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I.

WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.
U. z 2022 poz. 528 z późn. zm.) - dalej u.s.p. - zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu
powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał
rady powiatu.

II.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego dotyczy
raport
Liczba mieszkańców wg
stanu na dzień 30 czerwca
2021 r.
( tj. według ostatnich
dostępnych danych GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powierzchnia
Czy w porównaniu do roku
poprzedzającego rok
sprawozdawczy doszło do
zmiany granic powiatu.
Jeżeli tak to wskazać zakres
zmian.
Podział administracyjny

Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na koniec
2020 i 2021 r.

POWIAT MALBORSKI
Malbork
1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
Liczba mieszkańców: 62.953, w tym:
32.281 kobiet
30.672 mężczyzn
Mieszkańcy miast 67% - 42.086 osób
Mieszkańcy wsi 33% - 20.867 osób
Wg danych za I półrocze 2021 r.:
żywych urodzeń 240
zgonów 443
– ujemny przyrost naturalny w powiecie
494,23 km²

Nie doszło do zmiany granic powiatu

gmina miejska: Malbork
gmina miejsko-wiejska: Nowy Staw
gminy wiejskie: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Stare Pole
Rok
2020
2021
ogółem
97.148.104,00 zł
97.732.865,00 zł
środki własne 24.500991,00 zł
27115496,00 zł
dochody
dotacje
17.405.041,00 zł
14.116.246,00 zł
Budżet
subwencje
55.242.072,00 zł
56.501.123,00 zł
w zł
ogółem
96.373.179,00 z
92.408.198,00 zł
wydatki
bieżące
87.266.507,00 zł
89.582.175,00 zł
inwestycyjne
9.106.672,00 zł
2.826.023,00 zł
Budżet powiatu w
dochody
1532 zł
1546 zł
przeliczeniu na 1
wydatki
1520 zł
1462 zł
mieszkańca w zł
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III.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU - UCHWAŁY PODJĘTE W 2021 R.
W roku 2021 Rada Powiatu Malborskiego podjęła łącznie 53 uchwały.
Szczegóły: https://bip.powiat.malbork.pl/pliki/malborkpowiat/pliki/Raport%20o%20Stanie%20Mienia/Uchwa%C5%82yRadyPowiatuMalborskiego2021
.pdf

IV.

UCHWAŁY RADY POWIATU - UCHWAŁY PODJĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2020 R. ALE
OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM 2021 R.

Wydział/
jednostka

Nr uchwały
Rady Powiatu,
data i podjęcia

Zakres merytoryczny
(treść), w jakim uchwała pozostaje w trakcie realizacji

Uchwały z poprzednich lat w trakcie realizacji

Wydział Geodezji,
Kartografii,
Katastru
i Nieruchomości

1) VIII/75/2015
z dnia 29.10.2015 r.

2) XXVI/251/2017
z dnia 16.11.2017 r.

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie

V.

5)XX/192/2017
z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej
w obrębie 13 miasta Malborka oznaczonej w ewidencji nr
28/18 (przy MOW- przy ul. Targowej)
– w chwili obecnej ogłoszono trzeci przetarg (na dzień 25
maja 2022 r.)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Malborskiego położonej
w obr. Lisewo gmina Lichnowy oznaczonej w ewidencji
nr 21/3.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016 - 2026

DOKUMENTY PROGRAMOWE
◼ KIERUNKI ROZWOJU STRATEGICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO 2030
Zostały przyjęte uchwałą Rady Powiatu Malborskiego nr XXIV/202/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
Dokument został poddany konsultacjom społecznym, do których Zarząd Powiatu Malborskiego
przystąpił Uchwałą Nr 264/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Konsultacje społeczne trwały do 26 maja
2021 r. W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły cztery formularze zawierające uwagi
do projektu dokumentu. Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu
Malborskiego, zasadne uwagi zostały uwzględnione w dokumencie.
Szczegóły:
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/737563/Uchwa%C5%8
2a-XXIV_202_2021

3

◼ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MALBORSKIEGO NA LATA 2021 - 2024
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025 - 2028
Przyjęty Uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 - 2024
z perspektywą na lata 2025 - 2028”.
Szczegóły:
https://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/1654
◼ STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM
NA LATA 2016-2026
Przyjęta Uchwałą Nr XX/192/2017 Rady Powiatu Malborskiego w dniu 30 marca 2017 r.
Szczegóły:
https://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/224/465575/preview
VI.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU, WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ

1. EDUKACJA PUBLICZNA
◼ WYDZIAŁ EDUKACJI
W roku szkolnym 2020/2021 Rada Powiatu Malborskiego była organem prowadzącym dla
następujących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych:
− I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku,
− II Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku:
• Technikum Nr 3 w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik
programista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik organizacji turystyki,
• Branżowa Szkoła I stopnia (szkoła bez uczniów – brak zainteresowanych).
− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku:
• Technikum Nr 2 w zawodach: technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk,
technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa,
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, wielozawodowa,
• IV Liceum Ogólnokształcące: klasa wojskowa, klasa służb mundurowych, klasa sportowa.
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku:
• Punkt Przedszkolny Specjalny,
• Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna,
• Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 5 Specjalna w zawodach: klasa wielozawodowa,
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
− Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku:
• Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna,
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•

−
−

−
−

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Specjalna w zawodach: mechanik - monter maszyn
i urządzeń, klasa wielozawodowa.
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
w Malborku,
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku:
• Centrum Kształcenia Zawodowego,
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku,
Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

Komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Malborku realizującą zadania w zakresie
nadzoru nad wyżej wymienionymi szkołami i placówkami jest Wydział Edukacji.
W roku 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu malborskiego wyniosła 42.533.132
zł. Wydatki bieżące na dzień 31.12.2021r. realizowane w jednostkach oświatowych wyniosły:
54.895.975,57 zł, w tym wydatki bieżące – 53.813.605,39 zł. oraz majątkowe – 1.082.370,18 zł.
Szczegóły informacje dot. wydatków na oświatę znajdują się w informacji, która jest załącznikiem
do Uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego Nr 359/2022 z dnia 28.03.2022r.:
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/823986/Uchwa%C5%8
2a-359_2022.
Wydział Edukacji realizuje projekt „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski”. Projekt jest innowacyjny
i wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych do 18 roku życia w zakresie matematyki, informatyki,
kompetencji społecznych, biologii i chemii. Projekt wykonywany jest przy Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej i realizuje zadania takie jak m.in.: warsztaty rozwijające kreatywność,
uzupełniające formy wsparcia, diagnoza i predyspozycja uczniów, lokalna opieka pedagogiczno metodyczna, stypendia, spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych.
Wydział Edukacji zajmuje się stroną formalną w ramach zakupu pomocy dydaktycznych
i rozliczania finansowego nauczycieli. Organizuje również:
−
−

wyjazdy na wydarzenia rozwijające kompetencje społeczne,
wyjazdy na spotkania akademickie i rozlicza środki z ich udziału.

W roku 2021 na projekt „Zdolni z Pomorza” wydatkowano kwotę 115.579,00 zł.
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INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, REALIZUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE EDUKACJI
I ICH DZIAŁANIA:

◼ WYDZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
−

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez
przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji
Zawodowej w Malborku”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 dostosowano szkoły do oczekiwań
oraz potrzeb rynku pracy, jak również udoskonalono warunki przeprowadzania zajęć
edukacyjnych poprzez przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup wysokiej jakości
wyposażenia do pracowni nauk praktycznych dla uczniów kształcących się w różnych zawodach.
Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do polepszenia warunków nauki,
umożliwiając wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania. Tym samym zapewniły uczniom
kształcenie w wybranym zawodzie, na nowoczesnym sprzęcie, dostosowanym do obowiązujących
norm i stwarzającym warunki do nauki odzwierciedlające rzeczywiste środowisko pracy
zawodowej. Dzięki tym działaniom młodzież ma szansę zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności,
które z pewnością pozwolą im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Poprawa jakości kształcenia
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, a tym samym spowoduje
spadek poziomu bezrobocia. Dodatkowo doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt
wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych przez placówki oraz wzbogaciło planowane
projekty edukacyjne. Od 15 września 2021 roku rozpoczęła się kontrola projektu przez Instytucję
Zarządzająca - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów
Regionalnych.
Okres realizacji projektu: 20.01.2017 r. - 31.12.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 4.277.142,81 zł
Wkład własny: 772.800,48 zł
−

,,Zostań ZAWODOWCEM”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie3.3, Edukacja zawodowa Poddziałanie3.3.1 Jakość
Edukacji Zawodowej.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych
w Powiecie Malborskim. Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane
6

w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu Malborskiego i są skierowane
do 880 uczniów oraz 31 nauczycieli. Obejmują m.in.: kursy i szkolenia zawodowe podnoszące
kwalifikacje i kompetencje uczniów kształcących się w zawodach w wybranych branżach
kluczowych, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Kursy,
szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branż kluczowych
umożliwią podniesienie kwalifikacji/kompetencji niezbędnych do zapewnienia zgodności zakresu
kształcenia z potrzebami rynku pracy.
Oszczędności w programie pozwoliły wnioskować o zwiększenie budżetu na dwa zadania: kursy
i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branż kluczowych oraz kontynuację pracy
konsultanta powiatowego w zakresie doradztwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: 12.12.2016 r. -31.12.2022 r.
Wartość projektu ogółem: 3.333.471,91 zł
Wkład własny: 333.347,19 zł
Projekty pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez
przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji
Zawodowej w Malborku” oraz
,,Zostań ZAWODOWCEM” realizowane są w ramach
przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".
−

„Europejskie praktyki wizją przyszłości”

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
Akcja 1 – Mobilność edukacyjna.
Wydział OPP Powiatu Malborskiego pozyskał dofinansowanie w wysokości 52.726,00 euro na
realizację staży zagranicznych we Włoszech, dzięki którym uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 mają okazję pracować
w międzynarodowych przedsiębiorstwach. W ramach projektu pn. ,,Europejskie praktyki wizją
przyszłości” młodzież ucząca się w zawodach technik logistyk, technik ekonomista, technik
elektronik oraz technik mechanik będzie miała możliwość zdobycia nowej wiedzy
i umiejętności. Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych,
interpersonalnych, językowych, a także wpłynie na rozwój osobisty, a w konsekwencji zwiększy
szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia oraz umożliwi przeniesienie pozytywnych wzorców na
lokalny grunt. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. przygotowanie pedagogiczne,
kulturowe oraz językowe.
Praktyki/ staże we Włoszech uczniów ze szkół ZSP4 (odbyły się w lutym/marcu 2020 roku).
W związku z sytuacją pandemiczną konieczne było wydłużenie realizacji projektu i przesunięcie
terminu wyjazdu na praktyki/staże drugiej grupy uczniów. Mobilność dla uczniów ZSP3
zaplanowana została w pierwszym półroczu 2022 roku.
Okres realizacji projektu: 2019 r. – 2022 r.
Wartość projektu: 52.726,00 Euro
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−

„Europejskie kształcenie szansą na sukces”

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
Akcja 1 – Mobilność edukacyjna.
Wydział OPP Powiatu Malborskiego pozyskał dofinansowanie w wysokości 58.028,00 euro na
realizację staży/praktyk zagranicznych w Hiszpanii, dzięki którym uczniowie III klas Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 (ZSP 4) i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (ZSP3) mają możliwość
pracować w międzynarodowych przedsiębiorstwach. W ramach projektu pn. ,, Europejskie
kształcenie szansą na sukces” młodzież ucząca się w zawodach technik logistyk, technik
ekonomista, technik elektronik oraz technik mechanik zdobędzie nowe umiejętności praktyczne z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii i wiedzę techniczną w zespole międzynarodowym.
Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych, językowych,
interpersonalnych, a także wpłynie na rozwój osobisty, a w konsekwencji zwiększy szanse uczniów
na zdobycie zatrudnienia oraz umożliwi przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny grunt.
Projekt wspomoże kształtowanie samodzielności, pewności siebie, otwartości na Europę i świat
poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych i interpersonalnych oraz rozwijanie postaw
proekologicznych. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. przygotowanie
pedagogiczne, kulturowe oraz językowe, a podczas mobilności ofertę kulturową oraz aktywność
ekologiczną.
Okres realizacji projektu: 2021 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 58.028,00 Euro
◼ POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU
Powiatowy Urząd Pracy współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi w celu dostosowania
kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Skupia się ona przede wszystkim na
najważniejszym aspekcie, to jest na doradztwie edukacyjno – zawodowym skierowanym do
uczniów.
Urząd działa aktywnie w sferze kształcenia zawodowego, posiada doświadczenie w realizacji staży
zagranicznych zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów takich jak Program
„Leonardo da Vinci”, oraz „Erasmus+”. Celem ostatniego projektu pn. ”Just in time” w ramach
ERASMUS+, realizowanego także w roku 2019, jest podniesienie kluczowych kompetencji kadry
Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, z zakresu skutecznych praktyk edukacyjnych, służących
adaptacji językowej, kulturowej i społecznej cudzoziemców (osób dorosłych), kreowania w nich
właściwych postaw społecznych i inicjowanie przedsiębiorczości oraz zebranie informacji na temat
efektywnej polityki migracyjnej stosowanej w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy.
W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowany jest wniosek dla powiatów
malborskiego i sztumskiego, pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim - aktywizacja zawodowa”, termin realizacji: 04.11.2019 r. – 30.06.2023 r.
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2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
◼ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W MALBORKU
Rok obrotowy 2021 był piętnastym, rokiem kalendarzowym działalności Spółki, w którym Spółka
uzyskała dodatni wynik finansowy.
Pomimo, że to w 2019 roku Spółka dokonała największych w historii swojego funkcjonowania
nakładów inwestycyjnych wynoszących ponad 9 mln zł, to i w 2021 roku wysokość nakładów
wyniosła ponad 5 mln zł. Tak duże inwestycje wynikały z dalszego, po roku 2020, przygotowywania
szpitali do funkcjonowania w dobie epidemii koronawirusa. Głównymi działaniami było więc
stworzenie izolowanych miejsc pobytu pacjentów na izbach przyjęć oraz oddziałach oraz
dokończenie inwestycji związanej ze stworzeniem oddziału COVID-19. Wydatki budowlane na
sfinansowanie wymienionych powyżej działań wyniosły prawie 3 mln zł.
W 2020 roku Spółka uzyskała ponownie certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia oraz znalazła się na 77 miejscu rankingu 100 najlepszy szpitali
w Polsce organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz CMJ.
W 2021 roku ryczałt wykonany został w ok 94%. Spółka uzyskała znaczne dodatkowe przychody
z wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 czy też z leczenia chorych z rozpoznaniem COVID19.
Cały czas dodatkowym obciążeniem dla Spółki jest wzrost kosztów pracy wynikający zarówno ze
zmiany stawki płacy minimalnej jak i konieczności dokonywania regulacji płacowych wynikających
z wprowadzonej w połowie 2017 r. tzw. ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia.
W roku 2021 nastąpiło największe zwiększenie płac, na mocy w/w ustawy w ochronie zdrowia.
Spółka terminowo spłaca kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne realizowane
w poprzednich latach. W roku 2021 dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na
termomodernizację budynków w wysokości 151.728,00 zł. Spółka nie korzystała z kredytów
obrotowych.
Wykaz inwestycji budowlanych i remontowych realizowanych przez Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w roku 2021.
NAZWA INWESTYCJI

KOSZT (Zł)

ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

Modernizacja Izby przyjęć – izolatki

50.000,00 zł

środki własne

Modernizacja głównego budynku szpitala- utworzenie
izolatek, oddanie ich do użytkowania

657.809,31 zł

środki własne

Modernizacja – oddanie do użytkowania oddziału COVID

869.362,22 zł

środki własne

Nakład na obcy środek trwały – budynek 500-lecia

338.447,54 zł

środki własne
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◼ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego posiada opracowany, zatwierdzony
i uzgodniony z Wojewodą Pomorskim - Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia
Powiatu Malborskiego na Potrzeby Obronne Państwa.
Załącznikami do Planu Powiatowego są Plany Zapasowych Miejsc Szpitalnych w Mieście Malbork
i Gminie Stare Pole oraz Plan Przygotowań Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
na Potrzeby Obronne Państwa. Ponad to Wydział składa corocznie do Wojewody Pomorskiego
Bilans Personelu Medycznego z terenu powiatu.
Rok 2021 był rokiem kontynuacji szczególnych wyzwań dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, który upłynął pod znakiem pandemii ogłoszonej 11 marca 2020 r. przez Światową
Organizację Zdrowia. W dalszym ciągu rząd utrzymywał Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, noszenie maseczek ochronnych, zachowanie odpowiedniego dystansu czy
dokładnej higieny rąk. Rozwinęła się praca przy pandemii, z uwagi na wprowadzenie
ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS). System ten umożliwił
skrócenie czasu obsługi poszczególnych dodatnich przypadków a także usprawnił pracę
sanepidów. W trakcie roku powstawały nowe szczepy mutacji CoVid 19 – wariant Delta ( szczep
Indyjski), Omikron (szczep Afrykański) – nazwany wariantem budzący obawę – wykryto w nim 60
mutacji.
Nadal szczepienia ochronne stanowią skuteczny, podstawowy sposób walki z pandemią. Wiadomo
obecnie, że osoby zaszczepione przechodzą chorobę COVID 19 łagodniej w porównaniu
z pacjentami niezaszczepionymi, oraz wśród osób zaszczepionych istnieje o wiele niższe ryzyko
rozwoju powikłań zdrowotnych, hospitalizacji czy zgonów.
W 2021 r. w powiecie malborskim potwierdzono zakażenie wirusem Sars-Cov–2 u 5.132 osób,
zapadalność była wyższa niż w 2020r. Najwięcej zachorowań zanotowano w okresie wiosennym
podczas tzw. IV fali oraz w okresie jesiennym listopad – grudzień 2021r. tzw. V fala. Osoby zakażone
w zależności od stanu klinicznego, obejmowane były izolacją w szpitalach lub przebywały w izolacji
domowej, łącznie objęto 5.132 osoby. Osoby z kontaktu z osobami zakażonymi oraz osoby
przekraczające granice naszego kraju, były obejmowane kwarantanną domową, łącznie w 2021 r.
objęto 11.675 mieszkańców naszego powiatu. Osoby, które miały kontakt z chorymi , ale były
w mniejszym stopniu narażone na zachorowanie obejmowane były nadzorem epidemiologicznym,
łącznie objęto nadzorem 2.104 osoby. Liczba zgonów: 96 osób; liczba osób hospitalizowanych- 296;
Istotnym elementem kontroli przebiegu epidemii było wykonywanie testów diagnostycznych
w kierunku potwierdzenia zakażenia SarsCov2. Badania były zlecane przez PPIS, podmioty
lecznicze, lekarzy POZ i realizowane w 2 punktach na terenie powiatu.
Wiele zakażeń miało charakter różnej wielkości ognisk epidemicznych, oprócz setek
zarejestrowanych ognisk rodzinnych, zanotowano również ogniska instytucjonalne związane
z zakładami pracy – 10 ognisk; podmiotami leczniczymi i placówkach oświatowych – 15 ognisk.
Szacuje się , że nawet do 80% osób mogło przejść zakażenie bez żadnych symptomów.
W 2021r. wydano 22 decyzje administracyjne za złamanie obowiązku kwarantanny domowej,
izolacji bądź prowadzenia działalności gospodarczej pomimo zakazu, na łączną kwotę 32.400 zł.
Pierwsze szczepienia w powiecie malborskim zostały wykonane 31.12.2020r. w punkcie szczepień
PCZ w Malborku. Obecnie dysponujemy 5 preparatami szczepionkowymi przeciw Covid19 do
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zaszczepienia podstawowym cyklem szczepień. Raporty szczepień dostępne są pod niżej
wskazanym linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19
3. POMOC SPOŁECZNA
◼ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane są przede wszystkim przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Malborku, Młodzieżowym
Ośrodkiem Wychowawczym Nr 1 w Malborku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Malborku, Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z. o.o. w Malborku, Powiatowym Urzędem
Pracy w Malborku oraz Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Strategicznym, realizowanym przez jednostkę dokumentem jest „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016-2026” która została przyjęta
Uchwałą Nr XX/192/2017 Rady Powiatu Malborskiego w dniu 30 marca 2017 r.
Głównymi priorytetami strategii są:
− edukacja – wzmocnienie struktur oświaty w zakresie działań profilaktycznych
i edukacyjnych, prawidłowe wykorzystanie osób pracujących w obszarze pomocy społecznej,
wsparcie osób bezrobotnych w efektywnym poszukiwaniu pracy:
− problemy społeczne – pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym,
przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom żyjącym w ubóstwie, pomoc środowiskom
zagrożonym, wsparcie rodzinom niewydolnym opiekuńczo – wychowawczo, zapewnienie
pieczy zastępczej;
− finanse – pozyskiwanie środków pozabudżetowych, tworzenie form wolontariatu, finansowe
wspieranie rodzin;
− społeczność lokalna – działania w kierunku integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i starszych;
− infrastruktura – działania w kierunku powiększenia bazy mieszkalnictwa socjalnego
i mieszkań chronionych.
Uchwałą nr 423/2018 Zarządu Powiatu Malborskiego, z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Malborku w strukturze organizacyjnej został
powołany Punkt Interwencji Kryzysowej.
W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej udzielono wsparcia 2 osobom.
W utworzonym mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym dla usamodzielniających się
wychowanków zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2021 roku korzystało
7 podopiecznych. Wydatki na realizację w/w zadania w 2021 roku stanowiły kwotę 28.528,88zł.
Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu czynszu, energii elektrycznej.
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◼ POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU
Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej- realizacja działań na rzecz wspólnych klientów obu
instytucji - projekt 5.2 RPO WP – Mobilny i aktywny kapitał ludzi w powiatach malborskim
i sztumskim – aktywizacja zawodowa II. Okres realizacji projektu: 04.11.2019r. – 30.06.2023r.
Szczegóły:
https://malbork.praca.gov.pl/-/10639938-mobilny-i-aktywny-kapital-ludzki-w-powiatachmalborskim-i-sztumskim-ii-

4. WSPARCIE RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ
◼ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Uchwałą nr XXIV/198/2021 Rady
Powiatu Malborskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku przyjęto „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2020 – 2023”.
Szczegóły:
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/737556/Uchwa%C5%82
a-XXIV_198_2021
Program realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną w Malborku oraz naszymi szkołami.
Podstawowe założenia programu:
− Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej,
− Świadczenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej na poziomie obowiązującego
standardu,
− Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
− Umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej,
− Podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
W 2021 roku były prowadzone w formie zdalnej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych mające na
celu rozwój i doskonalenie opieki nad dziećmi oraz szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów
na rodziny zastępcze.
W szkoleniach na niezawodowe rodziny zastępcze wzięło udział 8 osób, na zawodowe rodziny
zastępcze 6 osób, dla nowo powstałych spokrewnionych rodzin zastępczych wzięło udział
17 osób.
W 2021 roku udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz
zagospodarowanie w kwocie 294 314,94 złotych dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu malborskiego.
W 2021 roku przeprowadzono kampanię promocyjną mającą na celu zwiększenie liczby rodzin
zastępczych w formie objazdu na terenie powiatu malborskiego, roznosząc ulotki wraz z maskotką
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.
Zorganizowano konkursy i spotkania dla dzieci z rodzin zastępczych oraz dla rodzin zastępczych
z terenu powiatu malborskiego:
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−
−
−
−
−
−
−

Obiad z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
Piknik z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
Wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA,
Spotkanie z wychowankami rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pt „Droga do
samodzielności jest SPOKO”,
Dzień pieczonego ziemniaka,
Mikołajki 2021,
Konkurs „NAJWYŻSZA CHOINKA”.

5. POLITYKA PRORODZINNA
◼ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ramach polityki prorodzinnej prowadzony jest, zgodnie z poniższą uchwałą, program:
−

Uchwała nr XXIII/185/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2021 – 2026 w warunkach
wolnościowych”:
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/720240/Uchwa%C
5%82a-XXIII_185_2021

„Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
w Powiecie Malborskim na lata 2021 – 2026 w warunkach wolnościowych”.
Celem programu jest:
− powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem.
− ukierunkowanie osób stosujących przemoc w rodzinie na rozpoznanie i zmianę zachowań
oraz postaw.
− uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
− uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
− rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
− opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
− nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez
użycia agresji,
− naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z
pomocy innych - naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.
− kształtowanie umiejętności wychowawczych bez użycia przemocy
− trening umiejętności społecznych
− realizację własnych potrzeb w sposób nie krzywdzący innych osób.
Program realizowany jest na bieżąco.
W 2021 roku do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
przystąpiło 5 osób, a ukończyły 3 osoby.
W 2021 roku Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie był realizowany na podstawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania
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Problemów Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016-2026 oraz trwały prace związane
z przygotowaniem nowego programu na lata 2022-2027.
◼ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W ramach wykonywania działań z zakresu polityki prorodzinnej, we współpracy z Wydziałem
Edukacji, realizowany jest projekt „Za życiem” dotyczący kompleksowego wsparcia dla rodzin.
Do zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego działającego w projekcie „Za życiem”
jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu
malborskiego należy organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz, w zależności
od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów
i logopedów.
W 2021 r. z zajęć w ramach programu ,,Za życiem’’ skorzystało 34 dzieci. Dostosowanie
prawidłowych terapii, jakie zostały przypisane do każdego wychowanka, wzbogaciły jego
posiadane umiejętności. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego
rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i wyższej
jakości życia w okresie dorosłości.
Osiągnięte przez dzieci rezultaty są bardzo zindywidualizowane, zaobserwowano coraz to lepszy
postęp u każdego dziecka. W końcowym efekcie przekłada się to jednak na istotne zmiany
w rozwoju, które są trwałe i umożliwiają dzieciom osiąganie kolejnych celów rozwojowych.
W roku 2021 łączna dotacja na projekt „Za życiem” wynosiła 98.927,50 zł.
Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-za-zyciem
◼ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MALBORKU
−

−

−
−

−

wydano 251 orzeczeń, w tym m.in. o potrzebie indywidualnego nauczania 34, o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju - 37, dla osób niedostosowanych społecznie - 35, dla osób
zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 12, niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim - 35 oraz stopniu umiarkowanym lub znacznym 8,
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – 35, o niepełnosprawności ruchowej, w tym
z Afazją – 14, o niepełnosprawnością sprzężoną – 29, o potrzebie zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych – 4; niesłyszące i słabo słyszące – 6, niewidzące i słabowidzące – 2,
wydano 959 opinii – (wcześniejsze przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenie obowiązku
szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych; objęcia dziecka pomocą psychologiczno –
pedagogiczną
w
przedszkolu,
szkole;
o
specyficznych
trudnościach
w uczeniu się; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; inne opinie o przebadanych),
przeprowadzono: 557 diagnoz psychologicznych, 609 diagnoz pedagogicznych, 223 diagnozy
logopedyczne, 7 diagnoz związanych z kierunkiem kształcenia, 32 diagnozy rehabilitanta,
pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży: - zespoły
wychowawcze – 41, - ćwiczenia rehabilitacyjne -12, - psychoterapia – 14, - terapia
logopedyczna – 167, - inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – 35, - terapia pedagogiczna
– 34, - terapia psychologiczna – 49, - zajęcia dla uczniów związane
z trudnościami adaptacyjnymi – 26 zajęć, - porady – 2, - mediacje – 11, - konsultacje – 234 (
spotkań 728), - indywidualne porady bez badań – 9,
pomoc udzielana rodzicom ( różne formy zajęć): - liczba korzystających 885 – spotkań – 1520,
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−

Pomoc udzielana nauczycielom (różne formy zajęć): - liczba korzystających 120 – spotkań
175.

6. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
◼ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ramach wspierania osób niepełnosprawnych Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:
−

−

Uchwała nr X/114/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przyjęcia „Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Malborskim na
lata 2016 – 2026”.
Uchwała nr X/115/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
przystąpienia Powiatu Malborskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami
III”.

Założeniami „Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Malborskim na
lata 2016 – 2026” są:
− usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych,
− zintegrowanie podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych,
− likwidacja głównych przyczyn izolacji społecznej,
− wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym,
zawodowym i dostępie do edukacji,
− wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte
gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej,
− tworzenie warunków umożliwiających łagodzenie skutków niepełnosprawności,
− ograniczanie skutków bezrobocia osób niepełnosprawnych, co wpływa na wyrównywanie
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu,
a instytucjom pomoże w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Program realizowany jest na bieżąco.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” to program, którego założeniem
strategicznym jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących
regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie po przez m.in.: zwiększenie dostępności dla
osób niepełnosprawnych: urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów
samopomocy; zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonych spółdzielniach
socjalnych osób prawnych; zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin
i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych; zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby
niepełnosprawne; zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek; zwiększenie aktywności
samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie w ramach różnych obszarów.
− Wniosek w ramach w/w Programu w 2021 roku w obszarze B - likwidacja barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
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−

−

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
złożyła:
• Gmina Stare Pole - Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Urzędu Gminy Stare
Pole oraz holu GOPS w Starym Polu na terenie działki nr 643/1 obręb Stare Pole, gmina
Stare Pole. Kwota dofinansowania ze środków PFRON – 33.492,10zł.
Wnioski w ramach w/w Programu w 2020 roku w obszarze D - likwidacja barier
transportowych, złożyły:
• Gmina Miłoradz - Likwidacja barier transportowych poprzez dokonanie zakupu
samochodu 9-osobowego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z
terenu gminy Miłoradz. Kwota dofinansowania ze środków PFRON – 105.000,00zł,
• Gmina Lichnowy - zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota
dofinansowania ze środków PFRON – 105.000,00zł.

Uchwała nr 153/2012 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 maja 2012 roku sprawie
przystąpienia Powiatu Malborskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Aktywny Samorząd”.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo niepełnosprawnym w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2021 ROKU:
I Moduł - ilość złożonych wniosków: 30, rozpatrzonych pozytywnie: 25
Wypłacone dofinansowanie : 191.417,65zł.
• Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu - 4 wnioski,
• Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 2 wnioski,
• Obszar B zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania - 5 wniosków,
• Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania - 0 wniosków
• Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania - 3 wnioski,
• Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania - 1 wniosek,
• Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- 0 wniosków,
• Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - 2 wnioski,
• Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny ,w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne - 3 wnioski,
• Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne- 0 wniosków,
• Obszar C zadanie 5-pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego - 2 wnioski,
• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej - 8 wniosków.
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II Moduł (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - ilość złożonych wniosków:
77, rozpatrzonych pozytywnie: 74.
Wypłacono dofinansowanie : 258.846,08zł.
• W 2021 roku na kwotę 321.891,50 zł przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym dla 188 osób niepełnosprawnych w tym 62 opiekunów.
• Na kwotę 408.000,00 złotych przyznano dofinansowanie
likwidację barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
• Na kwotę 521.243,00 złotych zostało przyznane dla osób niepełnosprawnych
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze,
• Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
wpłynęło 20 wniosków i zawarto 20 umów na łączną kwotę 58.950,00zł.
• Współpracowano w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
Wydatkowano 867.840,00 złotych na Warsztaty Terapii Zajęciowej tj.: Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Malborku oraz WTZ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny
Promyk”. W dwóch warsztatach uczestniczy 40 uczestników.
◼ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MALBORKU
Przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku funkcjonuje Centrum Wsparcia Rozwoju
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Działania Centrum skierowane są do uczniów
z niepełnosprawnością (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), ich
rodziców i nauczycieli. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczniów (niesłyszących,
niedosłyszących, niewidzących i niedowidzących; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami procesów integracji sensorycznej) poprzez diagnozę i terapię, warsztaty
socjoterapeutyczne, szkolenia, grupy rozwojowe, porady konsultacje czy doradztwo zawodowe.
◼ SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z AUTYZMEM W MALBORKU
W ramach SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem od 2018 roku funkcjonuje także placówka
wsparcia dziennego w projekcie „Pomagamy na niebiesko”. Projekt ten jest realizowany przez
Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, która wspiera działania Ośrodka. W ramach projektu
Fundacja zakupiła sprzęt i wyposażenie do zajęć.
W szkołach powiatu uczą się uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Uczniowie mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne, realizują nauczanie
indywidualne oraz zindywidualizowaną ścieżkę nauczania.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest realizowana w następujących formach:
− zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
− terapia pedagogiczna /zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
− zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
− zajęcia logopedyczne,
− zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej,
− zajęcia rozwijające uzdolnienia,
− porady/konsultacje udzielane przez pedagoga/psychologa szkolnego.
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7. DROGI PUBLICZNE
◼ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
Inwestycje w zakresie remontów w 2021 r.:
L.p.

1.

DROGI PUBLICZNE (POWIATOWE)
Długość
Całkowita
Nazwa zadania
odcinka
wartość zadania
nr 2916G
1,1km
Przebudowa dróg powiatowych nr
nr 2930G 0,6
2916G i 2930G w powiecie malborskim
793.133,44 zł
km
poprzez budowę chodników
Razem
1,7km

Dofinansowanie
354.066,00 zł.
Dofinansowanie z
Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg

W 2021r. zrealizowane zostały ponadto inne zadania z zakresu remontu dróg powiatowych:
− Remont cząstkowy grysem bazaltowym i emulsją na drogach powiatowych.
Wartość robót wynosiła: 173.184,00zł
− Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego.
Wartość zakupu wynosiła: 19.163,40zł
− Wykonanie mechaniczne odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych
Wartość usługi wynosiła: 18.037,95zł
− Wykonanie utwardzenie pobocza na drogach powiatowych
Wartość robót wynosiła 20.250,00zł
− Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Lichnowy
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G Świerki - Lasowice Wielkie - Tragamin
• Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole –
Dzierzgoń
Wartość usługi wynosiła 58.548,00 zł.

8. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
◼ WYDZIAŁ EDUKACJI
Dla zadania został opracowany „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2019
- 2022”, który został przyjęty uchwałą Nr IX/85/2019 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11
września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na
lata 2019 - 2022". Uchwała powyższa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z 2019 r. poz. 4416.
Celem programu jest:
− włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
− uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
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−

zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
− wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
− podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
− określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
− podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
W 2021 r. w budżecie powiatu nie zostały zabezpieczone środki na dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkach.
Dla zadania w zakresie kultury został opracowany „Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, który został przyjęty uchwałą
Nr XIX/159/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 listopada 2020 r.
Dotacje udzielone w 2021 r. na zadania z zakresu kultury:
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Przyznana wysokość
dotacji (w zł)

1

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Malborski Jarmark Staroci i Sztuki
Dawnej

-

2

Stowarzyszenie „GD”

Zdalne warsztaty modelarskie
dziedzictwa architektonicznego

-

3

Stowarzyszenie Roztańczony
Malbork

„Cały Malbork Tańczy z Nami”

2.000

4

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

Malborski Marsz Niepodległości

4.000

5

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska Hufiec Malbork

„Warszawa 44”

-

6

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy
Staw

Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki
Religijnej

-

7

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy
Staw

Potrawy tradycją malowane

2.000

8

Koło Przewodników Malborskich

Powstanie przewodnika po
malborskim zamku

2.000

RAZEM

10.000

Stowarzyszenie „Roztańczony Malbork” zrezygnowało z realizacji zadania i nie podpisało umowy.
Koło Przewodników Malborskich nie zrealizowało zadania i dokonało zwrotu dotacji.
Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw wykorzystało dotację w kwocie 1 946,53 zł.
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9. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
Dla zadania w zakresie kultury został opracowany „Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, który został przyjęty uchwałą
Nr XIX/159/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 listopada 2020 r.
Celem głównym rocznego programu na rok 2021 było zapewnienie efektywnego wykonania zadań
publicznych Powiatu Malborskiego wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich
realizację organizacji pozarządowych.
Dotacje udzielone w 2021 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej:
Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Przyznana
wysokość dotacji
(w zł)

1.

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Malborku

Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach:
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
„Licealiady” z terenu powiatu malborskiego.
Organizacja szkolenia i udział w zawodach łodzi
smoczych

30.000

2.

Malborskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

Upowszechnianie kultury fizycznej w sekcji
pływackiej MAL WOPR

-

3.

Stowarzyszenie na rzecz
osób z niepełnosprawnością
intelektualną „Parasol” w
Malborku

„Sport łączy”

-

4.

Stowarzyszenie Mistrzostwa
Sportowego „Rycerz
Malbork”

Nauczanie, doskonalenie i trenowanie
koszykówki oraz organizowanie i uczestniczenie
w zawodach koszykarskich dla dzieci i młodzieży
z miejscowości Malbork

-

5.

Akademia Piłkarska w
Malborku

Trenuj piłkę nożną z Akademią –
upowszechnianie sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych

3.000

6.

Uczniowski Klub Sportowy
„Orzeł” w Malborku

Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez
szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo
poprzez udział w turniejach piłki siatkowej

2.000

7.

Malborski Klub Kyokushin
Karate

Otwarte Mistrzostwa Malborka Karate
Kyokushin

3.000

Lp.

RAZEM

38.000
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Dotacje udzielone w 2021 r. na zadania z zakresu turystyki:
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł projektu

Przyznana
wysokość dotacji
(w zł)

1.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Przewodnicki im.
Stefana Dubyny w Malborku

Cykl 3 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy
Polskę z PTTK”

1.000

2.

Stowarzyszenie „Latorośl”

„Bez niczego coś wielkiego”

1.500

3.

Klub Biegacza Grupa Malbork

„Biegaj z Grupą Malbork w 2021” – cykl
wycieczek biegowych dla mieszkańców
powiatu malborskiego

1.500

RAZEM

4.000

Z powodu pandemii Stowarzyszenie „Latorośl” nie zrealizowało zadania i dokonało zwrotu dotacji.
10. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
◼ WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Komórką organizacyjną realizująca zadania związane z gospodarką nieruchomościami jest Wydział
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
Mienie komunalne Powiatu Malborskiego stanowią drogi powiatowe, obiekty oraz działki:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Jednostka zarządzająca
I Liceum Ogólnokształcące
Dom Pomocy Społecznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Parafia Rzymsko Katolicka M.B.N.P

Adres
Malbork, ul. 17-Marca 6
Malbork, ul. Słowackiego 43-47
Malbork, ul. Jagiellońska 79/82
Malbork, ul. Reymonta 24
Malbork, ul. 500-lecia

5.
6.
7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Malbork, ul. Narutowicza 14
Centrum Edukacji Zawodowej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Fundacja „Rodzinny Gdańsk”

Malbork, ul. De Gaulle’a 75
Malbork, ul. Jagiellońska 94
Malbork, Al. Wojska Polskiego
503a/b

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku (placówka
opiekuńczo – wychowawcza „Słoneczne Południe”)
Starostwo Powiatowe
Powiat Malbork
Działka 157/37
Działka 37/4
Działka 162/31
Działka 18/2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
II Liceum Ogólnokształcące
Powiatowy Urząd Pracy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Malbork, Wybickiego 5c/3
Malbork, Pl. Słowiański 17
Malbork, Al. Wojska Polskiego
Nowy Staw, ul. Mickiewicza
Malbork, ul. De Gaulle’a
Malbork, Al. Armii Krajowej
Malbork, Al. Wojska Polskiego 502
Malbork, Al. Wojska Polskiego 493
Malbork, ul. Armii Krajowej 70
Malbork, ul. Kotarbińskiego 32
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15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Malbork, Pl. Słowiański 6
Przydział spółdzielczego prawa do
lokalu
Malbork, ul. Sucharskiego 8/1

Na koniec 2020 r. powierzchnia stanowiąca mienie komunalne wynosiła 405.9592 ha z tego pod
zabudową oraz terenami niezabudowanymi w granicach działek stanowiących własność powiatu
13.2522 ha a pod drogami powiatowymi 392.7070 ha.
Na koniec 2021 r. powierzchnia działek odpowiednio jw. Wynosiła 405,9749 ha, 13,2522 ha oraz
392,7227 ha.
Różnice wynikają z przekazania ze Skarbu Państwa na Powiat Malborski działki nr 173/6 obr.
Królewo, gmina Stare Pole w formie komunalizacji nieruchomości.
11. GOSPODARKA WODNA/OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY/ROLNICTWO, LEŚNICTWO
I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
◼ WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Zadania realizowane są przez Wydział Środowiska i Rolnictwa w zakresie ustawowych
kompetencji. Dokumentem strategicznym przyjętym Uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu
Malborskiego
z dnia 10 czerwca 2021 r. jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata
2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”. Podstawą prawną opracowania powiatowego
programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska jest art. 17 ust. 1
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Obszary interwencji wyznaczone w programie ochrony środowiska:
− ochrona klimatu i jakości powietrza oraz zmniejszenie zagrożenia hałasem,
− pola elektromagnetyczne,
− gospodarowanie wodami,
− gospodarka wodno-ściekowa,
− zasoby geologiczne,
− gleby,
− gospodarka odpadami,
− zasoby przyrodnicze,
− zagrożenie poważnymi awariami,
− edukacja ekologiczna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska co 2 lata sporządzany jest raport
z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, który przedstawia się radzie powiatu.
Ostatni raport za lata 2019 - 2020 dotyczył realizacji zapisów poprzedniego Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020.
W ramach działań wskazanych w programie ochrony środowiska powiat realizował oraz
wspomagał:
− przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - kwota 5 000 zł - zakupiono pojemniki do
segregacji odpadów dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
w Malborku;
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−

−

−

ochroną klimatu i jakości powietrza - łączna kwota 8 500 zł - dokonano zakupu oświetlenia
energooszczędnego na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
w Malborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku;
przedsięwzięcia związane z zasobami przyrody, w tym utrzymanie, pielęgnacja
i zakładanie terenów zieleni - łączna kwota 32 503 zł - sfinansowano wykonanie prac
pielęgnacyjnych drzew na terenie Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, dokonano
zakupu drzew dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku oraz dofinansowano wykonanie
prac pielęgnacyjnych, w tym nasadzeń przy drogach powiatowych;
edukację ekologiczną - kwota 2 500 zł - pokryto część kosztów projektu ekologicznego
„Owoce i witaminy w polskim sadzie” realizowanego w ramach Domu Pomocy Społecznej
w Malborku.

W 2021 r. w ramach działań związanych z polami elektromagnetycznymi oraz zgodnie z zapisami
ustawy Prawo ochrony środowiska - przyjęto łącznie 19 zgłoszeń instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne. 17 zgłoszeń dotyczyło zmian tych instalacji oraz 2 zgłoszenia nowych
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, w żadnej zgłoszonej instalacji nie
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
12. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
◼ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Na podstawie Art. 38a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym działa Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Malborskim w celu realizacji zadań starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
Do zadań komisji należy:
− ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
− opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli,
− przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
− opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z
zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
− opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
− opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach
związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
− opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Corocznie Starosta przedkłada Radzie Powiatu Sprawozdanie z działalności Komisji, które podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - za 2021r. SPRAWOZDANIE
NR 1 / WB/ 2021 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2021 – publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego:
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http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=451
Aktualizacja dla użytku społeczeństwa powiatu aplikacji „BLISKO”, która informuje o zagrożeniach
i zdarzeniach na terenie powiatu; informowanie samorządów, służb, inspekcji za pośrednictwem
systemu ostrzegania i informowania BLU ALERT; SIMS – usługa sms, e-mail.
Wydział realizuje zadania z administracji rządowej, zgodnie z Porozumieniem zawartym
z Wojewodą Pomorskim a powiatem w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – przygotowuje i przeprowadza corocznie kwalifikację
wojskową na terenie powiatu.
W roku 2021 kwalifikację wojskową w związku z trwającą pandemią przesunięto na okres jesienny
i przeprowadzono ją w terminie od 04 do 19 października 2021r., w pełnym reżimie sanitarnym.
Do stawienia się na kwalifikację zobligowanych było 375 mężczyzn. Stawiło się 269, z czego
uznano za zdolnych do służby wojskowej w kat. „A” – 223 osoby; czasowo niezdolnych w kat.
„B” – 8 osób; niezdolnych w czasie pokoju w kat. „D” – 32 osoby i trwale niezdolnych w kat.
„E” – 6 osób.
Powiatowa Komisja Lekarska przebadała 25 kobiet, z czego 20 otrzymało kategorię „A”, 2 kat.
„B” i 3 kat. „D”.
W roku 2021 Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego brał udział (w formie
elektronicznej) w ćwiczeniach i treningach mających na celu usprawnienie ostrzeganie
i alarmowanie ludności
w sytuacjach na wypadek wystąpienia zagrożenia; z zakresu realizacji zadań obronnych; trening
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania; przeprowadzono razem z gminami/ miastami
z terenu powiatu.
Odbywały się również liczne telekonferencje z PUW oraz Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

◼ WYDZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
Projekty z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez wydział obsługi projektów i pozyskiwania
środków pozabudżetowych:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielegnacyjno - opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19”
Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant został przyznany
na wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Malborku w walce z epidemią COVID-19.
Środki pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Wsparcie polegało na przyznaniu
dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia
ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.
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Projektem zostały objęte 4 pielęgniarki.
Wartość projektu: 23.186,36 złotych
Okres realizacji: maj 2021 r. – sierpień 2021 r.
13. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO
MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWEGO I ZAPOBIEGANIE INNYM
NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA
◼ WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W roku 2021 r. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informowali
o:
− odbiorze końcowym prac pod nazwą: „Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na
terenie Zarządu Zlewni w Tczewie – część 4 NW Tczew w gminach Sztum, Miłoradz, Lichnowy,
Ostaszewo, Stegna”,
− okresowym przeglądzie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie
działania Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Malborku, gdzie
przeglądem na terenie powiatu malborskiego objęto prawy wał Kanału Przekop rzeki Fiszewki
na terenie gminy Stare Pole.
Jednocześnie z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 udział w pracach komisji był
ograniczony do przedstawicieli PGW Wody Polskie, Inwestora i wykonawcy.
◼ WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią dla Powiatu Malborskiego stanowi załącznik do Planu
Zarządzania Kryzysowego Powiatu Malborskiego (dokument zatwierdzony przez Starostę
Malborskiego). Służy Staroście Malborskiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego
do dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu oraz w procesie
podejmowania decyzji podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatu
malborskiego. Zawiera m.in. informacje dotyczące ewakuacji ludności, zwierząt i mienia osób
z terenów objętych powodzią oraz aktualizowany na bieżąco wykaz sprzętu powodziowego
znajdującego się w zasobach Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu OC w Gdańsku – Złota Karczma
ul. Słowackiego 161 oraz wykaz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych na terenie powiatu
malborskiego oraz Plan Ewakuacji.
14. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY
◼ POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU
PUP w Malborku jako jednostka organizacyjna Powiatu wykonuje zadania polityki rynku pracy,
specjalizując się w: pośrednictwie, doradztwie, organizacji szkoleń, staży, finansowaniu
kształcenia ustawicznego dorosłych, przyznawaniu dotacji itp. Urząd nie ogranicza się wyłącznie
do realizacji zadań statutowych. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oprócz zapisanych w Ustawie
o Promocji Zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadań, podejmuje liczne inicjatywy, które mają
na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego. Rynek
pracy jest niezwykle zdywersyfikowany i obejmuje wszelkie aktywności gospodarcze człowieka,
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dlatego też podejmowane są inicjatywy mające na celu aktywizację szerokiej grupy osób z terenu
Powiatu Malborskiego.
−

POŚREDNICTWO PRACY:
Liczba wydanych skierowań do pracy – bez staży i PSU

993
(w tym: odmowa pracodawcy – 376
rezygnacja kandydata -69
nierozliczone skierowania - 116

Liczba opracowanych IPD (pośrednicy+ doradcy zawodowi)

2073

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędu

1504

Giełdy pracy, spotkania rekrutacyjne/rekrutacji z pracodawcami

7

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

285

Informacja starosty

20 informacji na 48 stanowisk

Liczba wizyt u pracodawców/kontaktów z pracodawcami

292

Liczba pozyskanych nowych pracodawców do współpracy

59

Zwolnienia grupowe

0

•

•

•

•

•

•
•

Rejestracja i obsługa osób bezrobotnych – stosowanie się do obostrzeń związanych
z pandemią COVID-19: ograniczone zostały osobiste wizyty osób bezrobotnych
w Urzędzie Pracy oraz kontynuowano możliwość telefonicznego potwierdzenia
gotowości
do podjęcia pracy. Kampania usług elektronicznych urzędu i zachęcanie klientów urzędu
do korzystania z dostępnych narzędzi m.in. z elektronicznej rejestracji za pośrednictwem
portalu praca.gov.pl. Dla klientów urzędu, w siedzibie PUP, na potrzeby rejestracji
udostępnione jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy stanowisko
komputerowe + wsparcie merytoryczne pracownika PUP,
Punkt potwierdzający profil zaufany - utworzenie w PUP w Malborku punktu
potwierdzenia profilu zaufanego, bezpłatna usługa umożliwiająca załatwianie
obywatelom spraw urzędowych on-line. - w 2021 potwierdzono 105 profili zaufanych,
ePraca – od m-ca października 2021 r. MRiPS udostępniło nowoczesną aplikację bezpłatny dostęp do informacji o tysiącach ofert z całej Polski, targach i giełdach pracy
oraz innych wydarzeniach organizowanych przez urzędy pracy,
„Prawa przez cały rok” - Udział PUP w Malborku w Kampanii informacyjnej dla
pracowników sezonowych w UE, szeroko zakrojona kampania w social mediach i wśród
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przeprowadzona w ramach działań sieci
EURES w okresie od lipca do października 2021 r.,
"Urzędy Pracy wspierają pomorskich pracodawców" włączenie się PUP w Malborku
w organizację wydarzenia organizowanego przez WUP w Gdańsku", cykl 4 spotkań online z pracodawcami poświęconych tematyce: zatrudnienie cudzoziemców, KFS,
zatrudnienie subsydiowane, usługi urzędu,
Letnie Targi Pracy - zorganizowane w dniu 24.06.2021r. w Ogrodach Muzeum Miasta
Malborka,
Giełdy Pracy – w 2021r. odbyło się 7 giełd pracy dla pracodawców: Mcdonald’s,
Maximus Treading, Ever Cleaning, Jeronimo Martins i Sanpro Interim,
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•

Zwolnienia grupowe - objęcie działaniami aktywizującymi pracowników zwolnionych
z Poczty Polskiej S.A i Tesco (działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego).
Test rynku pracy (informacja starosty) – wydano 20 informacji starosty na 48 stanowisk
pracy na temat możliwości zaspokojenia przez PUP w Malborku potrzeb kadrowych
podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (informacja wydawana dla
pracodawców w celu uzyskania od Wojewody Pomorskiego zezwolenia na zatrudnienie
cudzoziemca).
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zarejestrowano 285
(w tym dla 54 kobiet), oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
(+ 40 w porównaniu do 2020 r.), w tym dla obywateli Ukrainy 253, Rosji -22, Białorusi 6, Mołdawii – 2, Gruzja – 2. Obcokrajowcy najczęściej zatrudniani byli w sektorze
budowlanym i w sektorze usług.
Barometr Zawodów – 07.09.2021r., VII edycja badania Barometr zawodów w formule
on-line. - prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2022r. Efektem końcowym prac
zespołu eksperckiego jest lista zawodów dla których wystąpi niedobór pracowników,
nadmiar lub równowaga popytu i podaży pracy na terenie powiatu malborskiego w 2022
r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań
rynkowych.

•

•

•

W grupie zawodów deficytowych znalazła się m.in. szeroka gama zawodów z sektora usług
budowlanych, gastronomicznych, elektrycy, farmaceuci, kierowcy, lekarze, pielęgniarki, ratownicy
medyczni, psycholodzy nauczyciele j. obcych i praktycznej nauki zawodu, piekarze, spawacze,
ślusarze, samodzielni księgowi, spedytorzy i wiele innych.
W zawodów nadwyżkowych: ekonomiści, rolnicy i hodowcy.
Najnowsze wyniki badania na rok 2022 dostępne na stronie: https://barometrzawodów.pl
Wnioski:
•

Większa podaż ofert pracy i podjęć pracy:
Zgłoszone oferty pracy

•
•

Rok 2020

Rok 2021

1228

1504

Mała liczba atrakcyjnych ofert pracy, również tych pod względem finansowym,
Utrzymujące się zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców,
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji

•
•
•

Rok 2020

Rok 2021

240

285

Mniejsze zainteresowanie wśród osób bezrobotnych aktywizacją w ramach staży – zbyt
niskie wynagrodzenie przy podobnym zakresie obowiązków,
Deficyt fachowców, rzemieślników,
Pracodawcy obniżyli swoje wymagania, ale szukają pracowników dyspozycyjnych,
sumiennych, chętnych do pracy i nabywania potrzebnych umiejętności do
wykonywania zawodu,
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•
•
•
•

−

Obserwuje się pozorne zainteresowanie ofertą czy podjęciem pracy (tygodniowo 300400 osób bezrobotnych) informowana jest dostępnych ofertach pracy,
W rejestrach osób bezrobotnych zdecydowaną większość stanowią kobiety- 67% ogółu
zarejestrowanych - wielokrotnie odmówiły podjęcia zatrudnienia,
43% ogółu zarejestrowanych stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych,
Mała liczba rejestrujących się absolwentów.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Udzielanie porad indywidualnych i rozmów doradczych z wykorzystaniem standaryzowanych
metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w
tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

795

Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie
opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
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Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i
poszukujących pracy.

16 grup

Ilość osób uczestniczących w poradach grupowych

83 osoby

Ilość przeprowadzonych informacji zawodowych grupowych

33 grupy

Ilość osób uczestniczących w spotkaniach grupowych

220

Udzielanie porad indywidualnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej

108

Liczba przeprowadzonych testów

2

Spotkania informacyjne dla szkół

Indywidulane informacje zawodowe

•
•
•
•
•
•
•
•

14 dla 668
uczniów
298

Udział w IDG – on –line (świadczenie porad zawodowych, informacji, orientacja
zawodowa dla uczniów),
Udział w spotkaniach z doradcą powiatowym (spotkania robocze, a także przekazanie
informacji, materiałów ze szkoleń, w których uczestniczył doradca powiatowy),
Udział w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez I LO – on – line,
Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Malborku,
Udział w Marzec na obcasach – on line,
Pomoc przy merytorycznej ocenie wniosków o pożyczkę,
Udzielanie telefonicznie informacji na temat pożyczek,
Udział w Barometrze zawodów,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zajęć on - line dla
uczniów oraz udział w wydarzeniu,
Przeprowadzenie zajęć dla osadzonych w Zakładzie Karnym,
Orientacja zawodowa dla uczniów CEZ w Malborku,
Konsultacje telefoniczne,
Prowadzenie informacji zawodowej grupowej on – line,
Wybór zawodu – rozmowa doradcza z uczniem szkoły podstawowej – telefonicznie,
Współpraca z „Fides-em” – udzielanie informacji o rynku pracy, ofertach, telefonicznie,
Targi edukacyjne on – line.

Marzec na obcasach
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w 2021 r. przyłączył się do organizacji Marca na obcasach,
są to działania skierowane do kobiet. W tym roku doradcy zawodowi PUP Malbork przeprowadzili
webinaria na temat Rekrutacji on – line oraz prawnych form zatrudnienia. Ponadto Panie miały
okazje skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
Dzień Przedsiębiorczości w I LO
W ramach dnia przedsiębiorczości organizowanego przez I LO doradcy zawodowi PUP Malbork
przeprowadzili webinaria dla uczniów szkoły „Jaką umowę podpisuję? czyli prawne formy
zatrudnienia”.
Letnie Tragi Pracy
24.06.2021 r. doradcy uczestniczyli w Letnich Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Dnia 17.09.2021 r. doradcy zawodowi przeprowadzili dla uczniów szkół ponadpodstawowych
webinarium nt; „Czas to pieniądz”, podczas którego uczniowie poznali tajniki zarządzania sobą
w czasie. 18.09.2021 r. w godzinach 12.00 – 16.00 na terenie ogrodów Muzeum Miasta Malborka
zorganizowano event z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021. Organizatorami
wydarzenia jest między innymi: Starostwo Powiatowe w Malborku, Powiatowy Urząd Pracy
w Malborku, Muzeum Miasta Malborka, Miasto Malbork, Malborska Akademia Nauczania, MCKIE.
Program imprezy obejmował m. in. takie elementy jak: prezentacja efektów projektów UE
realizowanych przez lokalne podmioty (publiczne, prywatne), promocja podmiotów
gospodarczych uruchomionych dzięki środkom UE, gry i zabawy dla dzieci związane z promocją
UE, pokazy kulinarne, malowanie buziek, i strefę odpoczynku itp.
Tydzień przedsiębiorczości
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadającego na dni 08-14 listopada
doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku dnia 08.11.2021 r. zorganizowali
webinarium dla 8 klas szkół podstawowych: „Szkoła ucząca zawodu? – dlaczego jestem na tak!”
Celem webinarium było wsparcie uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej w wyborze
dalszej ścieżki kształcenia oraz promocja szkół uczących zawodu.

29

Środowiskowy Dom Samopomocy
22.11.2021 r. doradca zawodowy przeprowadziła dla osób przebywających w środowiskowym
domu pomocy zajęcia informacyjne z zakresu form pomocy świadczonych przez urząd pracy.
Zakład Karny
W ramach porozumienia doradca zawodowy w październiku przeprowadziła zajęcia aktywizacyjne
dla osadzonych opuszczających zakład karny.
−

CUDZOZIEMCY

Wykaz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Obywatelstwo
cudzoziemca

Liczba cudzoziemców/w
tym dla kobiet

Białoruś

6/2

Sprzedawca, kierowca samochodu dostawczego

Gruzja

2/0

Monter izolacji budowlanych

Mołdawia

2/0

Piekarz, pracownik fizyczny

Rosja

22/1

Kierowca samochodu ciężarowego, sprzątaczka

Ukraina

253/52

Monter, pomocniczy robotnik budowlany, robotnik
budowlany, tynkarz, kierownik budowy, monter izolacji
budowlanych, murarz, monter stolarki budowlanej,
robotnik gospodarczy, robotnik fizyczny, pomoc kuchenna,
kelner, kucharz, pomocnik ciastkarza, cukiernik, pomoc
domowa, sprzedawca, spawacz, kierowca samochodu
ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego,
konserwator części/sprzętu, pracownik biurowy,
fakturzystka, monter urządzeń energetyki odnawialnej,
malarz posadzek dekoracyjnych, malarz lakiernik
konstrukcji i wyrobów metalowych, sprzątaczka, maglarka,
mechanik pojazdów samochodowych, pakowacz,
instruktor fitness, opiekun osób starszych, manikiurzystka,
kosmetyczka, elektromonter instalacji elektrycznych.

Ogółem

285/54

Podjęcie pracy na stanowiskach

Najczęściej cudzoziemcy zatrudniani są w sektorach: budownictwo, gastronomia, transport,
pozostałe usługi.
Podstawa prawna wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy:
Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

ogółem

141

144

0

285

Zestawienie porównawcze zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi :
• 31. 12. 2021 r. - 285
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•
•

31. 12. 2020 r. - 240
31. 12. 2019 r. - 259

Wykaz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP wydane w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2021 r.:
Obywatelstwo
cudzoziemca

Liczba wydanych zezwoleń na
pracę sezonową /w tym dla kobiet

Ogółem

1/1

Stanowisko
PRACOWNIK PRZY ZBIORACH I OBRZĄDKU PRZY BYDLE

Wydane decyzje w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:
Rodzaj dokumentu
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemca

Rodzaj decyzji

Liczba decyzji

Umorzenie postępowania

6

Odmowa wpisu oświadczenia do
ewidencji oświadczeń

1

Umorzenie postępowania

0

Ogółem:

−

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA/ZADANIA W 2021 R.
•
•
•

−

7

Akredytacja programu Erasmus+ - uzyskana na okres do 2027 roku – umożliwiająca
realizację szkoleń poza granicami Polski i czerpanie innowacyjnych rozwiązań krajów UE
Realizacja programu „Przedsiębiorczy- How to be?” Erasmus + - 10 os.- rezultaty:
program pilotażowy, standardy realizacji szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
Uzyskanie rekomendacji na realizację Programu Pilotażowego „Stawiamy na
przedsiębiorczość - Testujemy nowe rozwiązania”, który pozwala na testowanie
nowych rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Zaproponowaliśmy wzorce zaczerpnięte m. in. z systemowych
rozwiązań Portugalii:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W 2021 r. na realizację Tarczy Antykryzysowej PUP w Malborku wydatkował kwotę 5.166.889,00
zł.
Inne formy wsparcia udzielanego uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanym w skutek
pandemii COVID – 19 (marzec 2020 – 2021):
•
•
•

Indywidualny Plan Przedsiębiorczości,
Bon na innowacje,
Dodatek pomostowy – transfer zasiłku na dofinansowanie kosztów uruchamianej
działalności gospodarczej.
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−

INNE DZIAŁANIA
•

•

•

„Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery” – uzyskanie rekomendacji do
realizacji programu pilotażowego realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Gdańsku, Powiatem Sztumskim i Miastem Gdynia,
Aktywna Zawodowo Mama – realizacja programu specjalnego – aktywizacja 10 młodych
mam,
pozyskanie środków rezerwy FP na realizację programu Regiony Wysokiego Bezrobocia
– kwota 374 tys. zł,
uzyskanie tytułu Lider Aktywizacji Osób Młodych 2021 za aktywne działania kierowane
do młodzieży w okresie pandemii i ich aktywizację poprzez spotkania i warsztaty
organizowane on-line, utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego,
wyposażenie Urzędu w niezbędne narzędzia do pracy on-line itp.

15. OCHRONA PRAW KONSUMENTA

◼ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W 2021 r. na terenie powiatu malborskiego funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
−
−
−

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów –146 porady osobiste i telefoniczne,
wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów – 57
wystąpień pisemnych do przedsiębiorców,
działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym – 20 wystąpień do konsumentów.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2021 rok.

16. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA

◼ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W 2021 r. na terenie powiatu malborskiego funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
−
−
−
−

punkt zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Malborku prowadzony przez Fundację
ibuk.org.pl, wyłonioną w otwartym konkursie ofert,
punkt zlokalizowany w Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie prowadzony przez
Fundację ibuk.org.pl, wyłonioną w otwartym konkursie ofert,
punkt zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Starym Polu prowadzony przez adwokata i radcę
prawnego wyznaczonych przez – odpowiednio – Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku
i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Kwota dotacji przyznana przez Wojewodę – 198.000,00 zł.
Z uwagi na pandemię – przez większą część roku 2021 punkty npp obsługiwały klientów drogą
telefoniczną i elektroniczną (e-mail).
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17. INWESTYCJE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
◼ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI
W 2021 r. Wydział Infrastruktury i Inwestycji zrealizował inwestycje w obiektach jednostek
oświatowych na podstawie zaplanowanych zadań w budżecie na 2021 r.:
−

−

−

−

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji stropodachu wraz
z montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14
- koszt dokumentacji : 24.549,40 zł,
Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14.
- koszt inwestycji: 43.168,07 zł,
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska
Polskiego 502 do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.
- koszt inwestycji: 273.230,96 zł,
Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy
ul. 17 Marca nr 6, do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem
korytarzy i klatki schodowej.
- koszt inwestycji : 710.308,22 zł.

18. PROMOCJA POWIATU
W 2021 r. zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu:
−
−
−
−
−

zakup publikacji, wydawnictw na potrzeby promocji powiatu na łączna kwotę 967,81 zł:
gadżety promocyjne – 13 923 zł,
sporządzenie materiałów filmowych promujących powiat malborski – 32 472 zł,
promocja działań powiatu na łamach Portalu na Plus – 26 568 zł,
dofinansowanie innych wydarzeń, imprez ze środków na promocję – 35 762,49 zł.

19. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
Dla zadania w zakresie kultury został opracowany „Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, który został przyjęty uchwałą
Nr XIX/159/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 listopada 2020 r.
Dotacje udzielone w 2021 r. na zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dotacji w zł

1.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Centrum Organizacji Pozarządowych

5 000

RAZEM

5 000

33

