Raport o stanie
Powiatu Lipskiego
w 2019 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 ze zm.) 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 2019 roku

raport
Liczba mieszkańców wg

34 028 mieszkańców (0,8% ludności województwa)

stanu na dzień 30
czerwca 2019 r. (tj. wg
ostatnich dostępnych
danych GUS)
Powierzchnia

747,58 km²

Czy w porównaniu do

W 2019 roku granice Powiatu Lipskiego nie uległy zmianie.

roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
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doszło do zmiany granic
powiatu. Jeżeli tak
wskazać zakres zmian
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 2019 pozyskał dochody w łącznej kwocie

finansowe na koniec

54 919 680,27 zł (dane wg sprawozdania Rb27S za grudzień 2019 roku),

2019 r.

w tym:


subwencje ogółem – 26 142 233,00 zł, tj. 47,60% dochodów
ogółem;



dotacje na zadania bieżące łączne – 12 178 943,43 zł, tj. – 22,18
% dochodów ogółem;



dochody własne – 11 995 834,84 zł, tj. – 21,84 % dochodów
ogółem;



dochody majątkowe – 4 602 669,00 zł, tj. – 8,38 % dochodów
ogółem.

W 2019 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do
roku poprzedniego o kwotę 5 091 549,82 zł, tj. 9,27 % wykonanych
dochodów ogółem.
Łączne dochody wykonano w 100,03 % w stosunku do planu, w tym:


dochody bieżące – 100,04%;



dochody majątkowe – 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków w roku 2019 wynosiła 55 963 036,91 zł (dane wg
sprawozdania Rb27S za grudzień 2019 roku), w tym:


wydatki bieżące – 48 839 589,14 zł, tj. – 87,27% wydatków
ogólnych;



wydatki majątkowe – 7 123 447,77 zł, tj. – 12,73 % wydatków
ogółem.
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W 2019 roku nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do
roku poprzedniego o kwotę 6 679 759,50 zł, tj. 11,94 % wykonanych
wydatków ogółem.
Analizując strukturę wydatków budżetu Powiatu Lipskiego należy
zauważyć, iż największy udział w strukturze stanowią wydatki na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 35 381 050,00 zł,
tj. 66,86% wydatków ogółem. W 2019 roku nastąpił wzrost wykonanych
wydatków na wynagrodzenia wraz z narzutami w stosunku do roku
poprzedniego o kwotę 2 432 562,36 zł.
Zrealizowano 16 zadań inwestycyjnych, w tym udzielono 2 dotacje na
zadania inwestycyjne.
Na koniec roku w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
W trakcie realizacji budżetu na dzień 31.12.2019 roku według
wstępnych wyliczeń Powiat osiągnął deficyt budżetowy w wysokości
1 043 356,64 zł. W budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy
w kwocie 1 978 933,00 zł, który planowano sfinansować przychodami
pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich w wysokości
1 978 933,00 zł.
W 2019 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie
2 408 933,14 zł, kwota ta była kwotą wolnych środków za 2018 roku.
W 2019 roku planowane rozchody zostały zrealizowane w kwocie
430 000,00 zł. Rozchodami był wykup obligacji komunalnych
wyemitowanych w 2013 roku.
Łączna kwota długu na koniec roku 2019 wyniosła 2 206 000,00 zł. Na
powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych
obligacji w roku 2013 i 2018. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2020
- 2024.
Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego
spłatę w 2019 roku wyniosło 0,91% i kształtowało się poniżej
maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art.
243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 3,16 %.
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Lipsku – uchwały podjęte w 2019 roku
Numer
sesji
V

Data
28.01.2019

Numer i tytuł uchwały

Sposób realizacji

V/29/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata

Zarządowi Powiatu

2019 - 2024
V

V

28.01.2019

28.01.2019

V/30/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

V/31/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,

Przewodniczącemu Komisji

Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu
Lipskiego na rok 2019
V

28.01.2019

V/32/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji ds. Społecznych, Zdrowia

Przewodniczącemu Komisji

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Lipskiego na rok 2019
V

28.01.2019

V/33/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Rozwoju Gospodarczego,

Przewodniczącemu Komisji

Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji
Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na
rok 2019
VI

07.02.2019

VI/34/2019

ZREALIZOWANO

W sprawie ustalenia Urzędującego
Członka Zarządu Powiatu
VII

27.02.2019

VII/35/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata

Zarządowi Powiatu

2019 – 2024
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VII

VII

27.02.2019

27.02.2019

VII/36/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

VII/37/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie przyjęcia Powiatowego

Wykonanie uchwały powierzono

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Zarządowi Powiatu

w powiecie lipskim na lata 2019-2021

Uwagi: program nakreśla
priorytety i kierunki działań
profilaktycznych, interwencyjnych
i utrwalających, które
podejmowane będą w obrębie
kompetencji samorządu
terytorialnego, organizacji
pozarządowych i innych
podmiotów niepublicznych

VII

27.02.2019

VII/38/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stanowiska dotyczącego

Wykonanie uchwały powierzono

realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia

Zarządowi Powiatu

26 września 2001 – Prawo

Uwagi: stanowisko w sprawie

farmaceutyczne

zmiany przepisów prawa
farmaceutycznego dot. określenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych

VII

VIII

IX

27.02.2019

06.03.2019

27.03.2019

VII/39/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Rady Społecznej

Wykonanie uchwały powierzono

przy SP ZZOZ w Lipsku

Zarządowi Powiatu

VIII/40/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

IX/41/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata 2019-

Zarządowi Powiatu

2024
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IX

IX

27.03.2019

27.03.2019

IX/42/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

IX/43/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie podziału środków

Wykonanie uchwały powierzono

finansowych PFRON na zadania

dyrektorowi PCPR w Lipsku

realizowane w ramach rehabilitacji

w zakresie zadań z rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób

społecznej osób

niepełnosprawnych w powiecie

niepełnosprawnych oraz

lipskim na rok 2019

dyrektorowi PUP w Lipsku
w zakresie zadań z rehabilitacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych

IX

27.03.2019

IX/44/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie planu dofinansowania form

Wykonanie uchwały powierzono

doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządowi Powiatu

oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Uwagi: wyodrębnienie środków na

dofinansowania doskonalenia

dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli

zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Lipski
oraz specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest
przyznawane w roku 2019
X

10.04.2019

X/45/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019 - 2024
X

XI

10.04.2019

30.04.2019

X/46/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XI/47/2019

ZREALIZOWANO
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w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019 - 2024
XI

XII

30.04.2019

31.05.2019

XI/48/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XII/49/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019 - 2024
XII

XII

31.05.2019

31.05.2019

XII/50/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XII/51/2019

ZREALIZOWANO

zmieniająca uchwałę w sprawie

Wykonanie uchwały powierzono

podziału środków finansowych PFRON

Zarządowi Powiatu

na zadania realizowane w ramach
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w powiecie
lipskim na rok 2019
XIII

28.06.2019

XIII/52/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia rocznego

Wykonanie uchwały powierzono

sprawozdania finansowego

Zarządowi Powiatu

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
XIII

28.06.2019

XIII/53/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie powołania Komisji

Wykonanie uchwały powierzono

Konkursowej dla przeprowadzenia

Zarządowi Powiatu

konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
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XIII

XIII

28.06.2019

28.06.2019

XIII/54/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie udzielenia Zarządowi

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatu w Lipsku wotum zaufania

Zarządowi Powiatu

XIII/55/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Wykonanie uchwały powierzono
sprawozdania Zarządu z wykonania

Zarządowi Powiatu

budżetu za 2018 rok i sprawozdania
finansowego
XIII

XIII

28.06.2019

28.06.2019

XIII/56/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie absolutorium z tytułu

Wykonanie uchwały powierzono

wykonania budżetu za 2018 rok

Zarządowi Powiatu

XIII/57/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019 – 2024
XIII

XIII

28.06.2019

28.06.2019

XIII/58/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XIII/59/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Wykonanie uchwały powierzono

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Zarządowi Powiatu

w Lipsku

Uwagi: zmiana nazwy
dostosowana do obowiązującego
obecnie typu szkół, w związku
z reformą systemu oświaty
i likwidacją gimnazjów

XIII

28.06.2019

XIII/60/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Wykonanie uchwały powierzono
Ponadgimnazjalnych w Solcu nad

Zarządowi Powiatu

Wisłą

Uwagi: zmiana nazwy
dostosowana do obowiązującego
obecnie typu szkół, w związku
z reformą systemu oświaty
i likwidacją gimnazjów
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XIII

28.06.2019

XIII/61/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół

Wykonanie uchwały powierzono

Ponadgimnazjalnych w Siennie

Zarządowi Powiatu
Uwagi: zmiana nazwy
dostosowana do obowiązującego
obecnie typu szkół, w związku
z reformą systemu oświaty
i likwidacją gimnazjów

XIII

28.06.2019

XIII/62/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia planu sieci

Wykonanie uchwały powierzono

publicznych szkół

Zarządowi Powiatu

ponadpodstawowych i specjalnych

Uwagi: dostosowanie sieci szkół

mających siedzibę na obszarze

ponadgimnazjalnych i specjalnych

powiatu lipskiego, od dnia 1 września

do nowego ustroju szkolnego

2019 r.
XIII

28.06.2019

XIII/63/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie przystąpienia do

Wykonanie uchwały powierzono

Stowarzyszenia Związek Samorządów

Zarządowi Powiatu

Polskich

Uwagi: celem ZSP jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego oraz
obrona wspólnych interesów
podmiotów będących członkami
stowarzyszenia

XIV

29.07.2019

XIV/64/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata 2019-

Zarządowi Powiatu

2024
XIV

XIV

29.07.2019

29.07.2019

XIV/65/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XIV/66/2019

ZREALIZOWANO

zmieniająca uchwałę w sprawie

Wykonanie uchwały powierzono

podziału środków finansowych PFRON

Zarządowi Powiatu

na zadania realizowane w ramach
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rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w powiecie
lipskim na rok 2019
XV

30.08.2019

XV/67/2019

ZREALIOZOWANO

w sprawie udzielenia pomocy

Wykonanie uchwały powierzono

finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko

Zarządowi Powiatu

w roku 2019

Uwagi: dotacja celowa na
przebudowę i remont układu
komunikacyjnego w obrębie ul.
Rynek w Lipsku

XV

30.08.2019

XV/68/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie udzielenia pożyczki dla

Wykonanie uchwały powierzono

Stowarzyszenia „Lipskie Forum

Zarządowi Powiatu

Kobiet” z siedzibą w Lipsku ul.
Przemysłowa 4B/27
XV

30.08.2019

XV/69/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019-2024
XV

XV

30.08.2019

30.08.2019

XV/70/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XV/71/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia dotychczasowej Szkoły

Zarządowi Powiatu

Policealnej dla Dorosłych w Lipsku,

Uwagi: potwierdzenie faktu

wchodzącej w skład Zespołu Szkół

przekształcenia szkoły, które

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

dokonało się z mocy ustawy

w Lipsku
XV

30.08.2019

XV/72/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły

Wykonanie uchwały powierzono

Policealnej dla Dorosłych w Lipsku,

Zarządowi Powiatu

wchodzącej w skład Zespołu Szkół
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Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Uwagi: potwierdzenie faktu

w Lipsku

przekształcenia szkoły, które
dokonało się z mocy ustawy

XV

30.08.2019

XV/73/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia dotychczasowej

Zarządowi Powiatu

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu

Uwagi: potwierdzenie faktu

nad Wisłą, wchodzącej w skład

przekształcenia szkoły, które

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

dokonało się z mocy ustawy

w Solcu nad Wisłą
XV

30.08.2019

XV/74/2019

ZREALIZOWANO

zmieniająca uchwałę w sprawie

Wykonanie uchwały powierzono

ustalenia regulaminu wynagradzania

Zarządowi Powiatu

dla nauczycieli zatrudnionych

Uwagi: określenie wysokości oraz

w szkołach i placówkach oświatowych

szczególnych warunków

prowadzonych przez Powiat Lipski

przyznawania dodatków dla
nauczycieli

XVI

27.09.2019

XVI/75/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019-2024
XVI

XVI

27.09.2019

27.09.2019

XVI/76/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XVI/77/2019

ZREALIZOWANO

uchylenia uchwały Rady Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

w Lipsku Nr XV/68/2019 z dnia 30

Zarządowi Powiatu

sierpnia 2019r
XVI

27.09.2019

XVI/78/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia zakończenia

Wykonanie uchwały powierzono

działalności Publicznego Gimnazjum

Zarządowi Powiatu

Sportowego wchodzącego w skład

Uwagi: zakończenie działalności

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

gimnazjum, które dokonało się

Solcu nad Wisłą

z mocy ustawy

11

XVI

27.09.2019

XVI/79/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia zakończenia

Wykonanie uchwały powierzono

działalności Gimnazjum Specjalnego

Zarządowi Powiatu

przy Młodzieżowym Ośrodku

Uwagi: zakończenie działalności

Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

gimnazjum, które dokonało się
z mocy ustawy

XVI

27.09.2019

XVI/80/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia zakończenia

Wykonanie uchwały powierzono

działalności Publicznego Gimnazjum

Zarządowi Powiatu

Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku

Uwagi: zakończenie działalności

Szkolno-Wychowawczym w Hucie

gimnazjum, które dokonało się
z mocy ustawy

XVI

27.09.2019

XVI/81/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie pozbawienia kategorii drogi

Wykonanie uchwały powierzono

powiatowej na odcinku od drogi

Zarządowi Powiatu

wojewódzkiej nr 747 do drogi

Uwagi: pozbawienie kategorii dróg

wojewódzkiej 754 w miejscowości

powiatowych w związku

Solec nad Wisłą

z zamiarem zaliczenia odcinka
drogi do kategorii dróg
wojewódzkich

XVI

30.10.2019

XVI/82/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie rozpatrzenia skargi na

Wykonanie uchwały powierzono

działanie organu wykonawczego

Zarządowi Powiatu

powiatu

Uwagi: skarga uznana za
bezzasadną

XVII

30.10.2019

XVII/83/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej na lata 2019-

Zarządowi Powiatu

2024
XVII

XVII

30.10.2019

30.10.2019

XVII/84/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XVII/85/2019

ZREALIZOWANO
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w sprawie przyjęcia planu pracy Rady

Wykonanie uchwały powierza się

Powiatu Lipskiego na rok 2020

Przewodniczącemu Rady Powiatu
i Zarządowi Powiatu

XVII

30.10.2019

XVII/86/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Liceum

Zarządowi Powiatu

Ogólnokształcącego w Lipsku

Uwagi: potwierdzenie faktu

wchodzącego w skład Zespołu Szkół

przekształcenia szkoły, które

Ogólnokształcących i Technicznych im.

dokonało się z mocy ustawy

Jana Pawła II w Lipsku.
XVII

XVII

30.10.2019

30.10.2019

XVII/87/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Liceum

Zarządowi Powiatu

Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą

Uwagi: potwierdzenie faktu

wchodzącego w skład Zespołu Szkół

przekształcenia szkoły, które

w Solcu nad Wisłą.

dokonało się z mocy ustawy

XVII/88/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Liceum

Zarządowi Powiatu

Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Uwagi: potwierdzenie faktu

w Solcu nad Wisłą wchodzącego

przekształcenia szkoły, które

w skład Centrum Kształcenia

dokonało się z mocy ustawy

Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
XVII

30.10.2019

XVII/89/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Liceum

Zarządowi Powiatu

Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Uwagi: potwierdzenie faktu

w Siennie wchodzącego w skład

przekształcenia szkoły, które

Zespołu Szkół Technicznych

dokonało się z mocy ustawy

w Siennie.
XVII

30.10.2019

XVII/90/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Liceum

Zarządowi Powiatu

Ogólnokształcącego dla Dorosłych
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w Lipsku wchodzącego w skład

Uwagi: potwierdzenie faktu

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

przekształcenia szkoły, które

i Technicznych im. Jana Pawła II

dokonało się z mocy ustawy

w Lipsku.
XVII

XVII

XVII

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

XVII/91/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Technikum w Lipsku

Zarządowi Powiatu

wchodzącego w skład Zespołu Szkół

Uwagi: potwierdzenie faktu

Ogólnokształcących i Technicznych im.

przekształcenia szkoły, które

Jana Pawła II w Lipsku.

dokonało się z mocy ustawy

XVII/92/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Technikum im. ks. mjr

Zarządowi Powiatu

Stanisława Domańskiego w Siennie

Uwagi: potwierdzenie faktu

wchodzącego w skład Zespołu Szkół

przekształcenia szkoły, które

Technicznych w Siennie.

dokonało się z mocy ustawy

XVII/93/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie stwierdzenia

Wykonanie uchwały powierzono

przekształcenia Technikum w Solcu

Zarządowi Powiatu

nad Wisłą wchodzącego w skład

Uwagi: potwierdzenie faktu

Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą

przekształcenia szkoły, które
dokonało się z mocy ustawy

XVII

30.10.2019

XVII/94/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały Nr

Wykonanie uchwały powierzono

XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku

Zarządowi Powiatu

z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie
podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zadania
realizowane w ramach rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w powiecie
lipskim na 2019 rok
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XVII

30.10.2019

XVII/95/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia programu

Wykonanie uchwały powierzono

naprawczego szpitala

Zarządowi Powiatu
Uwagi: wprowadzenie programu
naprawczego, w związku
z ujemnym wynikiem finansowym

XVII

30.10.2019

XVII/96/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w Statucie

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatowego Zespołu Placówek

Zarządowi Powiatu

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie

Uwagi: dostosowanie statutu do
obowiązującego prawa

XVIII

29.11.2019

XVIII/97/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie wyrażenia zgody na

Wykonanie uchwały powierzono

zawarcie umów o świadczenie usług

Zarządowi Powiatu

w zakresie publicznego transportu

Uwagi: przywrócenia lokalnych

zbiorowego

linii autobusowych podyktowane
wejściem w życie rządowej ustawy
o funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej

XVIII

29.11.2019

XVIII/98/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019-2024
XVIII

XVIII

29.11.2019

29.11.2019

XVIII/99/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu

XVIII/100/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie wyrażenia zgody na

Wykonanie uchwały powierzono

nieodpłatne przejęcie od Skarbu

Zarządowi Powiatu

Państwa na własność Powiatu
Lipskiego nieruchomości zabudowanej
XVIII

29.11.2019

XVIII/101/2019

ZREALIZOWANO
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w sprawie przyjęcia od Wojewody

Wykonanie uchwały powierzono

Mazowieckiego zadań publicznych

Zarządowi Powiatu

z zakresu administracji rządowej

Uwagi: przygotowanie
i przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej

XVIII

29.11.2019

XVIII/102/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany uchwały Nr

Wykonanie uchwały powierzono

XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku

Zarządowi Powiatu

z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie podziału środków
finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zadania realizowane w ramach
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w powiecie
lipskim na 2019 rok
XVIII

29.11.2019

XVIII/103/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Przewodniczącemu Komisji

Lipskiego na rok 2020
XIX

31.12.2019

XIX/104/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019-2024
XIX

31.12.2019

XIX/105/2019

ZREALIZOWANO

Uchwała budżetowa na rok 2020

Wykonanie uchwały powierzono
Zarządowi Powiatu

XIX

31.12.2019

XIX/106/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmiany Wieloletniej

Wykonanie uchwały powierzono

Prognozy Finansowej Powiatu

Zarządowi Powiatu

Lipskiego na lata 2019-2024
XIX

31.12.2019

XIX/107/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Wykonanie uchwały powierzono

na rok 2019

Zarządowi Powiatu
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XIX

31.12.2019

XIX/108/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,

Przewodniczącemu Komisji

Turystyki i Rekreacji na rok 2020
XIX

31.12.2019

XIX/109/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji ds. Społecznych, Zdrowia

Przewodniczącemu Komisji

i Bezpieczeństwa na rok 2020
XIX

31.12.2019

XIX/110/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Wykonanie uchwały powierzono

Komisji Rozwoju Gospodarczego,

Przewodniczącemu Komisji

Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji
Powiatu na rok 2020
XIX

31.12.2019

XIX/111/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie nadania Statutu

Wykonanie uchwały powierzono

Powiatowemu Urzędowi Pracy

Zarządowi Powiatu

w Lipsku

Uwagi: dostosowanie statutu do
obowiązującego prawa

XIX

31.12.2019

XIX/112/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie ustalenia rozkładu godzin

Wykonanie uchwały powierzono

pracy oraz dyżurów aptek

Zarządowi Powiatu

ogólnodostępnych na terenie powiatu
lipskiego
XIX

31.12.2019

XIX/113/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie pozbawienia kategorii dróg

Wykonanie uchwały powierzono

powiatowych położonych na terenie

Zarządowi Powiatu

gminy Solec nad Wisłą w powiecie

Uwagi: pozbawienie kategorii dróg

lipskim

powiatowych niespełniających
kryteriów ustawowych

XIX

31.12.2019

XIX/114/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie pozbawienia kategorii dróg

Wykonanie uchwały powierzono

powiatowych położonych na terenie

Zarządowi Powiatu

gminy Rzeczniów w powiecie lipskim
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Uwagi: pozbawienie kategorii dróg
powiatowych niespełniających
kryteriów ustawowych
XIX

31.12.2019

XIX/115/2019

ZREALIZOWANO

w sprawie pozbawienia kategorii dróg

Wykonanie uchwały powierzono

powiatowych położonych na terenie

Zarządowi Powiatu

gminy Ciepielów w powiecie lipskim

Uwagi: pozbawienie kategorii dróg
powiatowych, niespełniających
kryteriów ustawowych

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

Monitorowanie jakości i efektywność wykonywania zadań w celu poprawy ich realizacji
niejednokrotnie jest narzędziem usprawnienia struktury. Strategicznym działaniem samorządu w roku
2019 było przeprowadzenie reorganizacji urzędu. Przyjęte zmiany w strukturze organizacyjnej
umożliwiły wprowadzenie jednolitych zasad podziału kompetencyjnego pomiędzy komórkami
organizacyjnymi, w sposób istotny wpłynęła na stosunki pracy już zatrudnionych osób, a także
pozwoliły wdrożyć nowe standardy obsługi klienta w jednostce. Zminimalizowanie ilości komórek
organizacyjnych, modyfikacja w podziale zadań oraz przesunięcia kadrowe odpowiadające potrzebom
jednostki i kwalifikacjom pracowników wpłynęły na zwiększenie wydajności urzędu oraz skuteczną
koordynację i efektywny nadzór nad realizacją zadań oraz świadczeniem usług publicznych.
Polityka kadrowa miała charakter stabilny. Przesunięcia kadrowe podyktowane były racjonalizacją
kosztów zatrudnienia, możliwie dynamicznie i oszczędnie. Nowe zadania administracyjne wynikające
ze zmieniających się przepisów prawa, czy też przejścia pracowników na emeryturę były przypisywane
już zatrudnionym pracownikom.
Do życia powołany został Referat Promocji i Rozwoju. Jego obecne zadania były dotychczas rozsiane
po wielu komórkach, dlatego też zdecydowano się na jego utworzenie. Z ważniejszych zmian
w

strukturze

organizacyjnej

urzędu

wymienić

należy

również

Wydział

Budownictwa

i Ochrony Środowiska, utworzony poprzez połączenie dwóch referatów, jak również przekształcenie
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Referat Edukacji i Sportu.
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Nazwa zadania

Edukacja publiczna

Jednostki

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II

organizacyjne

w Lipsku;

powiatu/komórki

2. Zespół Szkół Technicznych w Siennie;

organizacyjne

3. Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą;

w jednostkach

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą;

realizujące

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu

zadanie

Uśmiechu w Hucie;
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą;
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku;
8. Referat Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Najważniejsze

Powiat

informacje

w zakresie edukacji publicznej. Do zadań własnych powiatu należy m.in.

dotyczące

zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół

realizacji zadania

ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub

w 2019 r.

specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek typu
np.

realizuje

poradnia

zadania

publiczne

o

psychologiczno–pedagogiczna

charakterze

czy

ponadgminnym

młodzieżowy

ośrodek

socjoterapii.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Lipskiego wyniosła 18 498 145,00
zł. Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku realizowane w jednostkach
oświatowych wyniosły 23 783 789,64 zł, w tym wydatki realizowane na projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie
469 978,57 zł. Ponadto Powiat Lipski poniósł wydatki majątkowe (inwestycyjne)
w wysokości 202 722,79 zł.
Do kluczowych działań podejmowanych celem osiągnięcia zakładanych
rezultatów są: tworzenie i wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
stworzenie programu odkrywania i wspierania talentów, rozszerzenie oferty
edukacji dla dzieci i młodzieży szkolnej, utrzymanie efektywnej siatki placówek
oświatowych,

modernizacja

i

rozbudowa

infrastruktury

edukacyjnej,

wykorzystanie technologii teleinformatycznych i multimedialnych w procesie
kształcenia młodzieży, promocja wśród młodzieży zasad wolontariatu
i uczestnictwa w działaniach organizacji pozarządowych.
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Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lipski –
charakterystyka
Na

terenie

powiatu

lipskiego

funkcjonują

jednostki

oświatowe,

za

pośrednictwem których realizowane są wyżej wymienione cele:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku,
w skład którego wchodziły następujące szkoły:


Liceum Ogólnokształcące,



Technikum,



Branżowa Szkoła I Stopnia,



Szkoła Policealna,



Internat.

Zespół Szkół Technicznych w Siennie, w skład którego wchodziły następujące
szkoły:


Technikum im. Ks. Mjr. Stanisława Domańskiego,



Branżowa Szkoła I Stopnia im. Ks. Mjr Stanisława Domańskiego,



Szkoła Policealna im. Ks. Mjr Stanisława Domańskiego,



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,



Internat.

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, w skład którego wchodziły następujące szkoły:


Liceum Ogólnokształcące,



Technikum,



Branżowa Szkoła I Stopnia,



Gimnazjum Sportowe (do 31.08.2019 roku),



Szkolne Schronisko Młodzieżowe,



Internat.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, w skład którego wchodziły
następujące szkoły:


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,



Szkoła Policealna.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Hucie, w skład którego wchodziły następujące szkoły:


Przedszkole Specjalne,



Szkoła Podstawowa Specjalna,



Gimnazjum Specjalne (do 31.08.2019 roku),
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Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, w skład którego wchodziły
następujące szkoły:


Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Solcu nad Wisłą,



Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu
nad Wisłą (do 31.08.2019 roku),



Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem

społecznym

przy

Młodzieżowym

Ośrodku

Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku.

Najważniejsze działania organu prowadzącego w roku 2019


przeprowadzenie analizy wydatków poniesionych w 2018 roku na
wynagrodzenia

nauczycieli

oraz

sporządzenie

sprawozdania

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Lipski;


powołanie komisji i przeprowadzenie postępowań konkursowych na
4 dyrektorów szkół i placówek oświatowych;



powierzenie stanowiska dyrektora następujących szkół i placówek
oświatowych:


Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku,



Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą,



Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

im.

Jana

Pawła

II

w Lipsku,



Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.

powołanie komisji i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Wdrożenie reformy systemu oświaty
W dniu 28 czerwca 2019 roku podjęto uchwały dotyczące zmiany nazw zespołów
szkół. W wyniku czego z dniem 1 września 2019 roku Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku otrzymał nazwę: Zespół Szkół
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Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Siennie otrzymał nazwę: Zespół Szkół Technicznych
w Siennie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą otrzymał nazwę:
Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą.
Rekrutacja do szkół
W 2019 roku w wyniku rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2019/2020 przyjęto: 146 uczniów liceum, 137 uczniów technikum, 111
uczniów szkoły branżowej I stopnia, 63 uczniów szkoły policealnej. Największym
zainteresowaniem cieszyły się: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
im. Jana Pawła II w Lipsku, Zespól Szkół Technicznych w Siennie oraz Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Typ szkoły

Nazwa zespołu szkół lub
szkoły

ZSOiT im. Jana Pawła II

ZST w Siennie

CKU w Solcu nad Wisłą

w roku 2019/2020
l. oddz.

l. ucz.

Liceum Ogólnokształcące

2

38

Technikum

2

58

Branżowa Szkoła I Stopnia

2

36

6

132

5

108

5

108

Technikum

2

79

Branżowa Szkoła I Stopnia

2

31

ŁĄCZNIE

4

110

Liceum dla Dorosłych

1

12

Szkoła Policealna

3

63

6

75

Przedszkole

2

7

Szkoła Podstawowa

2

4

1

1

w Lipsku

ZS w Solcu nad Wisłą

Wykonanie naboru

ŁĄCZNIE

Liceum Ogólnokształcące
ŁĄCZNIE

ŁĄCZNIE

SOSW w Hucie

Szkoła Specjalna
przyspasabiająca do pracy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

7

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

6

ŁĄCZNIE
MOS w Solcu nad Wisłą Szkoła Podstawowa

6

25

3

29
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Branżowa Szkoła I Stopnia
ŁĄCZNIE

4

44

7

73

Liczba uczniów/słuchaczy w placówkach wg typu szkół
Nazwa zespołu szkół lub

Typ szkoły

szkoły

ZSOiT im. Jana Pawła II
w Lipsku

ZS w Solcu nad Wisłą

ZST w Siennie

68

Technikum

161

Branżowa Szkoła I Stopnia

66

ŁĄCZNIE
Liceum Ogólnokształcące
ŁĄCZNIE

203
203
166

Branżowa Szkoła I Stopnia

39

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

194
399

Liceum dla Dorosłych

64

Szkoła Policealna

97

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

123
284

Przedszkole

7

Szkoła Podstawowa

59

Szkoła Specjalna przyspasabiająca do
pracy
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
ŁĄCZNIE

MOS w Solcu nad Wisłą

295

Technikum

ŁĄCZNIE

SOSW w Hucie

2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

ŁĄCZNIE

CKU w Solcu nad Wisłą

Liczba uczniów

6

7
6
85

Szkoła Podstawowa

29

Branżowa Szkoła I Stopnia

78

ŁĄCZNIE
OGÓŁEM SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

107
1373

Egzaminy maturalne i zawodowe
Średnie wyniki egzaminu maturalnego
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Absolwenci liceów oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2019 roku mieli
możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego:


w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego
nowożytnego,



w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka
obcego nowożytnego.

Język
Nazwa

Matematyka

polski

szkoły

L.

Śr. %

ucz.

LO w
Lipsku
LO w Solcu
nad Wisłą
Technikum
w Lipsku
Technikum
w Siennie

Język

Język

angielski niemiecki

Język
rosyjski

L.

Śr.

L.

Śr.

L.

Śr.

L.

Śr.

ucz.

%

ucz.

%

ucz.

%

ucz.

%

27

58,33

27

58,81

25

66,64

0

0,00

2

63,00

55

48,71

55

47,96

53

65,13

3

48,00

0

0,00

33

41,82

33

47,70

33

59,57

0

0,00

0

0,00

29

39,28

29

55,59

29

70,06

0

0,00

0

0,00

4

31,25

4

20,00

4

39,00

0

0,00

0

0,00

LO dla
Dorosłych
w CKU w
Solcu nad
Wisłą

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Lipski
Liczba uczniów
w klasie
Nazwa szkoły

maturalnej
(wg SIO stan
30.09.2018 r.)

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do egzaminu
maturalnego

Liczba
uczniów,
którzy zdali
egzamin

Zdawalność
(w%)

maturalny

LO w Lipsku

28

27

27

100,00

LO w Solcu

72

55

45

81,82

39

33

28

84,85

nad Wisłą
Technikum w
Lipsku

24

Technikum w

35

29

26

89,66

31

4

2

50,00

Siennie
LO dla
Dorosłych w
CKU w Solcu
nad Wisłą

Zdający egzamin maturalny otrzymali 100% wyniki z:


języka angielskiego pisemnego – 2 osoby (Liceum Ogólnokształcące
w Lipsku);



języka polskiego ustnego – 14 osób (w tym: 6 osób z Liceum
Ogólnokształcącego w Lipsku, 1 osoba z Liceum Ogólnokształcącego
w Solcu nad Wisłą, 5 osób z Technikum w Lipsku, 2 osoby z Technikum
w Siennie);



języka angielskiego ustnego – 23 osoby (w tym: 6 osób z Liceum
Ogólnokształcącego w Lipsku, 6 osób z Liceum Ogólnokształcącego
w Solcu nad Wisłą, 1 osoba z Technikum w Lipsku, 10 osób z Technikum
w Siennie).

W powiecie lipskim zdawalność w terminie głównym wyniosła 81% i jest niższa
od średniej zdawalności w województwie mazowieckim (82,9 %) o 1,9 %.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Uczniowie technikum oraz słuchacze szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów
zawodowych przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Wyniki wybranych kwalifikacji zawodowych przedstawiają się następująco:
1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Lipsku


technik handlowiec, kwalifikacja A.22 - Prowadzenie działalności
handlowej: 100 % zdawalność;



technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów: 100 % zdawalność, kwalifikacja
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 100 %
zdawalność;



technik mechanik, kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek
skrawających: 75 % zdawalność;
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technik informatyk, kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych: 80 %
zdawalność;



technik leśnik, kwalifikacja R.13 - Ochrona i zagospodarowanie
zasobów leśnych: 62,5 % zdawalność;

2. Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Siennie:


technik logistyk, kwalifikacja A. 31 - Zarządzanie środkami
technicznymi podczas realizacji procesów transportowych: 94,74
% zdawalność, A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu
zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych: 86,67 %
zdawalność, AU.22 – Obsługa magazynów: 92,31 % zdawalność;



technik budownictwa, kwalifikacja B.18 – Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich: 100 % zdawalność, B.33 – Organizacja
i kontrolowanie robót budowlanych: 100 % zdawalność;



technik pojazdów samochodowych, M.12 – Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych oraz elektronicznych układów pojazdów
samochodowych: 100 % zdawalność, M.18 – Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:
100,00 % zdawalność, M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych: 100 % zdawalność;



technik mechanik, M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających:
88,89 % zdawalność;

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Siennie:


kwalifikacja M.24 – Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów
samochodowych: 100 % zdawalność;



kwalifikacja R.3 – Prowadzenie działalności rolniczej: 93,10 %
zdawalność (sesja zimowa) i 100 % zdawalność (sesja letnia);



kwalifikacja B.6 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich: 75
% zdawalność;



kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających: 87,50
% zdawalność;
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4. Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad
Wisłą:


Technik administracji, A.68 - Obsługa klienta w jednostkach
administracji: 100 % zdawalność;

5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Solcu nad Wisłą:


kwalifikacja R.3 – Prowadzenie działalności rolniczej: 71,11 %
zdawalność.

Stypendia i nagrody w nauce i sporcie
Wysoka jakość kształcenia w szkołach powiatu przekłada się na osiągnięcia
uczniów. Corocznie Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom,
otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej
szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. W roku szkolnym
2019/2020 wyróżnienie otrzymało 4 uczniów ze szkół prowadzonych przez
Powiat Lipski.
Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego
W 2019 roku wydano:


106 skierowań do MOS w Solcu nad Wisłą, w tym 41skierowań do szkoły
podstawowej/gimnazjum w Solcu nad Wisłą i 65 do MOS filia
w Szymanowie;



21 skierowań do SOSW w Hucie;



6 skierowania na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;



5 skierowania do nauczania indywidualnego;



4 wniosków o skierowanie do kształcenia specjalnego w placówkach poza
granicami powiatu.

Pomoc udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
W zakresie działalności diagnostycznej wykonano łącznie 748 diagnoz
(psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz diagnoz wstępnych).
Wydano 103 orzeczeń, w tym 86 o potrzebie kształcenia specjalnego,
2

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno–wychowawczych,

15

w

sprawie

indywidualnego nauczania oraz 6 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
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W ramach udzielanej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży
przeprowadzono 64 spotkań w szkołach, zorganizowano 15 spotkań
z rodzicami oraz 20 spotkań z nauczycielami/specjalistami szkół z terenu powiatu
lipskiego.
W ramach programu „Za życiem” w okresie sprawozdawczym zrealizowanych
zostało 463 godzin w obszarze kompleksowego wspierania rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością (do podjęcia nauki
w szkole) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Udzielono
wsparcia 31 dzieciom i ich rodzinom. Dzięki realizacji Programu „Za życiem”
w powiecie lipskim dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością
zyskały dostęp do usług fizjoterapeutycznych, ponadto zwiększyła się dostępność
do opieki psychologicznej i logopedycznej.
Zatrudnianie i awans zawodowy nauczycieli
W 2019 roku odbyły się konkursy na dyrektorów czterech jednostek. W wyniku
postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad
Wisłą, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku. Nie
wyłoniono

kandydata

na

stanowisko

dyrektora

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy - Prawo
oświatowe, organ prowadzący powierzył to stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i rady pedagogicznej szkoły.
Starosta Lipski powierzył obowiązki wszystkim kandydatom na kolejnych 5 lat
szkolnych.
Przyjęto 9 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją od nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans zawodowy ze szkół i placówek oświatowych, dla których
Powiat Lipski jest organem prowadzącym. Wszyscy nauczyciele posiadali
wymagane

kwalifikacje

i

przystąpili

do

egzaminu

przed

Komisjami

Egzaminacyjnymi powołanymi przez Zarząd Powiatu w Lipsku oraz otrzymali
zaświadczenia o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
Udział w programach zewnętrznych
1.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - wartość projektu 8 100,00
zł. Realizowany w ZSOiT w Lipsku i SOSW w Hucie. Celem programu było
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promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji
i zainteresowań czytelniczych.
2.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w SOSW
w Hucie - wartość projektu 38 852,50 zł, w tym dotacja 31 082,00 zł.
Program obejmował doposażenie kuchni i stołówki w profesjonalny sprzęt
AGD.

3.

„Mazowiecki

Program

Dofinansowania

Pracowni

Informatycznych

i Językowych" – łączna kwota pozyskana dla ZSOiT w Lipsku 47 300,00 zł,
w tym dotacja 38 168,14 zł. Program obejmował utworzenie 24stanowiskowej pracowni językowych. W ramach tego wykonano remont
pomieszczenia przeznaczonego na pracownię, zakup mebli oraz zakup
sprzętu multimedialnego.
4.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe. 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 na podstawie przedstawionego zapotrzebowania
otrzymały szkoły: SOSW w Hucie – 17 831,28 zł, MOS w Solcu nad Wisłą –
20 336,86 zł.
5.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego z przeznaczeniem dla Przedszkola Specjalnego w SOSW
w Hucie w kwocie 2 806,00 zł.

6.

#OSEWyzwanie konkurs realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieciu
Edukacyjnej (OSE) dla miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców.
Informacje o konkursie zostały rozesłane przez pracowników Referatu
Edukacji i Sportu do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Lipski. Komisja konkursowa przyznała nagrody o łącznej
wartości 31 000 000,00 zł dla 764 szkół, spośród których znalazły się dwie
szkoły prowadzone przez Powiat Lipski:


Technikum w ZSOiT w Lipsku,



Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Hucie.
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Nagrodzone szkoły otrzymają mobilne pracownie komputerowe składające
się z 16 laptopów, a uczniowie tych szkół będą mogli korzystać
z mLegitymacji szkolnych (legitymacja szkolna w smartfonie).
7.

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Wniosek
oceniony pozytywnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Kwota 30 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie w zakresie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń
w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły
te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania
egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach,
w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (zawód:
technik ekonomista prowadzony w Technikum w ZSOiT w Lipsku).

8.

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Wniosek
oceniony pozytywnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kwota
7 188,00 zł przeznaczona ma dofinansowanie zadań nieuwzględnionych
w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń
na start dla nauczycieli stażystów

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 Podstawowym

celem

działalności

jest

zapewnienie

poczucia

dotyczące realizacji

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu lipskiego oraz

zadania w 2019 r.

wszystkim osobom przebywającym na obszarze działania szpitala.
W swojej działalności szpital kieruje się profesjonalizmem, zachowaniem
najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
w poczuciu etyki zawodowej i poszanowaniu godności człowieka
potrzebującego pomocy medycznej.
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Działalność lecznicza szpitala
SP ZZOZ w Lipsku prowadzi działalność w zakresie leczenia szpitalnego,
podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia specjalistycznego oraz
medycyny szkolnej.
W szpitalu funkcjonują oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii,
wewnętrzny, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, ginekologicznopołożniczy, neonatologiczny, rehabilitacji, dziecięcy, reumatologiczny,
psychiatryczny dla przewlekle chorych, leczenia uzależnień. We
wszystkich oddziałach szpitala w 2019 r. leczono 6 566 pacjentów.
Szpital prowadzi także Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, w którym
przebywają pacjenci niesamodzielni, wymagający pomocy pielęgniarskiej
i opieki lekarskiej. Wykorzystanie łóżek jest praktycznie 100 %,
a zapotrzebowanie na takie świadczenia ogromne, dlatego tworzona jest
kolejka oczekujących.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 2019 roku wykonano
łącznie

9

170

porad

lekarskich,

23

świadczeń

pielęgniarek

środowiskowych oraz 118 świadczeń położnych środowiskowych
wykonywanych w gabinetach oraz w miejscach zamieszkania pacjentów.
Szpital realizuje również świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej
Opieki Medycznej. Świadczenia te są wykonywane przez jeden zespół
lekarsko-pielęgniarskie w Szpitalnym Oddziale Doraźnym oraz w miejscu
zamieszkania pacjenta. W 2019 roku w zakresie Nocnej i Świątecznej
Opieki Medycznej wykonano 6 175 porad lekarskich oraz 23 świadczeń
pielęgniarskich.
Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne prowadzone jest w poradniach:
alergologicznej,

chirurgii

ogólnej,

dermatologii,

endokrynologii,

ginekologiczno-położniczej, gruźlicy i chorób płuc, kardiologicznej,
neurologicznej,

okulistycznej,

otolaryngologicznej,

preluksacyjnej,

reumatologicznej, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
urazowo-ortopedycznej, urologicznej, zdrowia psychicznego.
Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna
Podstawę działalności edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia stanowiły
programy profilaktyczne i edukacyjne, zalecenia Ministerstwa Zdrowia,
WHO, Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020).
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Z początkiem 2019 roku zmieniły się standardy znajdujące się
w

Rozporządzeniu

organizacyjnego

Ministra

opieki

Zdrowia

okołoporodowej.

w

sprawie
Kobiety

standardu
w

okresie

okołoporodowym są jedyną grupą pacjentów, której dedykowany jest
osobny dokument, poświęcony jakości opieki świadczonej przez
podmioty lecznicze. Przede wszystkim duży nacisk położono na komfort
rodzącej i poszanowanie jej praw. Większe uprawnienia uzyskały także
położne. Dzięki tym przepisom porodówki mają się stać bardziej przyjazne
dla przyszłych mam i nowonarodzonych dzieci. W ramach kontraktu z NFZ
realizowano świadczenia zdrowotne w zakresie edukacji ciężarnych.
Prowadzono również kampanie edukacyjne i promocję zdrowia
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, tj. plakatów, broszur, ulotek
i poradników związanych z różnymi tematami.
„Dla zdrowia mieszkańców powiatu”, pod takim hasłem pielęgniarki ze
szpitala powiatowego w Lipsku wzięły udział w imprezach, które
zorganizowane zostały przez władze gminne w powiecie lipskim.
Modernizacja, rozwój i doposażenie w sprzęt
W 2019 roku szpital podejmował szereg działań zmierzających do
modernizacji, rozwoju i doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną
oddziałów, pracowni i gabinetów diagnostyczno-leczniczych. W grudniu
2019 roku uruchomiono nową pracownię RTG. Jest to już kolejna
inwestycja, tym razem w najnowocześniejszy i najlepszy z dostępnych na
rynku sprzęt diagnostyczny. Urządzenia cechują się cyfrową diagnostyką
obrazową o najwyższej jakości, są w pełni zautomatyzowane
z możliwością wyciągania detektora dynamicznego, co w krajach Unii
Europejskiej jest już standardem. Cała konstrukcja nowego wyposażenia
ułatwi diagnostykę pacjentów. Ważne jest również to, że czas diagnostyki
zostanie znacznie skrócony.
W zakresie doposażenia w sprzęt ogólny i aparaturę medyczną, oprócz
zakupów dokonanych w ramach pozyskanych środków zewnętrznych,
zakupiono ze środków własnych lub pozyskano w drodze darowizny
sprzęt o wartości: 147 433,38 zł.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała kolejny już
raz sprzęt na rzecz szpitala. Tym razem w ramach finału dla wyrównania
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szans w leczeniu noworodków w 2019 roku pozyskano m.in. „Ciepłe
gniazdko” inkubator dla noworodków, inkubator zamknięty, czy
kardiomonitor.
Inwestycje realizowane

W ramach działalności inwestycyjnej w roku 2019 wykonano następujące

w roku sprawozdawczym

zadania:


zakup aparatu RTG i sprzętu endoskopowego z myjnią - całkowity
koszt inwestycji 1 875 627,55 zł, w tym:


1 000 000,00 zł - dotacja Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego,




674 142,00 zł - dotacja Powiatu Lipskiego.

termomodernizacja

budynków

zaplecza

administracyjno-

technicznego szpitala - całkowity koszt inwestycji 1 434 032,00 zł,
w tym:


1 218 925,00 zł - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;



zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej - koszt inwestycji
50 000,00 zł, w całości sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy
Lipsko.

Nazwa zadania

Pomoc społeczna

Powiat Lipski posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętą przez
Radę Powiatu w Lipsku Uchwałą Nr XI/74/2000
Jednostki organizacyjne

1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lipsku;

powiatu/komórki

2. Dom Pomocy Społecznej w Lipsku;

organizacyjne

3. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

w jednostkach
realizujące zadanie

w Siennie;
4. Jednostki pomocnicze:


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku;



Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach.

Najważniejsze informacje W ramach zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej
dotyczące realizacji

w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

zadania w 2019 r.

realizowało:
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Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych
osób
W powiecie lipskim funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla
dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie dysponujący 105
miejscami stałego pobytu. Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który zgodnie
z Zarządzeniem Starosty Lipskiego w 2019 roku wynosił 3 600,00 zł.
Ze względu na zmianę dochodu, PCPR w Lipsku wydało 48 decyzji
zmieniających odpłatność mieszkańców. W pozostałych przypadkach
pozostawiono opłatę bez zmian z uwagi, iż zmiana dochodu nie
przekraczała 10% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. W 2019 roku w placówce umieszczono 10 osób
pochodzących z poza powiatu lipskiego. Na koniec 2019 roku stan
osobowy mieszkańców wyniósł 105 osób.
Celem działalności DPS jest zapewnienie całodobowej opieki oraz
zaspokojenie

potrzeb

zdrowotnych,

edukacyjnych,

społecznych

i religijnych mieszkańców. Zakres i poziom świadczonych usług
dostosowany jest do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem stopnia
sprawności psychicznej i fizycznej podopiecznych.
Opiekę medyczną mieszkańcom zapewnia Prywatna Praktyka Lekarzy
Rodzinnych, z usług której mieszkańcy korzystają w ramach lekarza
pierwszego kontaktu, jak również w szerszym zakresie diagnostyki
korzystając z porad specjalistów. W ramach umowy na świadczenie
usług z ochrony zdrowia psychicznego DPS zatrudnia również lekarza
psychiatrę. Codzienną opiekę pielęgniarską zapewniają współpracujące
z ośrodkiem pielęgniarki.
O mieszkańców dba dobrze przygotowany do swojej roli personel
składający się z opiekunów, pracowników socjalnych, instruktorów
terapii zajęciowej, pracowników kulturalno-oświatowych, pokojowych
i pracowników obsługi. DPS świadczy usługi wspomagające, wśród
których istotna jest propozycja udziału w różnych zajęciach
terapeutycznych. Terapeuci zajęciowi współpracują w zespole
pracowników w tworzeniu indywidualnego planu opieki i programu
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terapii dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb oraz zainteresowań
podopiecznego. Działalność zespołów prowadzi do indywidualnego
spojrzenia na każdego mieszkańca, zakłada wspólne oddziaływania
całego personelu na daną osobę oraz przyczynia się do bardziej
skutecznego sprawowania opieki nad mieszkańcem. Misją DPS w Lipsku
jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom chorym oraz
starszym,
w

którym

środowisku.

nie

można

Usługi

udzielić

świadczone

w

odpowiedniej
sposób

pomocy

profesjonalny

i serdeczny, nacechowane empatią i życzliwością mają spowodować, że
DPS jest prawdziwym domem dla jego mieszkańców.
Doradztwo metodyczne i szkolenia dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Doradztwo

metodyczne

skierowane

było

do

kierowników

i pracowników jednostek pomocy społecznej. Pomoc doradcza
sprawowana była na bieżąco, w zależności od występujących potrzeb
danej jednostki. Z pracownikami domu pomocy, ośrodków wsparcia
i placówki opiekuńczo-wychowawczej odbywał się stały kontakt
telefoniczny oraz spotkania w siedzibie PCPR. Zorganizowano 9 szkoleń
grupowych w zakresie m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
współpracy w zakresie kierowania osób do ośrodków wsparcia, zmian
rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz
bieżącej działalności placówek.
W 2019 roku w 15 zorganizowanych szkoleniach wzięło udział 7
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
Pracownicy PCPR udzielali osobom zgłaszającym się na bieżąco
informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
ustawy o pomocy społecznej, a także pieczy zastępczej. Ta forma
pomocy dedykowana była szczególnie stałym podopiecznym (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
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instytucjach. PCPR na bieżąco przekazywał również informacje poprzez
stronę BIP i tablicę ogłoszeń.
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, prawne,
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 Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
W ramach poradnictwa psychologicznego udzielono 267 porad. Z porad
prawnych w Centrum skorzystało 9 osób.
Prowadzenie

ośrodków

wsparcia

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi
W

powiecie

lipskim

funkcjonują

dwa

środowiskowe

domy

samopomocy. Są to placówki dziennego pobytu.
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 terenu miasta i gminy Lipsko oraz gmin: 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 terenu gmin: Ciepielów, Chotcza oraz
miasta
i gminy Lipsko.
PCPR w Lipsku w 2019 roku wydał 30 decyzji administracyjnych. Z usług
oferowanych przez ośrodki wsparcia w 2019 roku skorzystało 67 osób,
w tym 6 osób nowo przyjętych.
Programy osłonowe
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu lipskiego
wynikających z ustawy o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych
w powiecie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku
realizowało programy osłonowe, współfinansowane z Europejskiego
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Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Razem Łatwiej
W 2019 roku kontynuowano realizację programu, którego głównym
celem była reintegracja społeczna i zawodowa zwiększająca zdolność do
zatrudnienia 95 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Udział w projekcie brało 45 wychowanków rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 20 wychowanków MOS-u oraz 30
osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie powiatu
lipskiego.
Środki finansowe na realizację projektu pozyskano w 80 % ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 20 % z wkładu własnego
pochodzącego z budżetu PCPR i środków pozyskanych w ramach
programu „Wyrównywania różnic między regionami III”
Wartość projektu ogółem to kwota 1 314 478,56 zł, w tym środki UE
1 049 998,56 zł, wkład własny 264 480,00 zł.
Projekt na etapie realizacji został poddany dwukrotnie kontroli przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zakres kontroli
obejmował kwalifikowalność projektu zgodnie z wytycznymi RPOWM
2014 - 2020.
Wyrównywanie różnic między regionami
Celem strategicznym programu było wyrównywanie szans oraz
zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji
zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie
powiatu lipskiego. W ramach programu w 2019 roku została
zrefundowana kwota w wysokości 49 875,00 zł. Środki te stanowiły
wkład własny do projektu „Razem Łatwiej”.
Projekt w trakcie realizacji, obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku.
Program Pogodne Lato
Wśród działań realizowanych przez PCPR warto wymienić również
udział w programie profilaktycznym, dzięki któremu pozyskano karty na
kolonie dla dzieci w wieku 8 – 15 lat. Program „Pogodne lato”
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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 2019 roku na kolonię do Gorzewa wyjechało 43 dzieci z terenu
powiatu lipskiego.
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W listopadzie 2019 roku rozpoczęto Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało środki w kwocie 22.269,00
zł. Program został zrealizowany i rozliczony w całości zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

Nazwa zadania

Wsparcie rodziny i sytemu pieczy zastępczej

Dokumentem wspierającym realizację ww. zadania jest przyjęta przez Radę Powiatu w Lipsku
uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2019-2021.
Zarządzeniem Starosty Nr 31/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku PCPR zostało wyznaczone na
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim.
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 Jednym z zadań Powiatu Lipskiego jest zapewnienie opieki i wychowania
dotyczące realizacji

dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

zadania w 2019 r.

Rodziny zastępcze opiekują się i wychowują dzieci, które zostały
osierocone, odrzucone lub których rodzice nie są w stanie zapewnić im
bezpieczeństwa i opieki. Intencją i założeniem pieczy zastępczej jest jej
tymczasowość – dziecko powinno przebywać w niej do momentu
uregulowania sytuacji życiowej. Oczywiście nie można wykluczyć i takich
sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do
momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.
Dlatego

też

organizowane

jest

również

wsparcie

dla

osób
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usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Rodzinna Piecza Zastępcza
W roku 2019 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmował
opieką:


17 rodzin zastępczych;



1 rodzinny dom dziecka;



29 dzieci umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej;



27 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodzinną
i instytucjonalną pieczę zastępczą, w tym 4 wychowanków
z młodzieżowego ośrodka socjoterapii i młodzieżowego
ośrodka wychowawczego.

W analizowanym okresie wystąpił znaczny wzrost umieszczeń dzieci
w pieczy zastępczej z terenu powiatu lipskiego. Organizator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w 2019 roku przyjął pod opiekę dwoje dzieci
z powiatów: żyrardowskiego i warszawskiego. Sześcioro dzieci z powiatu
lipskiego zgodnie z postanowieniem sądu zostało umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu lipskiego. Z uwagi na
brak wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
lipskiego - czworo dzieci zostało umieszczone w rodzinach zastępczych
na terenie powiatu: wyszkowskiego, siemiatyckiego i zwoleńskiego.
Instytucjonalna Piecza Zastępcza
Na terenie powiatu lipskiego funkcjonuje Powiatowy Zespół Placówek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie. Placówka jest koedukacyjna
i obejmuje całodobową opiekę dzieci i młodzieży powyżej 10. roku życia
do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności na
dotychczasowych zasadach do czasu ukończenia szkoły, w której
rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
W skład Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Siennie wchodzi Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza
w Siennie (30 miejsc) z Mieszkaniem Usamodzielnienia w Lipie Miklas
(14 miejsc).
W 2019 roku do placówki skierowano pięcioro dzieci, w tym jedno
dziecko z powiatu lipskiego. Na dzień 31.12.2019 roku w placówce
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w Siennie przebywało 37 dzieci.
W roku 2019 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce,
zgodnie z Zarządzeniem Starosty Lipskiego wynosił: 3 398,00zł.
Do najważniejszych zadania placówki należało:


zapewnienie właściwych warunków codziennej egzystencji
(bezpieczeństwa, zdrowia, higieny);



integracja i podtrzymywanie więzi ze środowiskiem rodzinnym
i lokalnym oraz podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do
rodzin;



zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego
do ich wieku i możliwości rozwojowych, zapobieganie
niepowodzeniom szkolnym, pomoc w wyrównywaniu opóźnień
szkolnych oraz podnoszenie aspiracji edukacyjnych, pomoc
w realizacji stawianych celów, zdobyciu zawodu;



stwarzanie możliwości do rozwoju własnych zainteresowań
i uzdolnień;



przygotowanie wychowanków do samodzielności życiowej,
życia w przyszłej rodzinie własnej, podejmowania aktywności
społecznej i zawodowej oraz zapobieganie skutkom zachowań
ryzykownych i społecznie nieakceptowanych;



zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej
oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb;



zapewnienie przysługujących świadczeń zdrowotnych;



wyżywienie

dostosowane

do

potrzeb

rozwojowych,

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dzieci;


wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę osobistego użytku,
zabawki, środki higieny osobistej stosownie do wieku
i indywidualnych potrzeb;



kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci (tzw.
kieszonkowe).

Świadczenia dla Rodzinnej Pieczy Zastępczej
W 2019 roku zrealizowano ogółem świadczenia na łączną kwotę 843
320,00 zł (tj. o 140 tys. wzrost w stosunku do 2018 roku). Największy
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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
Z pomocy PCPR w Lipsku skorzystało 27 usamodzielnionych
wychowanków, w tym 17 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 6
wychowanków z placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz 4
wychowanków

z

Młodzieżowych

Ośrodków

Socjoterapii

i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Dużym wsparciem okazał
się udział w Projekcie „Razem łatwiej” realizowanym przez PCPR,
w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wychowankowie pieczy zastępczej biorących udział w projekcie tj. 45
osób otrzymywało

wsparcie

w

zakresie

podniesienia

swoich

kompetencji i umiejętności społeczno- zawodowych do 30 kwietnia
2020 roku.
W Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną (17 dzieci) zgłoszone
zostały do ośrodka adopcyjnego. W 2019 roku dokonano zgłoszenia
dwójki dzieci.
W 2019 roku w wyniku usamodzielnienia Placówkę opuściło 10 osób,
spośród których:


4 osoby założyły własne gospodarstwo domowe;



4 osoby powróciły do domu rodzinnego;



jedna osoba zamieszkała u swojej babci;



o jednej osobie niepełne informacje, wiadomo tylko, że
zamieszkuje w powiecie żyrardowskim.

W przebiegu współpracy z rodziną, postanowieniem Sądu z sierpnia
2019 roku, do domu rodzinnego powróciła jedna wychowanka z powiatu
Grodzisk Mazowiecki.
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Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Wśród wielu zmian, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu systemu pieczy
zastępczej, bardzo istotnym elementem było pojawienie się profesji
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2019 roku koordynator podejmował szereg działań, m.in.:


udzielał pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny
dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej;



przygotowywał, we współpracy z odpowiednią rodziną
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz
asystentem rodziny plan pomocy dziecku;



pomagał rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny
dom dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;



zapewniał rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny
dom dziecka dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;



zgłaszał do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich
rodzin przysposabiających;



udzielał wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form
pieczy zastępczej.

Koordynator odwiedzał rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka
możliwie jak najczęściej (w 2019 roku- ponad 200 wizyt w miejscu
zamieszkania). Koordynator spotykał się również z członkami rodziny
zastępczej w siedzibie PCPR Lipsko oraz utrzymywał stałe kontakty
telefoniczne. Częstotliwość odwiedzin w miejscu zamieszkania
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej uzależniona była od
indywidualnych potrzeb i problemów rodziny zastępczej, nie rzadziej
jednak niż raz w miesiącu.
Pod opieką koordynatora na dzień 31.12.2019 roku znajdowało się 15
rodzin zastępczych, w których przebywało 27 małoletnich dzieci.
W porównywaniu do 2018 roku liczba rodzin zastępczych znajduje się
na tym samym poziomie.
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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 Radę 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 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów

zadanie

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 2019 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:


wzmocnienie wrażliwości społecznej poprzez wspieranie
inicjatyw

służących

postrzeganiu

praw

osób

niepełnosprawnych;


ochrona praw osób niepełnosprawnych;



rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów służących
rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych,

likwidacja

barier

architektonicznych i transportowych w zakresie umożliwienia
osobom

niepełnosprawnym

bezpiecznego

poruszania

i sprawnego komunikowania się;


zwiększenie

efektywności

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych;


profilaktyka, rehabilitacja i opieka medyczna. Zwiększenie
dostępu do leczenia i opieki medycznej, a także świadczeń
zdrowotnych

uwzględniających

stopień

i

rodzaj

niepełnosprawności;


edukacja- pomoc w dostępie do nauki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej;
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propagowanie

potrzeb

osób

niepełnosprawnych

i

ich

środowiska.
Działania realizowane są poprzez:


udział powiatu w programach PFRON: „Aktywny Samorząd”,
„Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, „Zajęcia
Klubowe w WTZ”, a także innych programach wspierających
likwidację

barier

utrudniających

aktywizację

społeczną

i zawodową osób niepełnosprawnych;


dofinansowanie: turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu
ortopedycznego

niezbędnego

do

samodzielnego

funkcjonowania osób niepełnosprawnych (protez, kul, wózków
inwalidzkich itp.) oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;


dofinansowywanie

imprez

sportowych,

kulturalnych,

turystycznych, rekreacyjnych i innych, wspierających aktywność
osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach oraz kosztów
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w warsztatach
terapii zajęciowej (WTZ) działających na terenie powiatu
lipskiego;


uczestnictwo

osób

niepełnosprawnych

w

oferowanych

przez

szkoły,

Psychologiczno-

Poradnie

działaniach

Pedagogiczne i inne instytucje;


działania informacyjno- konsultacyjne prowadzone przez
pracowników

PCPR

na

rzecz

zainteresowanych

osób

niepełnosprawnych zarówno w siedzibie placówki oraz na
stronie BIP.
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 jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
łączną kwotę 232 426,39 zł. W 2019 roku złożono 57 wniosków, z czego
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wsparcie otrzymało 40 osób. Program jest w trakcie realizacji do
15.04.2020 roku.
Działania przewidziane w programie uzupełniały plany ujęte w Strategii
Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Powiatu

Lipskiego

i Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
W 2018 roku przystąpiono do realizacji programu poprzez prowadzenie
zajęć klubowych przez podmiot prowadzący Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Lipsku. W 2019 roku warsztaty otrzymały dofinansowanie
dla 5 uczestników w kwocie 18 000,00 zł na realizację programu.
Realizacja programu obejmowała okres od 01.02.2019 do 31.01.2020
roku.
Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku:


dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - skorzystało 164
osoby na kwotę 165 486,00 zł;



dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego skorzystało 12 osób na kwotę 7 140,00 zł;



dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych - skorzystało 389 wnioskodawców na
kwotę 227 496,00 zł;



dofinansowanie

do

likwidacji

barier

funkcjonalnych

-

skorzystało 10 osób na kwotę 40 037,00 zł;


dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki zrealizowano 3 wnioski na kwotę 14 940,00 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje
swoje zadania poprzez rozpatrywanie przyjętych wniosków od osób
z terenu 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

aktywności

zawodowej,

uczestnictwa

w warsztatach terapii zajęciowej czy uzyskania świadczeń z opieki
społecznej. W przypadku osób do 16 roku życia orzeczenia dotyczą
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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

2019

roku

do

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Lipsku wpłynęło:


661 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności;



62 wnioski o ustalenie niepełnosprawności.

W 2019 roku odbyło się 35 posiedzeń składu orzekającego, na którym
wydano:


686 orzeczeń, z tego:



591 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;



14 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;



29 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;



52 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

W

2019

roku

Powiatowy

Zespół

do

Spraw

Orzekania

o niepełnosprawności w Lipsku wydał:


88 legitymacji osoby niepełnosprawnej;



101 kart parkingowych.

Nazwa zadania
Jednostki organizacyjne

Drogi Powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipsku wykonuje czynności zarządcy dróg
dotyczące realizacji

powiatowych z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu,

zadania w 2019 r.

utrzymania i ochrony dróg powiatowych określone przepisami ustawy
o drogach publicznych.
Sieć dróg kategorii powiatowej wynosi 325 km.
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W ramach utrzymania i ochrony dróg w roku 2019 Zarząd Dróg
Powiatowych realizował prace z zakresu:


zimowego utrzymania dróg polegającego w szczególności na ich
odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości,



letniego utrzymania dróg wykonując:



odwodnienie dróg poprzez renowację rowów, ścinanie
i profilowanie poboczy, czyszczenie mostów, przepustów pod
drogą, zjazdów gospodarczych, studzienek, likwidację zastoisk
wody,



remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami, masą na zimno,
destruktem, niesortem, wycinkę odrostów i krzaków, wycinkę
i pielęgnacje drzew, wykaszanie poboczy,



poprawę, uzupełnianie i wymianę oznakowania pionowego
oraz odnowienie oznakowania poziomego.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg przez PZDP w roku
2019 wyniosły 232 806,79 zł. Prace związane z zimowym utrzymaniem
dróg powiatowych, prowadzone były w oparciu o plan zimowego
utrzymania. Usługi zimowego utrzymania dróg i ulic w powiecie lipskim
w roku 2019 wyniosły 74 072,92 zł.
W ramach budowy, przebudowy i remontu dróg w 2019 roku
zrealizowano zadania na łącznej długości 8 315 mb. oraz wykonano
chodnik na długości 523 mb.
Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Kowalków –

w roku sprawozdawczym

Sienno – Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania
z drogą wojewódzką 747 w km 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970 mb.
(realizacja zadania w II etapach) II etap – od km 11+653 do km 14+350
dł. 2697 mb.
Całkowity koszt robót - 1 724 906 ,54 zł, w tym:


1 034 943,00 zł - dotacja celowa z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie;



689 963,59 zł – Powiat Lipski.

Inwestycja zakończona i odebrana 13.06.2019 roku.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyzna
przez msc. Ciecierówka dł. 800 mb.
Całkowity koszt projektu - 379 651,80 zł, w tym:


120 000,00 zł - dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Mazowieckiego w Warszawie;



259 651,80 zł – Powiat Lipski.

Inwestycja zakończona i odebrana 18.09.2019 roku.

Remont drogi powiatowej nr 4520W Kroczów Mniejszy – Pcin od km
3+685 do km 5+085 dł. 1400 mb.
Całkowity koszt projektu - 427 480,35 zł, w tym:


213 740,35 zł - Powiat Lipski;



213 740,00 zł - Gmina Ciepielów.

Inwestycja zakończona i odebrana 23.09.2019 roku.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1904W i 1919W
Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów –
Rybicznyzna przez msc. Marianów km 2+609 do km 3+357 dł. 748 mb.
Całkowity koszt projektu - 645 454,16 zł, w tym:


516 363,00 zł - dotacja z z Urzędu Wojewódzkiego;



64 546,16 zł - Powiat Lipski;



64 546,00 zł – Gmina Rzeczniów.

Inwestycja zakończona i odebrana 6.12.2019 roku.
Zadanie 2: Przebudowa mostu JNI 01016084 na rzece Krępiance
w msc. Jawor Solecki wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno km 0+000 do km 2+000
dł.2000 mb.
Całkowity koszt projektu – 1 901 775,21 zł, w tym:


1 521 420,00 zł - 80% dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
w ramach FDS;



190 178,21 zł - Powiat Lipski;



190 178,00 zł - Gmina Sienno.
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Inwestycja zakończona i odebrana 6.12.2019 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyzna od
km 1+939 do km 2+609 (odcinek Bielany – Marianów) dł. 670 mb.
Całkowity koszt projektu – 167 944,20 zł, w tym:


83 972,20 zł - Powiat Lipski;



83 972,00 zł – Urząd Gminy Rzeczniów.

Inwestycja zakończona i odebrana 06.12.2019 roku.

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 Zadania z tego zakresu dotyczą: rejestracji i oznaczenia pojazdów,
dotyczące realizacji

uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad działalnością

zadania w 2019 r.

przedsiębiorców

prowadzących

ośrodki

szkolenia

kierowców

i instruktorami nauki jazdy, nadzoru nad działalnością przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów i diagnostami, transportu
drogowego rzeczy i osób, publicznego transportu zbiorowego,
zarządzania

ruchem

na

drogach

publicznych

powiatu.

W 2019 roku wydano 996 wszystkich praw jazdy, w tym 370 po raz
pierwszy nowym kierowcom. Cofnięto 83 uprawnienia do kierowania
pojazdami, zatrzymano 47 praw jazdy, w tym 41 za przekroczenie
dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze
zabudowanym. Przywrócono uprawnienia do kierowania pojazdami 26
osobom. Skierowano na badania lekarskie 70 osób, psychologiczne 66
i na kurs reedukacyjny 66.
Tylko w zakresie rejestracji pojazdów i uprawnień do kierowania
pojazdami Wydział Komunikacji i Transportu w roku 2019 obsłużył
ponad 10 900 osób wydając przy tym 9 675 decyzji administracyjnych
i ponad 13 790 różnych dokumentów.
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Na terenie Powiatu funkcjonuje 6 stacji kontroli pojazdów i 5 ośrodków
szkolenia kierowców. W ramach nadzoru Starosty przeprowadzane są
w nich kontrole prawidłowości działania.
Wydawane są również uprawnienia diagnosty do przeprowadzania
badań technicznych pojazdów i legitymacje instruktorów oraz
wykładowców nauki jazdy. W określonych prawem przypadkach
prowadzone są również postępowania w sprawie ich cofnięcia.
Zadaniem Powiatu jest również prowadzenie spraw związanych
z przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy, tj.
wydawaniem zezwoleń, licencji, zaświadczeń i wypisów uprawniających
do prowadzenia transportu drogowego. Realizowany jest także nadzór
Starosty nad przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy. Każdy
przedsiębiorca powinien być skontrolowany raz na 5 lat.
Aktualnie na terenie Powiatu działa 161 przedsiębiorców prowadzących
transport drogowy i pośrednictwo. Wydanych jest:


50 licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy,



6 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,



1 licencja na przewóz osób samochodem osobowym,



3 licencje na przewóz osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie
więcej niż 9 osób,



34 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób i rzeczy,



67 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne na
przewóz rzeczy.

W 2019 roku wydano 3 zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika na przewóz rzeczy. Jest to o 5 mniej niż w 2018 roku.
Publiczny transport osób na terenie powiatu prowadzony był na 25
liniach komunikacyjnych. Prowadzi go 2 przedsiębiorców 22
autobusami. Po analizie liczby obsługiwanych linii (w 2018 roku - 21
istniejących linii, w 2019 roku - 25 istniejące linie) i łącznym rocznym
przebiegu na wszystkich liniach komunikacyjnych podawanym w km
(w 2018 roku – 271 477 km, w 2019 roku – 287 315 km).
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Obecnie przewoźnicy likwidują nierentowne linie komunikacyjne, gdzie
jest mało pasażerów lub podróżują sporadycznie.
Analizując spójność komunikacyjno-transportową powiatu można
stwierdzić, że pojawiają się miejsca, miejscowości pozbawione
komunikacji drogowej – transportu publicznego.

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 Realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru nakłada na
dotyczące realizacji

Powiat ustawa o samorządzie powiatowym.

zadania w 2019 r.

Starosta, jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej
wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego pełniącego
w Starostwie Powiatowym w Lipsku jednocześnie funkcję Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Do zadań Starosty, zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne należy:


prowadzenie

powiatowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków,
w tym bazy danych, geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu,
w tym baz danych - powiatowej bazy GESUT, gleboznawczej
klasyfikacji gruntów;


tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych;



tworzenie

i

udostępnianie

standardowych

opracowań

kartograficznych;


koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu;



zakładanie osnów szczegółowych;



ochrona

znaków

geodezyjnych,

grawimetrycznych

i magnetycznych.
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Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny zajmuje się
tworzeniem, prowadzeniem baz danych, których elementy składowe są
wykorzystywane
i

do

kartograficznych.

standardowych
Odpowiada

za

opracowań
obsługę

geodezyjnych

zgłaszanych

prac

geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnia bazy danych i kopie
dokumentów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny, za które
pobierane są opłaty według określonych przepisami stawek.
W

ramach

prowadzenia

Powiatowego

Ośrodka

Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej:


zarejestrowano i opracowano 777 zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych i pobrano opłatę w wysokości 32 360,80 zł;



skontrolowano pod względem techniczno-prawnym 698 robót
geodezyjnych sporządzonych przez wykonawców;



uwierzytelniono 562 sztuki dokumentacji geodezyjnej i pobrano
opłatę w wysokości 3 670,00 zł;



zrealizowano 1042 zamówienia na kopie map oraz innych
materiałów z zasobu i pobrano opłatę w wysokości 44 335,70zł;



zarejestrowano i uzgodniono na naradach koordynacyjnych 13
projektów uzgodnień sieci i pobrano opłatę w wysokości
2 635,00 zł.

Ewidencja Gruntów i Budynków – jest publicznym rejestrem danych
liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz
danych

dotyczących

właścicieli

i

podmiotów

władających

nieruchomościami. Dane te są podstawą planowania gospodarczego,
wymiaru podatków i wielu innych działań administracji rządowej
i samorządowej, a także stanowią podstawę odpowiednich wpisów do
działu I księgi wieczystej.
Główne

zadania w

zakresie

prowadzenia ewidencji gruntów

i budynków:


wprowadzanie

zmian

w

rejestrze

ewidencji

gruntów

i budynków;


prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
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udostępnianie informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali
tj. sporządzanie i wydawanie wypisów, wyrysów z operatu
ewidencji gruntów, budynków i lokali, wykazów, zestawień,
zbiorów danych bazy danych EGiB i innych raportów dla osób
fizycznych i prawnych oraz naliczanie opłat za wyżej
wymienione czynności;



prowadzenie postępowań administracyjnych, klasyfikacyjnych
i ewidencyjnych;



udzielanie informacji oraz odtwarzanie historii wpisów
dokonanych w operacie ewidencji gruntów i budynków;



wdrażanie e-usług w celu udzielenia informacji (m.in.
komornikom, rzeczoznawcom i gminom);



prowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Starosta prowadzi Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości. Obowiązek
prowadzenia przez Starostę RCiWN wynika wprost z zapisów ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Po otrzymaniu aktu notarialnego lub operatu szacunkowego istnieje
obowiązek wniesienia danych w nich zawartych w terminie 30 dni od
otrzymania

dokumentu.

Podstawowe

informacje

podlegające

rejestracji to: adres położenia nieruchomości, numery działek, rodzaj
nieruchomości

(zabudowana,

niezabudowana,

nieruchomość

budynkowa, lokalowa itp.), pole powierzchni nieruchomości gruntowej,
data zawarcia aktu notarialnego i określenie wartości.
Starosta udostępnia informacje w formie: wypisów, wyrysów, kopii
dokumentów
komputerowych

uzasadniających

wpisy

sformatowanych

do

zgodnie

operatu,
z

plików

obowiązującymi

standardem wymiany danych ewidencyjnych. Informacje udostępniane
są odpłatnie. Wysokość opłat reguluje załącznik do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
W ramach prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:


wprowadzono 2525 zmian w operatach ewidencji gruntów
wynikających z aktów notarialnych, postanowień sądowych
oraz decyzji administracyjnych;
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wydano ogółem 127 decyzji administracyjnych dotyczących
zmian w ewidencji gruntów;



wydano 6 decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów;



wydano 1 decyzję o zwrocie działki będącej w dożywotnim
użytkowaniu wprowadzono 233 zmiany w rejestrze cen
i wartości nieruchomości;

ponadto, w ramach załatwiania interesantów:


wykonano 230 wyrysów oraz 2336 wypisów z operatu ewidencji
gruntów i pobrano opłatę w kwocie 190 341,00 zł;



udzielono informacji ustnych dla ok. 200 interesantów
o numerze działki, powierzchni działki, położeniu działki,
położeniu

gruntów,

zgodności

nakazu

płatniczego

z powierzchnią gruntów wykazanych w ewidencji gruntów;


odpowiedziano na 266 pism w indywidualnych sprawach
z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych wydano:


7 decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej bez
naliczania opłat pod budownictwo mieszkaniowe ze względu na
klasy gruntów II-III;



45 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wyłączenia
gruntów

z

produkcji

rolnej

pod

budowę

budynków

mieszkalnych i gospodarczych, gdzie grunty te wchodzą w skład
gospodarstwa;


70 postanowień uzgadniające warunki zabudowy.

Dla 2 jednostek naliczono stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia
gruntów z rolniczego użytkowania na kwotę 4 232,41 zł:


stacja LPG w Janowie - 721,35 zł;



stacja paliw płynnych i gazowych z budynkiem stacji
w Walentynowie – 3 511,06 zł

ponadto:


sporządzono 102 odpisy i duplikaty aktów własności ziemi;



528 aktów własności ziemi opatrzono klauzulą prawomocności
(po uprzednim sprawdzeniu poprawności wydanej decyzji
i prawidłowości wpisów);
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wydano 33 zaświadczenia do sądu;



wydano 157 zaświadczeń do ZUS, KRUS;



wydano 14 postanowień prostujących zapisy aktów własności
ziemi.

W okresie 01.01 - 31.12.2019 roku zawarto umowy pomiędzy Powiatem
Lipskim, a wykonawcami usług geodezyjnych na:


sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów po
wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska
glebowego (ok. 200 działek – wartość zamówienia 17 500,00 zł;



uzupełnienie Banku osnów o punkty osnowy wysokościowej,
punkty osnowy ewidencyjnej oraz scaleniowej dla powiatu
lipskiego (ok. 5000 pkt. - wartość zamówienia 64 900,00 zł);



wykonanie skanowania materiałów zasobu (ok. 40 000 stron A4
–wartość zamówienia 29 400 zł.

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 (EGiB,
GESUT) poprzez usługę WMS na serwerach Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

Nazwa zadania

Gospodarka nieruchomościami

Jednostki organizacyjne

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w

powiatu/komórki

Starostwie Powiatowym w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Gospodarka

nieruchomościami to

zespół określonych działań,

dotyczące realizacji

podejmowanych przez organy administracji publicznej, prowadzących

zadania w 2019 r.

do uzyskania prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych
rodzajów nieruchomości na obszarze objętym kompetencją czynności
tych organów i pozostających w zgodzie z właściwym aktem
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normatywnym.

Powiat

Lipski

posiada

zasób, który

stanowią

nieruchomości, które:


stały się własnością powiatu na podstawie przepisów ustawy
o samorządzie powiatowym,



zostały nabyte w drodze umowy na własność lub użytkowania
wieczystego powiatu,



zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz powiatu,



inne nieruchomości.

Powiat realizuje zadania związane między innymi z: gospodarowaniem
nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa i Powiatu
Lipskiego, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, naliczaniem i aktualizacją opłat związanych z użytkowaniem
wieczystym i trwałym zarządem, wywłaszczaniem nieruchomości,
zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, ustalaniem odszkodowań za
nieruchomości z różnych tytułów, ochroną i rekultywacją gruntów,
regulowaniem stanów prawnych nieruchomości itp.
Starosta, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
gospodaruje mieniem Skarbu Państwa, a także wykonuje zadania
własne i gospodaruje mieniem Powiatu.
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną
jest unormowane przepisami prawa i m.in. określone ustawą
o gospodarce nieruchomościami.
W powyższym zakresie wykonywano w szczególności następujące
zadania:


tworzenie

oraz

gospodarowanie

powiatowym

zasobem

nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;


podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów
prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym
udział w czynnościach związanych z regulacją stanu prawnego
dróg powiatowych, składanie wniosków o założenie ksiąg
wieczystych dla przedmiotowych nieruchomości.

Najważniejsze zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa:
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udzielono 3 odpowiedzi do WSPiN w sprawie wskazania
nieruchomości zamiennych w prowadzonych postępowaniach
regulacyjnych;



dokonano 18 aktualizacji stawki procentowej opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego;



udzielono 8 odpowiedzi w sprawie wniosków o udzielenie
prawa

do

dysponowania

nieruchomościami

do

celów

budowlanych;


wysłano do Wojewody Mazowieckiego wnioski o możliwość
przedłużenia 5 umów użyczenia nieruchomości;



dokonano aktualizacji wysokości 1 opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości;



rozpatrzono 3 wnioski w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym oraz wydano 2 decyzje ograniczające sposób
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym;



dokonano 1 odpowiedzi w sprawie udzielenia informacji
publicznej;



udzielono 1 odpowiedzi do WSPiN w sprawie zrealizowania
przez osoby fizyczne przysługujących im praw do rekompensaty
w zamian za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP;



przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego w
celu przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy
Lipsko nieruchomości Skarbu Państwa zajętej pod drogę
wewnętrzną – Walentynów;



wydano

1

decyzję

odmawiającą

ustalenia

i

wypłaty

odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość zajętą
pod drogę powiatową;


złożono do Wojewody Mazowieckiego 3 wnioski w sprawie
zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na
rzecz Powiatu Lipskiego oraz osób fizycznych;



sporządzono 1 umowę dzierżawy nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz osób fizycznych;
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wysłano 4 pisma przypominające o opłacie rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;



wydano 1 decyzję w sprawie oddania nieruchomości Skarbu
Państwa w trwały zarząd na rzecz GDDKiA;



wydano 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawa własności oraz wydano 2 zaświadczenia
potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej.

Najważniejsze zadania z zakresu gospodarowania Mieniem Powiatu:


udzielono 1 odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia prawa
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;



zlecono

wykonanie

dwóch

operatów

szacunkowych

określających wartość prawa własności dla nieruchomości
(Lipsko – ul. Partyzantów 4, Solec nad Wisłą ul. Łoteckiego 18);


sporządzono 1 umowę użyczenia oraz 1 aneks przedłużający
umowę najmu lokalu użytkowego (Lipsko, ul. Rynek 1);



złożono 1 wniosek do Ksiąg Wieczystych o wpis własności
Powiatu Lipskiego nieruchomości zajętych pod drogi – Krępa
Górna.

Nazwa zadania

Administracja architektoniczno–budowlana

Jednostki organizacyjne

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego

powiatu/komórki

w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje Realizacja zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
dotyczące realizacji

zastrzeżonych do właściwości Starosty oraz innych zadań publicznych

zadania w 2019 r.

dotyczących realizacji inwestycji budowlanych zastrzeżonych do
właściwości Powiatu wynikają z ustawy Prawo budowlane.
W wydziale z zakresu budownictwa prowadzone są:


rejestr

zgłoszeń

robót

budowlanych

niewymagających

pozwolenia na budowę;


rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę;
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rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę/ rozbiórkę;

Wydawane są również zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz
zaświadczenia

potwierdzające

powierzchnię

użytkową

lokalu

mieszkalnego.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku tutejszy organ zrealizował
następujące zadania:


przyjęto 145 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę –
wszczęte postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowę;



wydano 129 decyzji o pozwoleniu na budowę- zatwierdzające
projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę;



przyjęto i zarejestrowano 423 zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę. Wśród inwestycji
były m.in.:


zgłoszenia przebudowy gminnego oświetlenia ulicznego
(drogowego);



zgłoszenia przebudowy linii elektrycznych i budowy
przyłączy elektrycznych;



zgłoszenia przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych wraz
ze

zbiornikami

na

ścieki

sanitarne,

przydomowe

oczyszczalnie ścieków;


zgłoszenia zbiorników gazowych do ogrzewania budynków
mieszkalnych;



zgłoszenia remontów budynków;



zgłoszenia budowy budynków gospodarczych, garaży oraz
przydomowych ganków o powierzchni zabudowy do 35m²;



zgłoszenia

zmiany

sposobu

użytkowania

budynku

gospodarczego na mieszkalny;


zgłoszenia wykonania obiektów rolniczych typu: zbiorniki
na gnojowicę, płyty obornikowe, silosy zbożowe itp.;



zgłoszenia stref aktywności plenerowej i rekreacji, place
zabaw w poszczególnych gminach, zgłoszenia remontów/
przebudowy dróg gminnych:
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Gmina Sienno w następujących miejscowościach: Sienno,
ul.

Kościelna

i

Partyzantów,

Trzemcha

Górna,

Wierzchowiska Pierwsze (3 odcinki), Jawor Solecki, Praga
Dolna, Nowa Wieś (2 odcinki), Leśniczówka, Dąbrówka,
Krzyżanówka, Kochanówka,
Miasto i Gmina Lipsko w następujących miejscowościach:
Sewerynów, Lipsko, ul. Klonowa,
Gmina Rzeczniów w następujących miejscowościach: Wólka
Modrzejowa, Grabowiec, Wincentów,
Gmina

Chotcza

w

następujących

miejscowościach:

Baranów, Kijanka, Gniazdków,
Gmina Solec nad Wisłą w następujących miejscowościach:
Boiska-Kolonia, Pawłowice, Kępa Piotrowińska.
Przyjęto

zgłoszenia

remontu/przebudowy

następujących

dróg

powiatowych:


przebudowa drogi Marianów- Rybiczyzna przez miejscowość
Marianów odc. 748mb;



przebudowa drogi Marianów- Rybiczyzna przez miejscowość
Ciecierówka odc. 800mb



przebudowa

drogi

Marianów-Rybiczyzna

odc.

Bielany-

Marianów odc. 670mb;


przebudowa drogi Dziurków-Słuszczyn-Walentynów odc. od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w msc. Dziurków do
skrzyżowania z drogą powiatową w msc. Słuszczyn odc.
3480mb;



przebudowa drogi Jawor Solecki-Sienno odc. 6900mb;



przebudowa drogi Kroczów Mniejszy- Pcin odc. 1400mb w msc.
Pcin;



przebudowa drogi Leszczyny-Huta-Lipsko w msc. Huta odc.
1475mb



przebudowa drogi Chwałowice- Rzeczniów-Ludwików odc.
Stary Rzechów-Rzeczniówek dł.1000mb;



przebudowa

drogi

Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa

odc.

Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 2090mb.
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W zakresie spraw związanych z budownictwem prowadzono również
sprawy związane z udzieleniem pozwoleń na zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i wydawaniem
pozwoleń na realizację inwestycji drogowych.
Analizując wpływ wniosków o pozwolenie na budowę dla planowanych
inwestycji należy stwierdzić, że dominującą kategorią wydawanych
pozwoleń na budowę są budynki mieszkalne jednorodzinne, na drugim
miejscu są budynki gospodarcze i inwentarskie lub obiekty związane
z rolnictwem. Liczba zgłoszeń robót budowlanych niewymagających
pozwoleń na budowę utrzymuje się na podobnym poziomie
w porównaniu z 2018 roku.

Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody

Jednostki organizacyjne

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego

powiatu/komórki

w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019 wynikała
dotyczące realizacji

z określonych ustawami zadań Starosty z zakresu gospodarki odpadami,

zadania w 2019 r.

ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, leśnictwa, łowiectwa,
rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska, ochrony przyrody,
gospodarki wodnej, geologii, a także bieżącego zapotrzebowania w ww.
zakresie. Wydział prowadzi także nadzór nad spółkami wodnymi.
Ochrona przyrody
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody Starosta wydaje zezwolenie na
wycinkę drzew, jeżeli drzewo do usunięcia rośnie na nieruchomości
będącej własnością wójta, burmistrza - w bieżącym okresie
sprawozdawczym wydano w tym temacie łącznie 17 decyzji (w tym: 7
dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, 4 dla Wójta Gminy Solec nad
Wisłą, 2 dla Wójta Gminy Sienno, 2 dla Wójta Gminy Rzeczniów oraz 2
dla Wójta Gminy Ciepielów). Wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza
Miasta i Gminy Lipsko o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 tuj obok
budynku starostwa ( kolidowały ułożeniem kostki).
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Udzielono odpowiedzi na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Lipsku
sprawie występowania susła w miejscowości Jelonek, Krępa Kościelna.
Przesłano jeden wniosek do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa zgodnie kompetencjami.
Lasy
Zgodnie z art. 15 ustawy o lasach w związku z ustawą o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji
gwarancji europejskiego funduszu orientacji i gwarancji rolnej
sprawdzono udatność zalesień na działkach zalesionych w 2015 roku
i na podstawie sporządzonych w trakcie przeglądu protokołów wydano
9 decyzji przekwalifikujących grunt rolny na leśny. Wydano 530
zaświadczeń zgodnie z art. 37a ust. 1, czy działka jest objęta
Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją Starosty Lipskiego
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. W ramach nadzoru nad
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wydano 730
świadectw legalności pozyskania drzewa.
Na wniosek Nadleśnictwa Zwoleń tym roku zostało wydane Zarządzenie
Nr 16 Starosty Lipskiego w sprawie chemicznego zwalczania
chrabąszczy na terenie lasów Spółki Leśnej Lasu Soleckiego i wsi
Słuszczyn.
W 2019 roku ARIMR uruchomiła nowe działanie ,,Wsparcie na
inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości
dla środowiska”-wydano dla trzech beneficjentów wypisy z UPUL oraz
zaświadczenia.
Odpowiadano na bieżące wnioski policji i Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu. Ponadto wydano 2 opisy taksacyjne.
Zadania objęte ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
Wystąpiono z 4 wnioskami do ARiMR o przyznanie środków na wypłatę
ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach
2002-2003. Sporządzano comiesięczne listy wypłat ekwiwalentów dla
beneficjentów ww. działania.
Zadania objęte ustawą Prawo Łowieckie:
Naliczono czynsze dzierżawne za obwody łowieckie dla kół łowieckich
działających na terenie powiatu (9).
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Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Lipsku udzielono 1
informację o osobach utrzymujących charty lub ich mieszańców.
Wpłynął 1 wniosek o wyłączenie działek z polowań.
Ochrony środowiska
Zgodnie z zapisem prawa ochrony środowiska przyjęto do rejestracji 12
zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz 1
zgłoszenie dla zbiornika naziemnego do magazynowania oleju
napędowego

niewymagające

pozwolenia.

Wydano

1

decyzję

określającą dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska.
Zadania objęte ustawą O odpadach:
Wydano 4 decyzje zmieniające zezwolenie na zbieranie odpadów.
Wezwano 2 podmioty do usunięcia braków formalnych we wniosku
dotyczącym zbierania odpadów.
Zadania objęte ustawą O rybołówstwie śródlądowym:
Wydano 64 karty wędkarskie i zarejestrowano 10 łodzi do amatorskiego
połowu ryb. Wyrejestrowano 2 łodzie.
Zadania objęte ustawą – Prawo geologiczne i górnicze:
Zatwierdzono 3 dokumentacje hydrogeologiczne.
Zadania objęte ustawą Prawo wodne:
Przesłano do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu 9 wniosków
do załatwienia zgodnie z kompetencjami. Przygotowano 2 opinie ws.
odwołania kierowników nadzorów wodnych w Zwoleniu i Annopolu.
Sprawowano nadzór nad Spółkami Wodnymi. Na terenie powiatu
lipskiego jest ich trzy (w Gminie Ciepielów, Sienno, Rzeczniów) oraz
jedna w likwidacji (w gminie Solec nad Wisłą). Uczestniczono
w posiedzeniach Zarządów i Walnych Delegatów wyżej wymienionych
Spółek.
Zadania objęte ustawą O zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
Wydano 5 decyzji stwierdzających, że działki stanowią mienie
gromadzkie.

Zatwierdzono

zmianę

statutu

dla

Spółki

dla

Zagospodarowania Wspólnoty gruntowej w Solcu nad Wisłą.
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Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym
Nazwa zadania

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz ich
środowiska

Jednostki organizacyjne

1. Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania

powiatu/komórki
organizacyjne w

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku;
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, która polega na

zadania w 2019 r.

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.
W 2019 roku w Referacie Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego przystąpiono do realizacji następujących
działań:


opracowano, uzgodniono oraz zaktualizowano dokumentację
planistyczną z zakresu Zarządzania Kryzysowego;



prowadzono bieżącą analizę zagrożeń miejscowych i sytuacji
nadzwyczajnych na terenie powiatu;



realizowano zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
i porządku;



przez

Powiatowe

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

realizowano zadania natychmiastowego reagowania struktur
powiatu w sytuacjach kryzysu.
W ramach realizacji rocznego planu Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zorganizowano

4

posiedzenia

przy

współudziale

Komisji

Bezpieczeństwa oraz 4 posiedzenia sztabu kryzysowego.
W dniach 15-16 października 2019 roku na terenie powiatu lipskiego
zostało przeprowadzone ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2019.
Tematem ćwiczenia było: „Osiąganie wyższych stanów gotowości
obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów

64

operacyjnych

funkcjonowania

powiatu

i

gmin

w

warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Celem ćwiczenia, którym osobiście kierował Starosta Lipski, było
sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa
Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji
i straży oraz gmin powiatu lipskiego do realizacji zadań obronnych
wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.
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.

Nazwa zadania

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Lipsku realizowała swoje zadania w oparciu o „Priorytety
Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 / okres obowiązywania do 2020 roku”, „Priorytety
lokalne Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu na rok 2019” 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 informacje REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE SŁUŻ PRWENCYJNYCH
dotyczące realizacji

W okresie 2019 roku funkcjonariusze pionu prewencji osiągnęli

zadania

następujące wyniki:

w 2019 r.



ujawnione wykroczenia – 7026;



zatrzymane dowody rejestracyjne – 483;



zatrzymane prawa jazdy – 83.
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W 2019 roku zabezpieczono 116 imprez i uroczystości (w tym 5
o charakterze masowym), które odbywały się na terenie powiatu
lipskiego. W 2019 roku odnotowano 386 przestępstw, tj. o 16 mniej niż
w 2018 roku.
W ramach prowadzonych działań realizowano zadania związane ze
zwalczaniem wykroczeń, a zwłaszcza uciążliwych społecznie wynikające
z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
przeciwko mieniu oraz zakłócenia porządku publicznego. Działania te
przyczyniły się do ujawnienia dużej liczby wykroczeń w tych kategoriach.
Dyslokacja służb prewencji odbywała się w oparciu o miesięczne analizy
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
i poszczególnych gmin oraz informacje uzyskane od mieszkańców
powiatu za pośrednictwem aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
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 2019 roku kontynuowano
pracę z wdrożoną w 2016 roku aplikacją Moja Komenda.
Realizując założenia KRAJOWEJ MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
każdy obywatel mógł anonimowo zaznaczyć na mapie zaobserwowane
zagrożenie w danym rejonie, policjanci skrupulatnie sprawdzali miejsca
naniesionych

zgłoszeń.

Wszystkie

zaznaczone

zagrożenia

były

weryfikowane przez policjantów. W 2019 roku na terenie powiatu
lipskiego odnotowaliśmy 368 zgłoszenia, w tym 309 potwierdzonych
i 58 zgłoszeń niepotwierdzonych. W większości zgłoszenia te dotyczyły
przekroczenia prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych.
Problematyka nieletnich, przemoc w rodzinie i patologie społeczne
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Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w 2019 roku
jeden nieletni popełnił jeden czyn karalny.
W omawianym okresie założono 53 Niebieskich Kart, pomocą objętych
zostało 101 osób, w tym 39 małoletnich. Realizowano współpracę
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim
i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym III
Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Realizowano kampanię: „16 dni przeciwko przemocy ze względu na
płeć”. Policjanci włączyli się również w obchody Międzynarodowego
Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji.
Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego zorganizowano
powiatową

debatę

społeczną

pod

hasłem

„Porozmawiajmy

o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Ponadto prowadzono
działania pod nazwą, „Bezpieczny pieszy na Mazowszu”, „Bezpieczne
Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” i Bezpieczeństwo nad wodą, Bezpieczna
droga do szkoły, Kierowco nie polujemy na zebrach, XVII Turniej
Mikołajkowy Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Lipsku i Przewodniczącego ZT NSZZP przy KPP
w Lipsku, IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Hucie, 42 Powiatowy
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, lustrację
terenów w rejonie szkół i placówek wychowawczo- oświatowych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2019 roku na drogach powiatu wydarzyło się 51 wypadków
drogowych oraz 228 kolizje drogowe. W ramach prowadzonych działań
policjanci:


sprawdzili trzeźwość 21 846 kierującym;



zatrzymali 150 nietrzeźwych kierowców;



stwierdzili 4 014 przekroczeń dopuszczalnej prędkości;



ujawnili 80 wykroczenia popełnione przez pieszych.

W roku 2019 w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzono
działania, m.in. Prędkość, Alkohol i Narkotyki, Pasy czy Bezpieczny
Weekend.
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OCENA PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
Wykrywalność przestępstw w 2019 roku
Kategoria

Stwierdzone

Wykrywalność

Kryminalne

251

80,1%

Gospodarcze

45

53,3%

Drogowe

70

100%

Ogółem

386

81,6%

Przestępstw

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego został utrzymany na
dobrym poziomie. Analizując strukturę przestępczości na terenie
działania Komendy Powiatowej Policji w Lipsku należy stwierdzić, że
w omawianym okresie nie odnotowano przestępstw o znacznym
ciężarze gatunkowym.
Efektem pracy KPP w Lipsku było zajęcie czołowego miejsca w
garnizonie mazowieckim w zakresie wykrywalności przestępstw
kryminalnych.
Porównując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
innych powiatów województwa mazowieckiego, stan bezpieczeństwa
w powiecie lipskim jest bardzo wysoki, a nasza jednostka jest
postrzegana, jako jedna z najskuteczniejszych jednostek garnizonu
mazowieckiego, na co wskazuje ankieta przeprowadzona podczas
debaty społecznej.

Nazwa zadania

Obrona Cywilna

Jednostki organizacyjne

Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania

powiatu/komórki

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku

organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
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Najważniejsze informacje

Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony

dotyczące realizacji

cywilnej regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy

zadania w 2019 r.

międzynarodowego 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.
W 2019 roku w Referacie Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego przystąpiono do realizacji następujących
działań:


opracowano, uzgodniono oraz zaktualizowano dokumentację
planistyczną z zakresu obrony cywilnej;



organizowano
wykrywania

i
i

uczestniczono
alarmowania

w

oraz

treningach
systemu

systemu
wczesnego

ostrzegania;


aktualizowano plan działania Powiatowego Ośrodka Analizy
Danych i Alarmowania;



przeprowadzano

treningi

łączności

radiotelefonicznej

w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego.
Przeprowadzano także comiesięczne treningi radiowe o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza. Realizując roczny plan kontroli, kierownik SO
przeprowadził na podstawie upoważnienia Starosty Lipskiego kontrolę
problemową z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
w UG Chotcza.

Nazwa zadania

Sprawy Obronne i Wojskowe

Jednostki organizacyjne Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania
powiatu/komórki
organizacyjne
jednostkach

Kryzysowego Starostwa.
w

realizujące

zadanie
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Najważniejsze informacje Głównym zadaniem samorządów w ramach realizacji zadań obronnych
dotyczące

realizacji jest:

zadania w 2019 r.

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

ścisłego

współdziałania

między

organami

administracji publicznej wszystkich szczebli.
W 2019 roku w Referacie Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego przystąpiono do realizacji następujących
działań:


opracowano dokumenty planistyczne w zakresie wykonywania
zadań obronnych;



przeprowadzano szkolenia oraz prowadzono dokumentację
szkoleniową z zakresu spraw obronnych;



realizowano przedsięwzięcia związane z przygotowaniem
Stanowiska Kierowania Starosty zapewniającego wykonywanie
zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
państwa;



zaktualizowano plan przygotowań podmiotów leczniczych
powiatu na potrzeby obronne państwa;



zorganizowano oraz przeprowadzono kwalifikację wojskową na
terenie powiatu.

Realizując roczny plan kontroli, kierownik SO przeprowadził na
podstawie upoważnienia Starosty Lipskiego kontrolę realizacji zadań
obronnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku.

Nazwa zadania

Sprawy Obywatelskie

Jednostki organizacyjne

Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania

powiatu/komórki

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku

organizacyjne w
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jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy
dotyczące realizacji

W 2019 roku wydano 11 decyzji administracyjnych na sprowadzenie

zadania w 2019 r.

zwłok z zagranicy. Każdorazowo, wydanie decyzji poprzedza pisemne
uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Lipsku.
Bezpieczeństwo publiczne
Realizując Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15 marca
2019 roku – wspólnie z KP Policji w Lipsku zorganizowano finał eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Finał odbył się w dniu 5 kwietnia w Ciepielowie.
Na podstawie Wytycznych Wojewody Mazowieckiego opracowano
Wytyczne Starosty Lipskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku do działalności
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku w 2019 roku. Dokument został
rozesłany do realizacji przez jednostki powiatowe.
Ochrona informacji niejawnych
Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Lipsku oraz pracowników podległych jednostek, z zakresu informacji
niejawnych.

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku realizował swoje zadania w oparciu o: Strategię
Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008 – 2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014 -2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020, Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 – był aktualny i brany pod uwagę przy
ubieganiu się o środki rezerwy Funduszu Pracy, Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok
2018– był aktualny i brany pod uwagę przy ubieganiu się o środki rezerwy Funduszu Pracy
Najważniejsze informacje Powiatowy

Urząd

Pracy

w

Lipsku

realizuje

zadania

dotyczące realizacji

w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz

zadania w 2019 r.

aktywizacji zawodowej.
Poziom i stopa bezrobocia
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Na

dzień

31.12.2019

roku

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w Lipsku zarejestrowanych było 1588 osób bezrobotnych, stopa
bezrobocia wynosiła 9,8%, dokładnie tyle samo, ile wynosiła stopa
bezrobocia na koniec 2018. Dla porównania w województwie
mazowieckim nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,5 punktu
procentowego, w kraju natomiast o 0,6 punktu procentowego. Pod
względem stopy bezrobocia powiat lipski był na 28 miejscu wśród 42
jednostek statystycznych województwa.
Oprócz osób bezrobotnych, urząd pracy obsługuje osoby poszukujące
pracy. Na koniec grudnia 2019 roku w ewidencji tutejszego Urzędu
zarejestrowanych było 73 osoby poszukujące pracy, z czego 43,8 %
stanowiły kobiety. W ciągu roku liczba osób poszukujących pracy
wzrosła o 1 osobę.
Bilans bezrobotnych
W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku zgłosiło się 2 285
osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej. Niepokojący jest bardzo
wysoki udział osób bezrobotnych powracających do rejestrów po raz
kolejny. Na dzień 31.12.2019 roku liczba osób w tej kategorii wyniosła
2000 osób, tj. 87,5 % ogółu nowo zarejestrowanych. Świadczy to
o nietrwałości podejmowanego zatrudnienia. Osoby rejestrujące się po
raz pierwszy w liczbie 285 stanowiły niespełna 12,5 %.
Napływ bezrobotnych podlega na przestrzeni roku wahaniom. Z reguły
najwięcej rejestracji występuje w miesiącach rozpoczynających
i kończących rok. Takie tendencje w kształtowaniu się płynności
bezrobocia wynikają przede wszystkim z sezonowości gospodarki
i pojawiają się rokrocznie.
W ciągu całego 2019 roku w PUP Lipsko wyłączono z ewidencji
bezrobotnych ogółem 2 294 osób. W omawianym okresie,
z powodu podjęcia pracy wyłączono z rejestru bezrobotnych 1170 osób,
co stanowiło 51,0% ogółu wyłączonych.
Usługi i Instrumenty Rynku Pracy
W ramach swojej działalności PUP świadczy usługi pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń. W ramach usługi
pośrednictwa pracy urząd pracy realizuje szereg zadań na rzecz swoich
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klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usługi jest
pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, które

następnie

upowszechniane są do publicznej wiadomości. Pośrednicy pracy
realizujący zadania w ramach usługi z jednej strony udzielają pomocy
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy
i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, z drugiej
udzielają

pomocy

pracodawcom

w

pozyskaniu

odpowiednich

pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają wymagania
zgłoszone w ofercie pracy.
W 2019 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 889 ofert pracy, w tym 333
oferty na niesubsydiowane miejsca pracy. Ponadto pośrednicy pracy
inicjowali i organizowali spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami w ramach giełd pracy oraz prowadzili bezpośrednie
wizyty u przedsiębiorców. Z usług pośrednictwa pracy korzystali
również pracodawcy ubiegający się o zatrudnienie cudzoziemców.
W 2019 roku pośrednicy pracy zarejestrowali:


844 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;



368 wnioski o wydanie zezwolenia z pracę sezonową
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;



393 decyzje w sprawie zezwoleń na pracę sezonową
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Doradcy zawodowi w ramach usługi poradnictwa zawodowego udzielali
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wsparcia w rozwiązywaniu
problemów

dotyczących

ich

sytuacji

zawodowej.

Ustalając

indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego swoich klientów, doradcy
udzielali informacji o zawodach, rynku pracy, proponowali udział
w szkoleniach lub korzystanie z innych instrumentów aktywizacji takich
jak staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie lub jednorazowe
środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Doradcy
zawodowi objęli poradnictwem indywidualnym 192 osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, zorganizowali 32 grupowe spotkania informacyjne,
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w których uczestniczyło 158 klientów, 238 osobom udzielono
indywidualnych informacji zawodowych, grupowe zajęcia warsztatowe
przeprowadzono dla 40 osób.
W 2019 roku organizowane były szkolenia indywidualne. Celem
szkolenia jest udzielanie pomocy osobie bezrobotnej lub poszukującej
pracy (na jej wniosek) w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Na kursy indywidualne skierowano 32 osoby bezrobotne
oraz 4 osoby w ramach środków PFRON.
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku przyznał 45
pracodawcom

środki

Krajowego

Funduszu

Szkoleniowego

na

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców dla 155 osób.
Łączna wydatkowana kwota środków KFS w roku 2019 wyniosła
235 628 zł.
Ponadto w 2019 roku tutejszy urząd realizował instrumenty rynku
pracy: staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne,
prace społecznie-użyteczne. W 2019 roku urząd pracy zawarł 164
umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Do odbycia
stażu skierowano ogółem 179 osób bezrobotnych oraz 6 osób
poszukujących

pracy

niepełnosprawnych

niepozostających

w zatrudnieniu zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach
środków PFRON.
W 2019 roku udzielono 25 dofinansowań dla osób bezrobotnych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 53 osobom bezrobotnym
przyznano bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nich
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza
miejscem dotychczasowego zamieszkania oraz 10 pracodawcom
przyznano refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
w wyniku, czego 10 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie, na co
najmniej 24 miesiące. W 2019 roku zawarto 121 umów na
zorganizowanie prac interwencyjnych dla 160 osób bezrobotnych, 50
umów na zorganizowanie robót publicznych dla 95 osób bezrobotnych

74

oraz 4 porozumienia na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla
18 osób bezrobotnych.
Realizacja projektów i programów
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku w 2019 roku kontynuował realizację
dwuletniego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie lipskim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby
młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe,

Poddziałanie

1.1.1

Wsparcie

udzielane

z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizowane

w

ramach

projektu

wsparcie

miało

charakter

przedsięwzięcia skierowanego łącznie do grupy 416 osób bezrobotnych
poniżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lipsku. Celem projektu były działania wspierające osoby młode,
pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w szczególności
osoby, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach
(tzw. młodzież NEET).
W ramach projektu w 2019 roku 138 osób bezrobotnych zostało
skierowanych na następujące formy wsparcia:


staże – 70 osób;



szkolenia - 16 osób;



jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej –
15 osób;



bony na zasiedlenie – 37 osób.

W projekcie na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 1 659 050,00 zł,
z czego wykorzystano kwotę 1 636 206,82 zł, w tym na poszczególne
formy wsparcia wykorzystano środki w wysokości:


staż – 892 710,03 zł;



organizacja szkoleń – 77 831,80 zł;



prace interwencyjne – 30 424,29 zł;



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej –
365 240,70 zł;



bony na zasiedlenie – 270 000,00 zł.
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W 2019 roku tutejszy urząd rozpoczął realizację dwuletniego projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie lipskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój
rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
przez PUP – projekty pozakonkursowe.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku
30 lat i więcej, które należą do grup defaworyzowanych tj. kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby
z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W 2019
roku w ramach projektu 158 osób bezrobotnych zostało skierowanych
na następujące formy wsparcia:


staże – 56 osób;



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 8
osób;



refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy – 8 osób;



szkolenia – 10 osób;



prace interwencyjne – 76 osób.

W projekcie na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 1 238 268,00 zł,
z czego wykorzystano kwotę 1 219 822,54 zł, w tym na poszczególne
formy wsparcia wykorzystano środki w kwotach:


staże – 321 160,33 zł;



jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej –
199 848,00 zł;



refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy – 200 000,00 zł;



prace interwencyjne – 449 853,00 zł;



szkolenia – 48 961,21 zł.

W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku realizował program
regionalny „MAZOWSZE 2019”, którego celem była aktywizacja osób
długotrwale bezrobotnych. W ramach ww. programu zostało
skierowane 18 osób na roboty publiczne. W programie zaplanowano
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środki w kwocie 120 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę
118 991,90zł. Średnia efektywność zatrudnieniowa programu wyniosła
94,44%.
Ponadto tutejszy urząd realizował również programy: „Program staży
w placówkach ARiMR”, „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi” oraz „Program aktywizacji zawodowej
dłużników alimentacyjnych”.
Celem programu „Program staży w placówkach ARiMR” była
aktywizacja osób bezrobotnych, obejmująca przygotowanie do pracy w
Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych
instytucjach okołorolniczych, a także w administracji samorządowej,
rządowej oraz w przedsiębiorstwach. W/w programem objęto 3 osoby
bezrobotne,

które

zostały

skierowane

do

odbycia

stażu

w placówce ARiMR w Lipsku. Na realizację programu przeznaczona
została kwota w wysokości 21 100, 00 zł, z czego wykorzystano kwotę
21 081,94 zł.
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na
wsi” był skierowany dla osób bezrobotnych pochodzących z terenów
wiejskich. W ramach w/w programu zostało skierowanych 35 osób
bezrobotnych na następujące formy wsparcia:
- staże – 7 osób,
- szkolenia – 1 osoba,
- roboty publiczne – 27 osób.
W programie zaplanowano środki w kwocie 230 600,00 zł, z czego
wykorzystano kwotę 229 691,06 zł, w tym na poszczególne formy
wsparcia wykorzystano środki w kwotach:


staże – 43 538,24 zł;



szkolenia – 5 616,24 zł;



roboty publiczne – 180 536,58 zł.

„Program aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych” był
skierowany

dla

osób

bezrobotnych

będących

dłużnikami

alimentacyjnymi. W ramach w/w programu zostało skierowanych 5
osób bezrobotnych na roboty publiczne. Celem programu było
złagodzenie barier i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez
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bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi oraz pomoc tej
grupie osób w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Na realizację
programu zaplanowano środki w kwocie 24 600,00 zł, z czego
wydatkowana została kwota w wysokości 24 495,54 zł.
Ponadto w 2019 roku tutejszy urząd realizował „Program Aktywizacja
i Integracja”, którego celem była poprawa sytuacji na rynku pracy osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla
których PUP w Lipsku ustalił III profil pomocy. Realizacja programu
zakładała realizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez
prace społecznie użyteczne oraz integracji społecznej. W ramach
programu osobom udzielono kompleksowego wsparcia służącego
wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ww. programie
wzięło udział 20 osób bezrobotnych. Łącznie na realizację zadania
wydatkowana została kwota w wysokości 18 872,37 zł. Efektem działań
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej było ukształtowanie
aktywnej postawy bezrobotnych w życiu zawodowym i społecznym,
wzmocnienie motywacji, rozwinięcie samodzielności w działaniu
i podejmowaniu decyzji, współdziałanie w zespole.
Ponadto

w

2019

roku

Powiatowy

Urząd

Pracy

w

Lipsku

w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku realizował projekt „Razem łatwiej”. Celem głównym projektu
była reintegracja społeczna i zawodowa zwiększająca zdolność do
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W w/w projekcie wzięło
udział łącznie 15 osób bezrobotnych i poszukujących pracy
z niepełnosprawnościami, z czego 8 osób zostało skierowanych do
odbycia stażu (2 osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami i 6 osób
poszukujących pracy z niepełnosprawnościami) oraz 7 osób wzięło
udział w szkoleniu (3 osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami
i 4 osoby poszukujące pracy z niepełnosprawnościami).

Nazwa zadania

Nieodpłatna pomoc prawna

Zadanie realizowane było w wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Głównym celem zadania
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było udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej osobom, które nie mogą korzystać m. in. z komercyjnie
świadczonych usług prawniczych ze względu na barierę finansową
Jednostki organizacyjne

Wydział

Administracyjno–Gospodarczy

powiatu/komórki

w Lipsku

Starostwa

Powiatowego

organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie
Najważniejsze informacje

W analizowanym okresie w Powiecie Lipskim funkcjonowały dwa

dotyczące realizacji

punkty znajdujące się w jednej lokalizacji (okresowo druga lokalizacja w

zadania w 2019 r.

Ciepielowie), w których świadczona była nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkt był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00
i obsługiwany był przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę
Adwokacką w Radomiu, radców prawnych wskazanych przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Kielcach i organizację pozarządową
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie,
wyłonioną w drodze konkursu.
Kwota ogólna dotacji w 2019 roku wyniosła 132 000,00 zł, w tym dla
organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu wyniosła: 60 060,00
zł. oraz na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej została
przeznaczona kwota – 3 960,00 zł.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej
pomocy

prawnej

lub

świadczącej

nieodpłatne

poradnictwo

obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”,

o

obowiązującym

stanie

prawnym

oraz
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przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo
administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektóa. pism w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub:


nieodpłatną mediację, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych

lub

ustanowienie

pełnomocnika

z

urzędu

w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym

oraz

poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019
roku ogólnie – 367. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzonym przez organizację pozarządową - 155.

Nazwa zadania

Promocja powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020 przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr
XX/123/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
Jednostki organizacyjne Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach realizujące
zadanie
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Najważniejsze informacje Do podstawowych zadań Referatu ds. Promocji należało realizowanie
dotyczące

realizacji zadań z zakresu informacji o działalności Starosty, Starostwa, Zarządu,

zadania w 2019 r.

jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Rady Powiatu Lipskiego i
promowanie Powiatu.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego w 2019 roku
realizowano następujące działania:


promocja powiatu w tradycyjnych i nowych mediach
społecznościowych

(www.facebook.com/Starostwo-

Powiatowe-w-Lipsku) oraz na portalu Youtube kanał: Starostwo
Powiatowe w Lipsku;


wspieranie

lokalnych

wydarzeń

społeczno-kulturalnych,

rozrywkowe poprzez przekazywanie drobnych upominków,
nagród i gadżetów promocyjnych, ustawianie roll-upów
promocyjnych powiatu;


promocja atutów kulturowych, turystycznych i gospodarczych
związanych z powiatem w ogólnokrajowym albumie wydanym
z okazji 30-lecia powstania samorządu terytorialnego.

Referat ds. Promocji w 2019 roku realizował zadania poprzez różne
formy przekazu, jak promocja w mediach lokalnych, regionalnych
i wojewódzkich, poprzez przesyłanie informacji prasowych do różnego
rodzaju mediów m.in. Kwartalnik „Życie Powiśla”, Gazeta „Echo Dnia
Radomskie”, Rozgłośnia Radiowa „Twoje Radio Lipsko”, Polskie Radio
RDC, Radio Plus Radom.
W 2019 roku zostały zorganizowane następujące wydarzenia, w tym
wydarzenia pod patronatem Starosty Lipskiego:


Powiatowe Święto Plonów w Lipsku;



Konkurs plastyczny – „Powiat Lipski – Południowa Brama
Mazowsza”;



100 rocznica powstania Policji Państwowej;



Święto Konstytucji 3 Maja;



Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;



Święto Niepodległości w Lipsku;



101 Rocznica Odzyskania Niepodległości;
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38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego;



Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego;



XIX sztafeta rowerowa „Ogień Niepodległości”;



Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym dla uczniów szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu
lipskiego;



Turniej turystyczno-krajoznawczy PTTK „Nasz Region”;



X

Turniej

Siatkówki

Dziewcząt

z

okazji

odzyskania

Niepodległości;


Czwarta edycja ogólnopolskiego turnieju w siatkówce dziewcząt
VICTORIA CUP 2019;



Nazwa zadania

III Edycja Projektu „Campus Misericordiae” 2019.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Obowiązujący w roku 2019 „Program współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2019-2023” został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Lipskiego Nr IV/21/2018
z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwalenie Programu jest obowiązkiem jednostek samorządu
terytorialnego wynikającym z ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem programu jest budowa i wzmocnienie partnerstwa służącego rozpoznawaniu i zaspakajaniu
potrzeb mieszkańców powiatu w sferze zadań publicznych odpowiadających zadaniom Powiatu
wymienionym w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Jednostki organizacyjne

Referat Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lipsku

powiatu/komórki
organizacyjne w
jednostkach realizujące
zadanie
Najważniejsze informacje

Powiat Lipski od wielu lat aktywnie współpracuje z trzecim sektorem,

dotyczące realizacji

starając się wykorzystywać jego potencjał do realizacji inicjatyw

zadania w 2019 r.

służących mieszkańcom naszego środowiska. Angażowanie organizacji
pozarządowych jest budowaniem odpowiedzialności społecznej,
odpowiedzialności za społeczność lokalną i otoczenie. Jest elementem
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budowania relacji i współpracy między administracją publiczną
a mieszkańcami.
Program jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego
wynikającym z ww. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którego celem jest wzmocnienie współpracy
powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz kształtowanie
ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez:


budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze
powiatu,



wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów
społecznych,



stwarzanie warunków dla

powstawania różnorodnych

inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności
obejmujących swym zasięgiem sferę zadań publicznych,


wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu potrzeb
i problemów lokalnych.

Najważniejsze kierunki realizowanej współpracy w roku 2019
Udział powiatu w związkach, stowarzyszeniach i partnerstwach
Powiat Lipski jest członkiem 2 stowarzyszeń: Związku Powiatów
Polskich oraz Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Ponadto
w roku 2018 roku podpisano, a w 2019 aneksowano porozumienie
o utworzeniu partnerstwa „ Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii
społecznej w powiecie lipskim” z 13 partnerami z województwa
mazowieckiego.
Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań
Na stronie internetowej powiatu: www.powiatlipsko.pl znajduje się
zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym, która zawiera
ewidencję stowarzyszeń wraz z informacją o wzajemnych kontaktach.
Zarówno na ww. stronie internetowej, nowo powstałym profilu na
Facebook-u, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco
umieszczano informacje o aktualnościach z życia powiatu oraz
podejmowanych decyzjach. Niektóre informacje dotyczyły działań
realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe.

Na

stronach

83

zamieszczane były także informacje w zakresie szkoleń, kursów
i możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł
zewnętrznych.
Strona internetowa powiatu zawierała także informacje przesyłane
przez

organizacje

pozarządowe,

dotyczące

ich

działalności,

podejmowanych inicjatyw, itp. W kalendarzu imprez powiatowych
prezentowane

były

przedsięwzięcia

realizowane

przez

stowarzyszenia.
Referat pośredniczył w przekazywaniu informacji organizacjom
pozarządowym pozyskanych na szczeblu wojewódzkim.
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.
Starostwo Powiatowe w Lipsku udostępniało w roku 2019 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
Dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, Kół Gospodyń
Wiejskich, instytucji powiatowych przeprowadzono szkolenia oraz
spotkania:


spotkanie animacyjne - tworzenie spółdzielni socjalnej osób
prawnych i ZAZ- w ramach podpisanej formy współpracy;



Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w LCK- pomoc w organizacji
spotkania;
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spotkanie dla przedsiębiorców poświęcone formom rozwoju
i dofinansowania własnej działalności;



szkolenie w temacie RODO dla organizacji pozarządowych;



warsztaty diagnostyczne dotyczące ekonomii społecznejkierownicy jednostek powiatowych;



seminarium "Jak klauzule społeczne mogą wspierać rozwój
lokalny i wzmacniać pozycję władz lokalnych?";



szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania KGW”;



szkolenia/konsultacje indywidualne w ramach konkursu dla
organizacji pozarządowych z obszaru ekonomii społecznej na
realizację

inicjatywy/

przedsięwzięcia

„mikroGRANTY

mOWES”;


szkolenie „Księgowość w KGW”.

W dniach 11-12.12.2019 roku odbył się wyjazd studyjny w ramach
„dobrych praktyk” dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich.
Zostało utworzone stowarzyszenie FUTURAE dla powiatu lipskiego,
które zrzesza przedstawicieli wszystkich gmin. Celem jego działalności
jest możliwość aplikacji o środki pieniężne ze źródeł niedostępnych dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Powiat lipski udzielił pożyczki Stowarzyszeniu Lipskie Forum Kobiet
w kwocie 11 870,00 zł.
Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych
i turystycznych
Stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez
powiatowych o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym
w okresie sprawozdawczym w miarę możliwości finansowych powiatu
otrzymywały

nagrody

rzeczowe

oraz

materiały

promocyjne

z przeznaczeniem na upominki a także środki finansowe na zakup
pucharów, medali dla zawodników i uczestników konkursów.
Powiat współpracował ze środowiskami kombatanckimi, jednostkami
straży pożarnej, strzelcami i harcerzami w trakcie przygotowania
obchodów świąt państwowych.
Podczas organizacji dożynek powiatowych w Lipsku zapewniono
możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego członkiniom
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Kół Gospodyń Wiejskich oraz innym organizacjom pozarządowym
i stowarzyszeniom działającym na terenie powiatu lipskiego w formie
wystaw i kiermaszów.
Nadzór nad stowarzyszeniami
W roku 2019 przybyło 7 organizacji pozarządowych, w tym:


stowarzyszenia o charakterze ogólnym zarejestrowane w KRS
-1;



stowarzyszenia

zwykłe

zarejestrowane

w

ewidencji

prowadzonej prze Starostę Lipskiego – 5;

Na

fundacje – 1.
dzień

31.12.2019

roku

funkcjonowało

66

organizacji

pozarządowych, w tym:


stowarzyszeń innych niż sportowe – 59, w tym zwykłych 11;



fundacji – 6, działających w obszarach:


nauki, edukacji, oświaty i wychowania;



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;



pomocy społecznej;



zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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