocznej kwalifikacji wojskowej
przebadano 229 osób.
Głównym zadaniem samorządów w ramach realizacji zadań obronnych
jest: organizowanie cywilno-gospodarczego wsparcia układu militarnego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami właściwych organów
nadrzędnych oraz potrzebami sił zbrojnych własnych i sojuszniczych,
a przede wszystkim zapewnienie ochrony ludności oraz porządku
publicznego na administrowanym terenie, przez wszystkie możliwe
do wykorzystania siły i środki wspólnoty terytorialnej z uwzględnieniem
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ścisłego współdziałania między organami administracji publicznej
wszystkich szczebli.
W ramach tych zadań dokonano opracowania Planu działania w zakresie
obrony cywilnej Powiatu Lipskiego na rok 2018.
W I kwartale zaktualizowano:


Plan Obrony Cywilnej Powiatu Lipskiego;



Plan Ewakuacji Ludności, Mienia i Zwierząt na terenie Powiatu
Lipskiego II i III stopnia;



Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie Powiatu
Lipskiego.

Przeprowadzano także comiesięczne treningi radiowe o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza.

Nazwa zadania

Sprawy Obywatelskie

Jednostki organizacyjne

Referat

Spraw

Obywatelskich,

Obrony

Cywilnej

powiatu/komórki

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku

i

Zarządzania

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Zadania z zakresu spraw obywatelskich realizowane w 2018 roku:

dotyczące realizacji

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy

zadania w 2018 r.

W 2018r. wydano 2 decyzje administracyjne na sprowadzenie zwłok
z zagranicy. Każdorazowo, wydanie decyzji poprzedza pisemne
uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Lipsku.
Bezpieczeństwo publiczne
Realizując Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21 lutego
2018r. – wspólnie z KP Policji w Lipsku zorganizowano finał eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Finał odbył się
w dniu 11 maja w Siennie, uczestniczyło w nim 60 osób, w tym
39 uczniów z 6 gmin.
Na podstawie Wytycznych Wojewody Mazowieckiego opracowano
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Wytyczne Starosty Lipskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. do działalności
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.
Dokument został rozesłany do realizacji przez jednostki powiatowe,
a w dniach 8 lutego i 13 września 2018r. przekazano do MUW informacje
o realizacji Wytycznych.
W ramach prowadzonego przez referat Biura Rzeczy Znalezionych,
zostały

sporządzone

dwa

protokoły

na

znalezione

dokumenty

i pieniądze. Przeprowadzono w tym zakresie ustawową procedurę.
Ochrona informacji niejawnych
Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Lipsku oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku,
w wyniku których zostało wydane 15 zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia oraz 10 upoważnień dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie promocji

dotyczące realizacji

zatrudnienia,

zadania w 2018 r.

zawodowej.

łagodzenia

skutków

bezrobocia

oraz

aktywizacji

Poziom i stopa bezrobocia
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lipsku wyniosła 1597 osób – stan na 31.12.2018 r.; stopa bezrobocia
wyniosła 9,8 %, w ciągu roku odnotowano spadek bezrobocia
o 1,2 punktu procentowego. Dla porównania w województwie
mazowieckim nastąpił spadek bezrobocia o 0,7 punktu procentowego,
kraju o 0,8.
Pod względem bezrobocia Powiat Lipski jest na 26 miejscu wśród
42 jednostek statystycznych województwa.
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Osoby poszukujące pracy
Na koniec grudnia w ewidencji PUP zarejestrowanych było 72 osoby
poszukujące pracy. W ciągu roku liczba osób poszukujących pracy spadła
o 17 osób.
Bilans
W 2018 r. do urzędu zgłosiło się 2494 osoby, które uzyskały status osoby
bezrobotnej. Niepokojący jest bardzo wysoki udział osób bezrobotnych
powracających do rejestrów po raz kolejny, co stanowi 87,1 %.
Napływ bezrobotnych podlega na przestrzeni roku wahaniom. Najwięcej
rejestracji bezrobotnych występuje w miesiącach rozpoczynających
i kończących rok, co wynika przede wszystkim z sezonowości gospodarki.
W omawianym okresie w wyniku podjęcia pracy wyłączono z rejestru
bezrobotnych 1288 osób. Osoby, które podjęły pracę stanowiły 47,6%
ogółu wyłączonych.
Usługi i Instrumenty Rynku Pracy
W ramach swojej działalności PUP świadczy usługi pośrednictwa pracy,
co jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez
urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców. W 2018 r.
wpłynęły 1183 oferty pracy, w tym 488 ofert na niesubsydiowane
miejsca pracy.
W badanym okresie odnotowano zapotrzebowanie na pracowników
w branży przemysłowej, budowlanej.
W ramach działalności PUP organizował giełdy pracy, przeprowadzano
także bezpośrednie wizyty u przedsiębiorców. W celu udzielenia osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy wparcia w rozwiązywaniu problemu
w ramach swojej działalności urząd pracy poprzez wykwalifikowanych
doradców

zawodowych

ustala

indywidualną

ścieżkę

rozwoju

zawodowego poprzez udzielania informacji, udział w szkoleniach czy
korzystając z innym instrumentów aktywizacji, jak staże, prace
interwencyjne, bony na zasiedlenie lub jednorazowe środki na otwarcie
własnej działalności gospodarczej.
W 2018 r. zrealizowano dwa projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego:


Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez

52

pracy w powiecie lipskim (II);


Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez
pracy w powiecie lipskim (III);

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku
30 lat i powyżej, które należą do grupy defaworyzowanej.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
lipskim (III).

Celem projektu było wspieranie osób młodych poniżej 30. roku życia
pozostających bez pracy, zaplanowane środki – 1 810 886,10 zł;
W ramach ww. projektów do odbycia stażów zostały skierowane
256 osoby bezrobotne.
Oprócz projektów unijnych organizowane były również staże dla osób
bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy, na które
skierowano 49 osób. Ze środków Funduszu Pracy realizowany był także
program MAZOWSZE 2018, w ramach którego 10 osób odbyło staże.
W 2018 r. urząd kontrolowany był przez Inspektorów Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Radomiu

w przedmiocie

wykonania zadań pokontrolnych oraz realizacji projektu pn. Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipski (III).
W analizowanym roku zauważa się znaczną poprawę lokalnego rynku
pracy, na co wskazuje najniższy od lat stopy bezrobocia. Pomimo
zmniejszenia limitu środków algorytmowych, urząd zmniejszył niedobory
środków finansowych poprzez pozyskanie na aktywne działanie
z bezrobociem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
z trzech rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nazwa zadania

Nieodpłatna pomoc prawna

Zadanie realizowane jest w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
294). Głównym celem zadania było udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
osobom, które nie mogą korzystać m. in. z kompetentnego wsparcia merytorycznego osób znających
obowiązujący system prawny ze względu na barierę finansową.
Jednostki organizacyjne

Wydział Administracyjno–Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Lipsku

powiatu/komórki
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organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

W analizowanym okresie w Powiecie Lipskim funkcjonował jeden punkt,

dotyczące realizacji

w których świadczona była nieodpłatna pomoc prawna: Punkt był czynny

zadania w 2018 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 i obsługiwany
przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Radomiu, radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Kielcach i organizację pozarządową Stowarzyszenie
Inicjatyw Samorządowych z Lublina.
Kwota ogólna dotacji w 2018 r. wyniosła 125 208,00 zł, w tym dla
organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu 60 725,88 zł.
W 2018 roku nieodpłatna pomoc prawna w punktach przysługiwała:


osobom którym, w okresie 12 miesięcy, poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej;



osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;



kombatantom;



ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub
weteranom;



osobom, które nie ukończyły 26 lat;



osobom, które ukończyły 65 lat;



osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;


Liczba

kobietom w ciąży.
osób,

którym

udzielono

nieodpłatnej

pomocy

prawnej

w 2018 roku:
1. Ogólnie – 425;
2. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez
organizacje pozarządowe - 151.
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Nazwa zadania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Obowiązujący w roku 2018 „Program współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi”
został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Lipskiego Nr XLI/196/2017. Uchwalenie Programu jest
obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego wynikającym z w/w ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Celem programu jest wzmocnienie współpracy Powiatu Lipskiego
z organizacjami pozarządowymi.
Jednostki organizacyjne

Referat

Spraw

Obywatelskich,

Obrony

Cywilnej

powiatu/komórki

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku

i

Zarządzania

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań

dotyczące realizacji

Na stronie internetowej www.powiatlipsko.pl i w Biuletynie Informacji

zadania w 2018 r.

Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia
powiatu oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia).
Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje
pozarządowe. Na stronach zamieszczane były także informacje
o konkursach i ciekawych źródłach finansowania zewnętrznego.
Na stronie internetowej powiatu znajduje się zakładka (podstrona)
dotycząca

organizacji

pozarządowych,

która

zawiera

ewidencję

stowarzyszeń wraz z informacją o wzajemnych kontaktach a także
aktualizowane informacje dotyczące stowarzyszeń.
W kalendarzu imprez powiatowych prezentowane są przedsięwzięcia
realizowane przez stowarzyszenia.
Podczas spotkań, szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych
jesienią 2018 roku odbywały się konsultacje Programu Współpracy
Powiatu Lipskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Informowano

na

stronie

internetowej

powiatu

o

możliwości

przekazywania 1% podatku dla organizacji posiadających status OPP
z terenu Powiatu Lipskiego.
Pośredniczono w przekazywaniu informacji organizacjom pozarządowym
pozyskanych ze szczebla wojewódzkiego m.in. Marszałka i Samorządu
Województwa

Mazowieckiego,

Wojewody

Mazowieckiego,

Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Mazowieckiego
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Centrum Polityki Społecznej.
Nieodpłatne udostępnianie lokali i nieruchomości
Kontynuowano umowę użyczenia zawartą ze Stowarzyszeniem Pomocna
Dłoń im. św. Brata Alberta na bezpłatne użytkowanie nieruchomości
części internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
i Lipsku z przeznaczeniem na działalność statutową związaną
z

prowadzeniem

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

dla

osób

niepełnosprawnych.
W budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1,
kontynuowana

jest

umowa

użyczenia

pomieszczenia

na

biuro

i działalność statutową dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
W budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1,
kontynuowano umowę użytkowania pomieszczenia dla Stowarzyszenia
Inicjatyw Samorządowych na biuro nieodpłatnej pomocy prawnej
udzielanej mieszkańcom powiatu. W ramach prowadzonej działalności
Stowarzyszenie otrzymało w roku 2018 z budżetu powiatu kwotę
60 725,88 zł na wynagrodzenia m.in. radców prawnych.
Starostwo Powiatowe w Lipsku udostępniało w roku 2018 salę
konferencyjną

na

szkolenia

i

spotkania

dotyczące

współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz wewnętrzne spotkania członków
organizacji pozarządowych skupionych na terenie Powiatu Lipskiego.
Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne i finansowe.
W roku 2018 przeprowadzono dwa szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Lipskiego.
Tematyka spotkań nawiązywała do:


nowych przepisów RODO w organizacjach pozarządowych
i stowarzyszeniach;



nowych wzorów wniosków grantowych oraz możliwości
ubiegania się o środki finansowe dla organizacji;



konsultacji społecznych wieloletniego programu współpracy
samorządu

powiatowego

w

Lipsku

z

organizacjami

pozarządowymi na lata 2019 - 2023;


Powiat Lipski dofinansował działalność statutową Stowarzyszenia

56

„Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w zakresie pomocy
społecznej

i

wspierania

osób

niepełnosprawnych

kwotą

110 000,00 zł.
Współpraca

przy

organizacji

imprez

kulturalnych,

sportowych

i turystycznych.
Wiele imprez objęto patronatem Starosty Lipskiego m.in.: Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt w Solcu nad Wisłą (UKS Wiktoria), Halowy Turniej
Piłki Nożnej organizowany przez ALTS OLD BOYS Lipsko, Mistrzostwa
Powiatu

Lipskiego

w

tenisie

stołowym

(OLD-BOYS

Lipsko),

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą
(Stowarzyszenie Przyjaciół Solca), Turniej Turystyczno–Krajoznawczy
PTTK Nasz Region w Lipsku (PTTK Oddział w Lipsku), konkursy na
szczeblu powiatowym organizowane przez KPP Straży Pożarnej
i KP Policji.
Powiat współpracował ze środowiskami kombatanckimi, jednostkami
straży pożarnej, strzelcami i harcerzami w trakcie przygotowania
obchodów świąt państwowych.
Podczas organizacji Dożynek Powiatowych w Rzeczniowie zapewniono
możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego członkiniom Kół
Gospodyń

Wiejskich

oraz

innym

organizacjom

pozarządowym

i stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu Lipskiego w formie
wystaw i kiermaszów (Piknik Organizacji Pozarządowych).
Nadzór nad stowarzyszeniami
Na koniec 2018 roku na terenie Powiatu Lipskiego zarejestrowanych było
143 stowarzyszenia.
W analizowanym okresie zarejestrowano 5 nowych stowarzyszeń:


Uczniowski Klub Sportowy LIDER Wisła Chotcza;



Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY Lipsko;



Instytut odnawialnych źródeł energii w Kłudziu;



Stowarzyszenie ludzi sztuki „Grupa działania” w Ciepielowie;



Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej I.
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