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RAPORT O STANIE POWIATU PISKIEGO za 2021 r. 

 

I. Wprowadzenie 

 

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

U. tj. z 2022, poz. 528) Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport 

o jego stanie. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, a w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. 

Wzorem lat ubiegłych, raport za 2021 r. został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie.  

Za coroczne przedstawienie raportu w terminie do 31 maja odpowiada Zarząd Powiatu, a jego 

rozpatrzenie następuje podczas sesji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi. 

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Powiatu oraz mieszkańców o 

działaniach podejmowanych w powyższym zakresie w 2021 r. Dane zawarte w dokumencie mogą 

posłużyć również podniesieniu wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu powiatowego, 

uzyskania ogólnego obrazu sytuacji oraz stanowić podstawy do dyskusji nad kierunkami dalszego 

rozwoju powiatu piskiego.  

Informacje do Raportu przygotowane zostały na podstawie informacji i materiałów 

przedstawionych  przez Naczelników Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa 

Powiatowego w Piszu oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. 

 

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat Piski  

Siedziba władz ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o Powiecie 

Piskim w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Piski położony jest w południowo – wschodniej części województwa 

warmińsko – mazurskiego. Od zachodu graniczy z powiatem 

szczycieńskim i mrągowskim, od północy z giżyckim od wschodu z ełckim i 

grajewskim, od południa kolneńskim i ostrołęckim. Siedzibą powiatu jest 

miasto Pisz. Obszar powiatu znajduje się między trzema krainami 

geograficznymi: 

- Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, obejmujących wschodnie 

i centralne terytorium powiatu, 

- Wysoczyznę Kolneńską, sięgające gminy Biała Piska, 

- Pojezierzem Ełckim, którego granica z Krainą wielkich Jezior 

Mazurskich przebiega na południowym – wschodzie powiatu. 
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Powiat Piski jest 4 co do wielkości powiatem w województwie warmińsko-

mazurskim. W skład powiatu wchodzą 4 gminy: 

 Gmina Biała Piska 

 Gmina Orzysz 

 Gmina Pisz 

 Gmina Ruciane – Nida 

 

Powiat zajmuje powierzchnię 1775 km2 (177.458 ha). 

 

Jednostki terytorialne Powierzchnia w km2 

Powiat Piski 1775 km2 

Gmina Pisz 634 km2 

Gmina Ruciane Nida 420 km2 

Gmina Orzysz 363 km2 

Gmina Biała Piska 358 km2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Sieć osadnicza powiatu liczy 217 miejscowości (skupionych w 135 

sołectwach) równomiernie rozproszonych. 

 

Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Pisa (prawobrzeżny dopływ Narwi). 

Całkowita długość rzeki wynosi 142,2 km, w tym: 91,4 km biegnie w 

granicach województwa Warmińsko – Mazurskiego, zlewnia rzeki zajmuje 

powierzchnię 4 499,8 km2. Przez Powiat Piski przepływają również inne 

większe rzeki, takie jak: 

 Rzeka Krutynia – rzeka przepływa przez rezerwat zlokalizowany na 

terenie gmin Mikołajki oraz Ruciane – Nida; długość rzeki wynosi 99,9 

km, a powierzchnia dorzecza wynosi 710,8 km2. Rzeka rozpoczyna 

swój bieg w okolicach Jeziora Warpuńskiego; 

 Rzeka Orzysza – lewostronny ciek IV rzędu zlewni Pisy; długość rzeki 

wynosi 38,6 km, z czego ponad 50% przebiega przez jeziora. Źródła 

rzeki znajdują się w okolicach Jeziora Bajtkowskiego. Rzeka 

początkowo płynie w północno – zachodnim kierunku. Orzysza uchodzi 

do jeziora Śniardwy; 

 Rzeka Piszowoda – lewobrzeżny dopływ Pisy, ciek IV rzędu, długość 

całkowita rzeki wynosi 12,1 km, natomiast obszar zlewni zajmuje 

powierzchnię 61,9 km2. Bieg rzeki rozpoczyna się w okolicach Rakowa 

Piskiego, rzeka ma silnie rozbudowaną sieć rowów melioracyjnych; 

 Rzeka Wincenta - stanowi największy lewobrzeżny dopływ Pisy, ciek IV 

rzędu; długość rzeki wynosi 23,8 km, a zlewnia rzeki ma powierzchnię 

181,8 km2. Bieg rzeki rozpoczyna się w okolicach Brzózki. Rzeka 
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przepływa przez gm. Biała Piska i Pisz. Rzeka Wincenta wpada do Pisy 

na 50,8 km jej biegu. 

Na terenie Powiatu Piskiego występują liczne jeziora. Powierzchnia jezior 

waha się od 51,80 ha do 10 511,59 ha. Do największych z nich można 

zaliczyć: 

 Śniardwy – 10 511,59 ha, 

 Roś – 1 956,00 ha, 

 Nidzkie – 1 802,00 ha, 

 Orzysz – 1 273,15 ha, 

 Seksty – 796 ha, 

 Bełdany – 793,60 ha, 

 Pogubie Wielkie – 674,43 ha, 

 Łuknajno – 852,92 ha, 

 Warnołty – 465 ha, 

 Buwełno – 355,53 ha, 

 Kocioł – 307 ha, 

 Białoławki – 272 ha, 

 Tuchlin – 231 ha, 

 Tyrkło – 228 ha, 

 Ublik Duży – 199,41 ha, 

 Brzozolasek – 159,49 ha, 

 Wiartel – 152,77 ha, 

 Jegocin Duży – 135,80 ha, 

 Zdedy – 111,63 ha, 

 Kaczerajno – 104 ha, 

 Ublik Mały – 89,75 ha, 

 Wylewy – 88,65 ha, 

 Kępno Duże – 65,90 ha, 

 Rostki – 65,05 ha, 

 Guzianka Duża – 64,12 ha, 

 Ogródek – 54,65 ha, 

 Wigryny – 51,80 ha. 

 

Jeziora znajdujące się na terenie Powiatu Piskiego to zbiorniki w dużej 

mierze eutroficzne, z których większość wykorzystywana jest w celach 

rekreacyjnych. 

Powiat Piski jest rejonem o niewielkich zasobach surowców. Dominują 

tu przede wszystkim surowce skalne (ilaste, okruchowe i zwięzłe), które 

stanowią bazę na potrzeby budownictwa, przemysłu materiałów 

budowlanych oraz drogownictwa. Są to w dużej mierze kruszywa naturalne 

(piaski i żwiry, surowce ilaste). Ponadto na terenie powiatu występują także 

dwa złoża kręgowe w msc. Chmielewo i Lipowskie oraz dwa złoża piasku 

kwarcowego w msc. Jeże i Pisz. 

W granicach powiatu na koniec 2020 r. znajdowało się 57 

udokumentowanych złóż obejmujących trzy typy kopalin. Wśród kruszyw 

naturalnych, największe znaczenie ma wydobycie piasku i żwiru (53 złóż – 

92,98%), piasek kwarcowy – 2 złoża – 3,51% oraz kreda – 2 złoża 3,51%. 

Obszary złóż kopalin występują na terenie gmin: 

 Biała Piska – 30 złóż; 
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 Orzysz – 6 złóż; 

 Pisz – 19 złóż; 

 Ruciane - Nida – 2 złoża; 

Największe zasoby geologiczne złóż piasków i żwirów w powiecie 

zlokalizowane są na terenie gminy Pisz – złoże Wincenta - Kumielsk. 

Największe zasoby geologiczne piasków i żwirów w powiecie piski 

według zasobów geologicznych bilansowych 

Lp. Nazwa złoża 

Stan 

zagospodarowa

nia w 2020 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe [tys. 

t] 

1 Wincenta – Kumielsk nieeksploatowane 93 375 

2 Lipowskie nieeksploatowane 46 004 

3 Wierzbiny nieeksploatowane 12 518 

4 Kaliszki III nieeksploatowane 5 660 

5 Kaliszki eksploatowane 3 637 

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce – stan na dzień 31.12.2020 r. 

Lasy na terenie Powiatu Piskiego pod względem administracyjnym 

położone są w granicach Nadleśnictw: Maskulińskie, Ełk, Pisz, Drygały i 

Giżycko wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Białymstoku i Olsztynie. Wśród typów siedliskowych lasu dominuje bór 

świeży i bory mieszane świeże. Największy udział w drzewostanach 

odnotowano w przypadku sosny piskiej (mazurskiej), charakteryzującej się 

doskonałymi parametrami technicznymi drewna, dużą żywotnością, oraz 

osiąganymi rozmiarami (nawet do 40 metrów wysokości). Stanowi ona 

niekiedy nawet do 80 % składu drzewostanu w zależności od nadleśnictwa. 

Wśród gatunków panujących wyraźnie zaznacza się również udział brzozy, 

świerku, olchy i dębu. 

Powierzchnia lasów na terenie powiatu według form własności w 
latach 2016-2020 

Lp. Rok 
lasy ogółem 

Lasy będące własnością Skarbu Państwa Lasy innej własności 

Lasy 

publiczne 

w zarządzie 

Lasów 

Państwowych 

będące w 

zasobie 

Własności 

Rolnej 

gminne prywatne 

 ha 

1. 2020 87087,22 84856,22 83205,85 7,15 167,80 2231,00 

2. 2019 87074,55 84859,55 83205,49 7,15 171,40 2215,00 

3. 2018 86730,87 84528,87 82874,81 7,15 171,40 2202,00 

4. 2017 86694,13 84520,13 82859,97 7,16 174,40 2174,00 

5. 2016 86692,51 84518,51 82858,18 7,33 174,40 2174,00 

Źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych. 
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Według danych GUS na koniec 2020 r. powierzchnia gruntów leśnych na 

terenie powiatu piskiego wynosiła 9 0215,10 ha. Lesistość obszaru 

kształtowała się na poziomie 49,1% i była znacznie wyższa od lesistości 

województwa warmińsko - mazurskiego – 31,7%. Powierzchnia lasów w 

2020 r. wynosiła 87 087,22 ha. W strukturze własności dominację stanowią 

lasy Skarbu Państwa ok. 95,54% ogólnej powierzchni lasów na terenie 

powiatu. Lasy prywatne stanowią – 2,56%. Poza zbiorowiskami leśnymi na 

terenie powiatu piskiego występują również siedliska nieleśne, w dużej 

mierze związane z gruntami rolnymi. 

Zasoby przyrody i ich stan oddziałują na wiele aspektów społecznych i 

gospodarczych. Jednym z kluczowych oddziaływań jest produkcyjna 

funkcja lasów, związana z wielofunkcyjnym charakterem gospodarki leśnej. 

Poza drewnem lasy są również źródłem zwierzyny oraz grzybów i owoców 

leśnych. Lasy na terenie powiatu piskiego pełnią także funkcje ochronne – 

475 ha. Lasy mają również istotne znaczenie społeczne, a w tym 

edukacyjne i rekreacyjne. Stan zasobów przyrody ma również wpływ na 

rolnictwo, w tym na jakość płodów rolnych. 

Na terenie powiatu piskiego występują również torfowiska i mułowiska, 

zajmowane przez zbiorowiska łąk wilgotnych, lasy i zarośla oraz szuwary 

wodne, wodno-łąkowe i wielkoturzycowe. Ponadto znaleźć tu można 

mszary torfowisk przejściowych i młaki nisko turzycowe torfowisk niskich. 

Obszary chronione stanowią około 80,5% powierzchni powiatu i obejmują: 

 obszary Natura 2000: Ostoja Poligon Orzysz, Bagno Nietlickie, Puszcza 

Piska, Mazurskie Bagna, Murawy na Poligonie Orzysz, Ostoja Piska; 

 park krajobrazowy: Mazurski Park Krajobrazowy; 

 obszary chronionego krajobrazu – 8; 

 rezerwaty przyrody – 7; 

 użytki ekologiczne – 7; 

 pomniki przyrody – 121 obiektów; 

Obszary i obiekty cenne przyrodniczo, objęte ochroną na terenie 
powiatu 
 

Lp. Forma ochrony przyrody 
Ilość 

obiektów 

Powierzchnia 

[ha] 

w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 

1. Park krajobrazowy 1 26361,97 

2. rezerwaty przyrody 7 1287,24 

3. obszary chronionego 

krajobrazu 
8 74974,86 

4. użytki ekologiczne 7 50,49 

5. 0bszary Natura 2000 6 1004,51 

6. Pomniki przyrody 121 - 

Źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych. 2021. Centralny Rejestr Form Ochrony 

Przyrody. GDOŚ. 2021 
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Cały Powiat Piski znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego 

Zielone Płuca Polski, którego głównym zadaniem jest promocja 

proekologicznego rozwoju oraz zapewnienie wysokiego poziomu 

środowiska przyrodniczego poprzez utrzymanie zrównoważonego rozwoju 

struktur przestrzennych. 

Największymi zakładami pracy w powiecie nadal pozostają Paged Pisz 

Sp. z o.o., zakład drzewny TELMEX, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

oraz firma BIALMED Sp. z o.o. 

 

W 2021 roku liczba ludności wynosiła 54.187. Z danych GUS za pierwsze 

półrocze 2021 r. wynika, że 59,8% ludności zamieszkiwało w miastach.  

Jednostka terytorialna Liczba ludności w latach:  

2019 2020 2021 

Powiat Piski 56.135 55.952 54.187 

Gmina Pisz 27.659 27.616 26.626 

Gmina Ruciane Nida 7.991 7.944 7.867 

Gmina Orzysz 8.863 8.827 8.572 

Gmina Biała Piska 11.622 11.565 11.122 

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2019r. , 30.06.2020 r., 31.12.2021 r.) 

Źródło: Urzędy Miast i Gmin 

 

Na koniec 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu 

zarejestrowanych było 1995 osób, w tym 1162 kobiet. W porównaniu do 

2020 roku liczba bezrobotnych spadła o 216 osób, tj. 9,8%. (na koniec 2020 

roku było zarejestrowanych 2211 osoby bezrobotne). 

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było z Gminy Pisz (932 

osoby). Następnie z Gminy Biała Piska (616 osób), Gminy Orzysz (350 

osób) i Gminy Ruciane –Nida (313 osób). Największy spadek liczby 

bezrobotnych do poprzedniego roku nastąpił w Gminie Biała Piska o 95 

osób. 

 

Liczba osób zarejestrowanych z poszczególnych gmin Powiatu 

Piskiego wg stanu na koniec 2021 roku 

Lp. Nazwa gminy Bezrobotni 

zarejestrowa-

ni na koniec 

2020 roku 

Liczba 

osób 

zarejestro-

wanych 

na koniec 

2021 roku 

Udział 

% do 

ogółu 

Wzrost(+) / 

spadek (-) 

liczby osób 

bezrobot-

nych do 

poprzednieg

o roku (3-4) 

1 2 3 4 5 6 

1 Biała Piska 

(miejsko-wiejska) 

616 521 26,12 -95 

2 Orzysz (miejsko-

wiejska) 

350 325 16,29 -25 

3 Pisz (miejsko-

wiejska) 

932 878 44,01 -54 

4 Ruciane-Nida 

(miejsko-wiejska) 

313 271 26,12 -42 

 
Suma : 2211 1995 100% -216 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Urząd Pracy w Piszu na podstawie danych 

statystycznych 
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Liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych 
miesiącach w 2021 roku. 

 

 

Miesiąc 

Liczba osób 

bezrobotnych

(stan na 

koniec 

miesiąca) 

Stopa 

bezrobocia w 

powiecie piskim 

na koniec 

miesiąca 

Stopa 

bezrobocia 

w woj. 

warm.-

mazurskim 

Stopa 

bezrobocia 

w kraju 

Styczeń 2323 15,3 10,7 6,5 

Luty 2355 15,5 10,8 6,6 

Marzec 2364 15,5 10,6 6,4 

Kwiecień 2281 15,0 10,2 6,3 

Maj 2173 14,4 9,8 6,1 

Czerwiec 2041 13,6 9,3 6,0 

Lipiec 1966 13,2 9,0 5,9 

Sierpnia 1965 13.2 8,8 5,8 

Wrzesień 2027 13,6 8,7 5,6 

Październik 1985 13,3 8,6 5,5 

Listopad 1984 13,3 8,5 5,4 

Grudzień 1995 13,4 8,6 5,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu i GUS. 
 

Wśród wszystkich osób bezrobotnych (wg stanu na koniec 2021 r.) 967 

osób mieszkało na wsi. Osoby te stanowiły 48,5% wszystkich 

bezrobotnych. 

W ciągu 2021 roku w dużej mierze do rejestracji zgłaszały się osoby po 

raz kolejny (222 osób), tj. 11,13% ogółu rejestrujących się w Urzędzie. 

Z prawem do zasiłku na koniec roku było 414 osób, stanowiły zaledwie 

20,8%. Natomiast dotychczas nie pracujących było 256 osób, tj. 12,8%. 

Tabela poniżej przedstawia informację o osobach bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu wg stanu na 

koniec 2021 roku. 
 

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Piszu (stan na 31.12.2021 r.) 

 Ogółem w tym 

kobiet 

Liczba bezrobotnych 1995 1162 

Bezrobotni dotychczas 

niepracujący 

256 171 

Bezrobotni zamieszkali 

na wsi 

967 570 

Bezrobotni z prawa do 

zasiłku 

414 246 

Bezrobotni 

zarejestrowani po raz 

kolejny 

222 105 

Źródło: własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 
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Zadania publiczne w 2021 Powiat Piski realizował przy pomocy 17 

jednostek organizacyjnych: 

1. Starostwo Powiatowe w Piszu 

2. I Liceum Ogólnokształcące w Piszu 

3. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 

5. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 

6. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej 

7. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie 

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu  

9. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu 

10. Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach 

11. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu 

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 

13. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

14. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 

15. Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu 

16. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu  

17. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 

i Placówek w Piszu 

 

Największe wydatki Powiatu Piskiego w 2021 r. realizowane były w 

obszarze „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

(40,29% ogólnej kwoty wydatków), „Transport i łączność” (23,30%), 

„Administracja publiczna” (9,34%), „Ochrona zdrowia” (7,49%), 

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (5,84%). 

 

Zarząd Powiatu na realizację wszystkich zadań w 2021 r. wydatkował 

środki w wysokości ponad 90.000.000 zł. 

 

Organy Powiatu 

Skład Zarządu Powiatu w Piszu w 2021 r.: 

 

1. Andrzej Nowicki – Starosta 
2. Marek Wysocki – Wicestarosta 
3. Waldemar Brenda – Etatowy Członek Zarządu 
4. Michał Wrzosek – Członek Zarządu 
5. Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu 

 
Skład Rady Powiatu Pisz w 2021 r.: 
 

1. Lech Borak – Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu, członek 
Komisji Edukacji i Rodziny 

2. Lidia Borys-Dymczyk – Przewodnicząca Komisji Edukacji i 
Rodziny, członek Komisji Skarg, wniosków i petycji 

3. Łukasz Borys –  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek 
Komisji Ochrony Środowiska 

4. Waldemar Brenda – Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji 
Samorządu, Członek Komisji Edukacji i Rodziny 

5. Rafał Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i 
petycji, członek Komisji Ochrony Środowiska 

6. Andrzej Górski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek 
Komisji Edukacji i Rodziny 

7. Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, członek 
Komisji Samorządu, członek Komisji Edukacji i Rodziny 
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8. Marek Konopka – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, członek Komisji Ochrony Środowiska 

9. Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu Powiatu, członek 
Komisji Ochrony Środowiska 

10. Andrzej Nowicki – Starosta Piski 
11. Przemysław Ronkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, członek 
Komisji Edukacji i Rodziny 

12. Dariusz Smakosz – Przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej 

13. Paweł Szczech – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek 
Komisji Samorządu 

14. Mariusz Trupacz – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i 
Rodziny, członek Komisji Samorządu 

15. Michał Wrzosek – Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji 
Edukacji i Rodziny, członek Komisji Samorządu 

16. Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, członek Komisji Samorządu, 
członek Komisji Ochrony Środowiska 

17. Marek Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Samorządu, członek 
Komisji Rewizyjnej 

 

Zarząd Powiatu w Piszu wykonywał w 2021 r. zadania określone 
przepisami prawa w zakresie: 

- edukacji publicznej; 
- promocji i ochrony zdrowia; 
- pomocy społecznej; 
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
- polityki prorodzinnej; 
- wspierania osób niepełnosprawnych; 
- transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
- kultury fizycznej i turystyki; 
- geodezji, kartografii i katastru; 
- gospodarki nieruchomościami; 
- administracji architektoniczno-budowlanej; 
- gospodarki wodnej; 
- ochrony środowiska i przyrody; 
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej 
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 
ludzi oraz środowiska; 

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy; 

- ochrony praw konsumenta; 
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych; 
- obronności; 
- promocji powiatu; 
- współpracy 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. 

 
W 2021 r. Zarząd Powiatu odbył 37 posiedzeń, podjął 107 uchwał 

Zarządu, do Rady Powiatu skierował 49 projektów uchwał, na sesjach Rady 

przedstawił 13 sprawozdań ze swojej działalności, 2 sprawozdania z 

realizacji uchwał własnych, 13 sprawozdań z realizacji uchwał Rady 
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Powiatu. Ponadto realizował na bieżąco wszystkie inne zadania, które 

pojawiły się w trakcie pracy w roku 2021. 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres 

zmian. 

 W 2021 r. granice Powiatu Piskiego nie zmieniły się. 
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Budżet Powiatu Piskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę 
Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXVI/173/20. 
 
Dochody 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/173/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na rok 
2021 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 96.719.027,00 zł. W 
ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 6.078.235,00 zł. Zmiany 
dochodów wprowadzano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 
Piskiego. 
Dochody budżetu Powiatu Piskiego można podzielić na trzy główne 
kategorie: dochody własne, dotacje, subwencja. Struktura dochodów 
pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach stanowi 
subwencja, tj. 55,07% (Wykres Nr 1). 
 
Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 102.797.262,00 zł 
zrealizowano 87.887.681,32 zł, tj. 85,50% planu, w tym: 
 

 dochody własne – 16.117.946,58 zł (105,40% planu), 

 dotacje – 23.373.795,74 zł (58,29% planu), 

 subwencja ogólna – 48.395.939,00 zł (102,09% planu). 

 

Strukturę dochodów Powiatu Piskiego w 2021 r. obrazuje poniższy wykres:  

 

 

Wykres Nr 1 

Dochody własne 
 
W 2021 roku pozyskano 16.117.946,58 zł dochodów własnych, tj. 105,40% 
rocznego planu. 
 

Na dochody własne składają się:  

1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 

w tym w: 

- podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.869.333,00 zł, 

- podatku dochodowym od osób prawnych – 157.924,55 zł. 
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2. Dochody z majątku, w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości oraz 

składników majątkowych, z usług świadczonych przez jednostki 

organizacyjne, z najmu i dzierżawy nieruchomości będących 

w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu oraz z tytułu opłat za 

trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 710.355,16 zł. 

3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 

206.189,83 zł. 

4. Pozostałe dochody – 4.952.677,33 zł w tym m.in.: 

- wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym 

wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wydanie prawa jazdy i inne) – 

2.326.544,14 zł, 

- dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

– 817.607,98 zł, 

- dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 

403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

– 27.972,90 zł, 

- wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci 

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Piskiego oraz na terenie innych powiatów, wpłaty gmin na rzecz 

Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Piskiego – 985.887,64 zł, 

- pozostałe dochody własne (rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, 

odszkodowania, wpływy z usług, różne dochody, odsetki 

na rachunkach bankowych, itp.) – 794.664,67 zł. 

5. Dotacja celowa z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania z 

zakresu kultury – 210.100,00 zł. 

6. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, otrzymanej z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między j.s.t. (od gminy Rucian-Nida) na zadania 

z zakresu ochrony zdrowia – 11.366,71 zł. 

 

Dotacje 

Dotacje zasilające budżet Powiatu Piskiego wynosiły 23.373.795,74 zł 
(58,29 % planu) i były to: 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat – 14.987.605,18 zł 

(92,82%), 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej – 86.319,15 zł (124,85%), 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych powiatu – 196.794,00 zł (100,00%), 

 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (w tym 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Dróg 

Samorządowych i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

oraz zadań bieżących – 5.702.854,57 zł (28,61%), 
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 dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, płatności 
w ramach budżetu środków europejskich – 528.847,03 zł (28,23%), 

 dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (w tym z Funduszu Pracy 

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – 846.649,81 

zł (99,17%), 

 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

realizację inwestycji drogowych – 959.000,00 (100,00%), 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 65.726,00 zł 

(100,00%). 

 

Subwencja ogólna  

Na otrzymaną kwotę subwencji ogólnej 48.395.939,00 zł (102,09% planu) 
składają się: 
 

 część oświatowa subwencji ogólnej – 28.691.908,00 zł, 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej – 15.156.177,00 zł, 

 część równoważąca subwencji ogólnej – 3.558.358,00 zł, 

 uzupełnienie subwencji ogólnej – 989.496,00 zł. 

Wydatki 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/173/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na rok 2021 
budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 93.118.711,00 zł. W ciągu 
roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 15.660.197,00 zł. Zmiany 
wydatków wprowadzano uchwałami Rady Powiatu Pisz i Zarządu Powiatu 
w Piszu. 
 
Z zaplanowanych wydatków ogółem 108.778.908,00 zł wykonano 
90.456.687,46 zł (83,16 % planu). 
 
Wydatki bieżące wyniosły 69.402.065,68 zł (97,27% planu), natomiast 
wydatki majątkowe 21.054.621,78 zł (56,26% planu). 
 
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków Powiatu Piskiego 
w 2021 roku: 

 

Wykres Nr 2 

 

 

76,72%

23,28%

wydatki bieżące
(76,72%)

wydatki majątkowe
(23,28%)
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Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała 
się następująco: 

Dział klasyfikacji budżetowej Wykonanie 
Struktura 

% 

Rolnictwo i łowiectwo 600,00 0,00 

Leśnictwo 505.834,08 0,56 

Transport i łączność 21.078.804,95 23,30 (2) 

Gospodarka mieszkaniowa 274.390,60 0,30 

Działalność usługowa 1.212.100,48 1,34 

Administracja publiczna 8.443.716,51 9,34 (3) 

Obrona narodowa 953,30 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.278.425,95 5,84 

Wymiar sprawiedliwości 131.757,01 0,15 

Obsługa długu publicznego 89.445,79 0,10 

Różne rozliczenia 29.966,00 0,03 

Oświata i wychowanie 
36.441.307,90 40,29 (1) 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Ochrona zdrowia 6.775.680,57 7,49 

Pomoc społeczna 2.807.935,58 3,10 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.483.158,40 3,85 

Rodzina 3.099.180,65 3,43 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.635,63 0,03 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 754.149,93 0,83 

Kultura fizyczna 21.644,13 0,02 

OGÓŁEM: 90.456.687,46 100,00 

 
w tym: 
 
Wydatki majątkowe – 21.054.621,78 zł, z tego: 

 Transport i łączność – 15.558.366,35 zł (52,20% planu), 

 Administracja publiczna – 36.578,97 zł (100,00% planu), 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

– 352.000,00 zł (100,00%), 

 Oświata i wychowanie – 168.305,72 zł (18,59% planu), 

 Ochrona zdrowia – 4.912.300,74 zł (81,01% planu), 

 Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.000,00 zł (100,00 % planu), 

 Działalność usługowa – 11.070,00 zł (100,00% planu). 
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Informacja dotycząca skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie dochodów 

i wydatków powiatu piskiego w roku 2021 

TABELA I. UBYTEK DOCHODÓW W 2021 r. WYNIKAJĄCY Z PRZECIWDZIAŁANIA  

COVID-19 (w pełnych złotych)  

 

 

TABELA II. WYDATKI PONIESIONE W 2021 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19  

(w pełnych złotych) 

 

 

 
 
 
 
 
Podstawowe dane 

finansowe – rok 2021 

 

Zadłużenie Powiatu Piskiego 

Na koniec 2021 roku zadłużenie Powiatu Piskiego wynosiło 
10.699.680,00 zł. W 2021 roku spłacono 3.600.316,00 zł zadłużenia. 
Koszty obsługi długu wyniosły 89.445,79 zł. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 
w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, był na bezpiecznym 
poziomie i wyniósł 6,05 %. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy wynosi 11,44 %. Zatem w perspektywie lat 
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie występuje zagrożenie 
negatywnego poziomu wskaźnika. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2021 zawiera 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przyjęte Uchwałą Nr 24/129/2022 Zarządu Powiatu w Piszu 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

 

Razem,     

z tego:

finansowanie 

środkami budżetu 

panstwa

finansowanie 

środkami 

funduszu 

celowego z 

wyłączeniem 

Funduszu Pracy

finansowanie 

środkami z 

Funduszu Pracy

finansowanie ze środków unijnych i 

EFTA

finansowanie srodkami z 

Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-

19 z wyłączeniem 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

finansowanie środkami z 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

wydatki budżetowe 

finansowane ze źródeł 

innych niż wymienione w 

kol. od 3 do 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. WYDATKI BIEŻĄCE,z  tego: 110 768 0 22 789 65 726 22 253

dotacje na zadania bieżące 30 726 30 726 0

zakup materiałów i usług 57 253 35 000 22 253

pozostałe wydatki bieżące 22 789 22 789 0

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 622 535 622 535

WYDATKI INWESTYCYJNE 622 535 622 535

OGÓŁEM I i II 733 303 0 0 22 789 0 65 726 622 535 22 253

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE 2021 r.
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r. 

Lp. Uchwała Informacja o wykonaniu 

 XXVII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 28 
stycznia 2021r. 

 

1. UCHWAŁA NR XXVII/174/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na rok 2021r. 

Zrealizowano. 

 XXVIII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 25 
lutego 2021r. 

 

2. UCHWAŁA NR XXVIII/175/21 RADY 
POWIATU PISZ zmieniająca Uchwałę Nr 
XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 
grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej na terenie 
miasta Ruciane Nida 

Uchwała została w całości zrealizowana.  

W dniu 06.09.2021 r. zostały przeprowadzone 

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

ostatnich 7 działek, przeznaczonych pod zabudowę 

garażami wraz z odpowiednio przypadającymi 

udziałami w działce gruntu przeznaczonej do 

komunikacji. Łączna kwota ze sprzedaży 

przedmiotowych nieruchomości wyniosła 48.500,00 

zł. 

 

3. UCHWAŁA NR XXVIII/176/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zatwierdzenia 
i przyjęcia do realizacji Powiatowego 
Programu Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 

W realizacji. 

4. UCHWAŁA NR XXVIII/177/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie określenia 
zadań powiatu realizowanych w 2021 r. 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Zrealizowano. 

5. UCHWAŁA NR XXVIII/178/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 

Zrealizowano. 

6. UCHWAŁA NR XXVIII/179/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXIX sesja Rady Powiatu Pisz dnia 25 
marca 2021r. 

 

7. UCHWAŁA NR XXIX/180/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie przyjęcia 
przez Powiat Piski zadania publicznego z 
zakresu administracji rządowej 

Zrealizowano. 

8. UCHWAŁA NR XXIX/181/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie złożenia 
wniosku o zezwolenie na utworzenia 
oddziału przygotowania wojskowego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Orzyszu 

Złożono wniosek (odrzucony). 

9. UCHWAŁA NR XXIX/182/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 

Zrealizowano. 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 16 z 121 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 

10. UCHWAŁA NR XXIX/183/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

11. UCHWAŁA NR XXIX/184/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu 
Warmińsko- Mazurskiemu na 
dofinansowanie zadań związanych z 
funkcjonowaniem Biura Regionalnego 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
w Brukseli w 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXX sesja Rady Powiatu Pisz dnia 29 
kwietnia 2021r. 

 

12. UCHWAŁA NR XXX/185/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zatwierdzenia 
i przyjęcia do realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2030 

W realizacji. 

13. UCHWAŁA NR XXX/186/21 RADY 
POWIATU PISZ stanowisko Rady 
Powiatu Pisz w sprawie poparcia starań 
Stowarzyszenia Mazurska Służba 
Ratownicza z siedzibą w Okartowie o 
przedłużeniu umowy dzierżawy działki 
stanowiącej własność Gminy Pisz 

Stanowisko przekazano: 
1) Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu; 
2) Burmistrzowi Pisza, 
3) Radzie Miejskiej w Piszu, 
4) Mazurskiej Służbie Ratowniczej w Okartowie. 

14. UCHWAŁA NR XXX/187/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.   

Zrealizowano.  

15. UCHWAŁA NR XXX/188/21 RADY 
POWIATU PISZ stanowisko Rady 
Powiatu Pisz w sprawie poparcia dla 
budowy obwodnicy Pisza zgodnie z 
zapisami Programu Budowy 100 
Obwodnic na lata 2020 – 2030   

Stanowisko przekazano: 
1) Parlamentarzystom z regionu Warmii i Mazur, 
2) Ministrowi Infrastruktury, 
3) Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, 
4) Marszałkowi Województwa Warmińsko-

Mazurskiemu, 
5) Sejmikowi Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, 
6) Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 

 XXXI sesja Rady Powiatu Pisz dnia 31 
maja 2021r. 

 

16. UCHWAŁA NR XXXI/189/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zatwierdzenia 
raportu o stanie powiatu za 2020 rok 

Zatwierdzono raport o stanie powiatu. 

17. UCHWAŁA NR XXXI/190/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie udzielania 
wotum zaufania Zarządowi Powiatu w 
Piszu 

Zarząd Powiatu w Piszu uzyskał wotum zaufania. 

18. UCHWAŁA NR XXXI/191/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu 
Piskiego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia za 2020 r. 

Zatwierdzono sprawozdanie. 
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19. UCHWAŁA NR XXXI/192/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie udzielania 
Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok 

Zarząd w Piszu uzyskał absolutorium. 

20. UCHWAŁA NR XXXI/193/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 - 2025 

Zrealizowano. 

21. UCHWAŁA NR XXXI/194/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXXII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 24 
czerwca 2021r. 

 

22. UCHWAŁA NR XXXII/195/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie wyrażania 
zgody na założenie i przystąpienie do 
stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie 
Samorządowe Południowe Mazury 

Uchwała została uchylona Uchwałą nr 
XXXIII/202/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 14 lipca 
2021 r. 

23. UCHWAŁA NR XXXII/196/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie wyrażania 
zgody na przystąpienie Powiatu Piskiego 
do porozumienia w sprawie realizacji 
zadania polegającego na opracowaniu 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Obszaru Południowych Mazur 

Wyrażono zgodę. 

24. UCHWAŁA NR XXXII/197/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie przekazania 
Gminie Orzysz prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie oświaty 
polegającego na utworzeniu i 
prowadzeniu szkoły – Branżowej Szkoły I 
Stopnia w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym im. Michała Kajki w 
Dąbrówce 

Zawarto w dniu 28 czerwca 2021 r. porozumienie z 
Gminą Orzysz – na czas prowadzenia szkoły przez 
Gminę. 

25. UCHWAŁA NR XXXII/198/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2025 

Zrealizowano. 

26. UCHWAŁA NR XXXII/199/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXXIII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 15 
lipca  2021r. 

 

27. UCHWAŁA NR XXXIII/200/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie rozpatrzenia 
petycji w sprawie ustanowienia strefy 
ciszy na Jeziorze Wierzbińskim 

Postanowiono o nieuwzględnieniu petycji. 

28. UCHWAŁA NR XXXIII/201/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego 
w Piszu za 2020 rok 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone. 
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29. UCHWAŁA NR XXXIII/202/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie wyrażania 
zgody na założenie i przystąpienie do 
stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie 
Samorządowe Południowe Mazury 

Wyrażono zgodę. 

30. UCHWAŁA NR XXXIII/203/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie udzielania 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Biała Piska, na 
dofinansowanie kosztów związanych z 
organizacją w roku 2021 dożynek 

Udzielono dotacji. 

 XXXIV sesja Rady Powiatu Pisz dnia 
24 sierpnia 2021r. 

 

31. UCHWAŁA NR XXXIV/204/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie skargi na 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Piszu 

Przedłużono termin rozpoznania skargi. 

32. UCHWAŁA NR XXXIV/205/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie złożenia 
wniosku o zezwolenie na utworzenie 
oddziału przygotowania wojskowego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Orzyszu   

Złożono wniosek. 

33. UCHWAŁA NR XXXIV/206/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2025 

Zrealizowano. 

34. UCHWAŁA NR XXXIV/207/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXXV sesja Rady Powiatu Pisz dnia 30 
września 2021r. 

 

35. UCHWAŁA NR XXXV/208/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie skargi na 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Piszu 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

36. UCHWAŁA NR XXXV/209/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie pozbawienia 
ulic Pionierskiej i ul. Rzemieślniczej w 
Rucianem- Nidzie kategorii drogi 
powiatowej 

Zrealizowano. 

37. UCHWAŁA NR XXXV/210/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie wyrażania 
zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą 
Piecki dotyczące realizacji zadania 
publicznego w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na objęciu 
mieszkańców Gminy Piecki usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Ukcie    

Porozumienie realizowane od 25.10.2021 r. do 
31.12.2023 r.  

38. UCHWAŁA NR XXXV/211/21 RADY 
POWIATU PISZ zmieniająca uchwałę Nr 
XXVIII/177/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 

Zrealizowano. 
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25 lutego 2021 r. w sprawie określenia 
zadań powiatu realizowanych w 2021 r. 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

39. UCHWAŁA NR XXXV/212/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2025 

Zrealizowano. 

40. UCHWAŁA NR XXXV/213/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXXVI sesja Rady Powiatu Pisz dnia 
28 października 2021r. 

 

41. UCHWAŁA NR XXXVI/214/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie przyjęcia „ 
Programu współpracy Powiatu Piskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022 ” 

W realizacji.  

42. UCHWAŁA NR XXXVI/215/21 RADY 
POWIATU PISZ zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych udostępnionych dla 
operatorów publicznego transportu 
zbiorowego i przewoźników 
uprawnionych do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu osób, warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów 

Zrealizowano.  

43. UCHWAŁA NR XXXVI/216/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie częściowego 
zwolnienia z obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych przez 
Panią Annę Grodzką p.o .dyrektora 
Zespołu Placówek Kształcenia 
Ustawicznego w Piszu 

Uchwała uchylona w całości rozstrzygnięciem 
nadzorczym PN.4131.439.2021 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. 

44. UCHWAŁA NR XXXVI/217/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 – 2025 

Zrealizowano. 

45. UCHWAŁA NR XXXVI/218/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

 XXXVII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 
25 listopada 2021r. 

 

46. UCHWAŁA NR XXXVII/219/21 RADY 
POWIATU PISZ zmieniająca uchwałę  Nr 
XXVIII/177/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 
25 lutego 2021 r. w sprawie określenia 
zadań powiatu realizowanych w 2021 r.  
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Zrealizowano.  
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47. UCHWAŁA NR XXXVII/220/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Powiatu 

Zrealizowano. 

48. UCHWAŁA NR XXXVII/221/21 RADY 
POWIATU PISZ zmieniająca Uchwałę Nr 
VIII/56/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 
maja 2011 r. w sprawie wysokości diet 
przysługujących radnym powiatu i 
sposobu ich wypłacania oraz w sprawie 
należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych powiatu 

Zrealizowano. 

49. UCHWAŁA NR XXXVII/222/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2021 - 2025 

Zrealizowano. 

50. UCHWAŁA NR XXXVII/223/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

51. UCHWAŁA NR XXXVII/224/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z 
dróg i ich parkowanie na obszarze 
powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów 
w przypadku odstąpienia od 
wykonywania dyspozycji usunięcia 
pojazdu w 2022 r. 

W realizacji.  

XXXVIII sesja Rady Powiatu Pisz dnia 20 grudnia 2021r. 

52. UCHWAŁA NR XXXVIII/225/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie uchwalenia  
„Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Piskiego na lata 2021- 2025 z 
perspektywą do roku 2029” 

W realizacji.  

53. UCHWAŁA NR XXXVIII/226/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie powierzenia 
Gminie Ruciane – Nida zadań powiatowej 
biblioteki publicznej 

Zawarto w dniu 18 lutego 2022 r. porozumienie z 
Gminą Ruciane-Nida – na czas określony do 31 
grudnia 2022 r. 

54. UCHWAŁA NR XXXVIII/227/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu piskiego w 2022 r. 

W realizacji.  

55. UCHWAŁA NR XXXVIII/228/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. 

Zrealizowano. 

56. UCHWAŁA NR XXXVIII/229/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie ustalenia 
kwot wydatków budżetu powiatu, które 
nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowego 2021 

W realizacji. 

XXXIX sesja Rady Powiatu Pisz dnia 30 grudnia 2021r. 

57. UCHWAŁA NR XXXIX/230/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno – finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ Szpitala 
Powiatowego w Piszu oceniono pozytywnie. 
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Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Po9wiatowego w Piszu 

58. UCHWAŁA NR XXXIX/231/21 RADY 
POWIATU PISZ w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Piskiego na lata 2022-2026 

W realizacji. 

59. UCHWAŁA NR XXXIX/232/21 RADY 
POWIATU PISZ  w sprawie uchwalania 
budżetu Powiatu Piskiego na 2022 r. 

W realizacji. 

 

IV. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego, Strategii Zintegrowanego Rozwoju 

Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich w 2021 roku 

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju Powiatu Piskiego  

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia przyjęta została uchwałą nr XXXV/233/13 Rady Powiatu 
Pisz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2013-2023” 

 

Podstawowe założenia 

Strategia rozwoju Powiatu Piskiego jest dokumentem ujmującym 
najważniejsze cele oraz uwarunkowania rozwoju powiatu do 2023 
roku poprzez realizację celów strategicznych: 

1) Włączenie społeczne i przeciwdziałanie emigracji,  
2) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu,  
3) Ochrona środowiska naturalnego z zachowaniem istotnych funkcji 

społeczno- gospodarczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 2021 r. realizowano działania w ramach następujących celów 
strategicznych wyjaśnienie: (CS- cel strategiczny), przy współpracy 
Zarządu Powiatu w Piszu i jednostek organizacyjnych: 
 
CS: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I PRZECIWDZIAŁANIE EMIGRACJI: 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Piszu: 

 Od 01 stycznia 2021 roku realizował projekt pn. Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim 
(VI) współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
piskim.  
Okres realizacji – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 Od 1 stycznia 2021 r. realizował projekt pn. Aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie piskim (VII), który jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 315 osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia. Projekt skierowany 
jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego zarejestrowanych w 
PUP w Piszu, którzy są w wieku 30 lat i więcej i którzy znajdują się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Okres realizacji – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 
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Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizowano zadnia z zakresu pozyskiwania kandydatów na 
rodziny zastępcze (PCPR w Piszu), udzielano wsparcia rodzinom 
mającym trudności w opiece nad dziećmi, wykonywano zadania z 
zakresu rozwoju dziecka i opieki nad dziećmi, (PCPR Pisz, PPP-
P w Piszu, OSW w Łupkach). 

 
CS: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ I 

TURYSTYCZNEJ POWIATU 
 

W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 
Powiatu Piskiego realizowano w 2021 r. następujące 
przedsięwzięcia: 

 
1. Za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały  

 Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej  

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1646N- ul. Guzianka w 
Rucianem- Nidzie, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w 
ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w m. Karwica, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1684N w m. Włosty, 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1686N w m. Karwik, 

 Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki 
- Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) (Finansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych),  

 Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w 
ciągu dr. pow. Nr 1702N DK Nr 63 - Odoje - Żelki. Odoje wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu dr. pow. Nr 
1861N w m. Ogródek wraz z dojazdami,  

 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) - 
Drygały - Skarżyn (Finansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych),  

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N 
(Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo, odcinek Długi Kąt – Kowalewo 
(Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),  

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – 
Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63, odcinek Ublik – DK Nr 63 
(Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych), 

 0 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga 
powiatowa Nr 1648N (dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg),  

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – 
Rostki Skomackie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg), 

 Przebudowa ul. Lipowej w Piszu (dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg), 

 
2. Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Piszu: 

 W ramach projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w 
Piszu, wykonano ogólnodostępną siłownię przy I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. 
projekt zrealizowany do 31.08.2021 r. 
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 W ramach projektu pn. "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe" 
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg 
V-A Litwa-Polska Europejskiego Funduszu Regionalnego 
realizowano m.in. inwestycję związaną ze zmianą ekspozycji stałej 
w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. 

 
CS: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Z ZACHOWANIEM 

ISTOTNYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 
 
W ramach tego obszaru kontynuowano inwestycje pn. "Poprawa 
efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych 
Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w 
Piszu" (prace modernizacyjne) w ramach RPO Warmia i Mazury na 
lata 2014-2020. 
Projekt realizowany w okresie od 26.02.2020r. do 30.12.2022 r. 

 

 

 

Nazwa dokumentu  
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior 

Mazurskich  

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia przyjęta została uchwałą nr XLVI/296/14 Rady Powiatu Pisz 
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe założenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia zintegrowanego rozwoju Powiatów Wielkich Jezior 
Mazurskich ma służyć poprawie spójności terytorialnej subregionu, 
kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju obszaru, wzmocnieniu i 
wyartykułowaniu jego walorów społeczno-gospodarczych, 
stymulowaniu partycypacji społecznej w życiu publicznym, a także 
poprawie efektywności wykorzystania środków publicznych w 
zarządzaniu rozwojem społeczno-gospodarczym. 
Obszary priorytetowe  
1. Edukacja, wiedza i społeczeństwo obywatelskie 
2. Rynek pracy i zatrudnienie  
3. Zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, pomoc i integracja społeczna 
4. Dostępność komunikacyjna i sieci 
5. Promocja i ochrona walorów subregionu 
 

Cele strategiczne: 
Cel strategiczny 1.  
Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku 
pracy 
Cel strategiczny 2.  
Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego rynku 
pracy 
Cel strategiczny 3.  
Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z 
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i 
integracją społeczną 
Cel strategiczny 4.  
Rozwój infrastruktury technicznej subregionu 
Cel strategiczny 5.  
Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu 
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Realizacja celów strategicznych w roku 2021.  
 
Cel strategiczny 1. 
Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku pracy. 
W ramach wskazanego celu poszczególne jednostki organizacyjne 
realizowały we współpracy z Zarządem Powiatu w Piszu niżej 
wymienione projekty: 
1. Zespół Szkół Zawodowych Z Biblioteką Pedagogiczną w 

Piszu: 

 Projekt: z Piszu do Italii, projekt realizowany w okresie 

01.12.2019-30.11.2022; Źródło: Program Erasmus + 
W ramach projektu we współpracy z włoskim partnerem szkoły 
zaplanowano 3 mobilności dla 64 uczniów ZSZ BP Pisz 

 

 Projekt: Pewny sukces na rynku pracy – technik informatyk, 
projekt realizowany w okresie 01.03.2021-30.11.2021; Źródło: 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  
Projekt dotyczy unowocześnienia ofert kształcenia w zawodzie 
technik informatyk w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką 
Pedagogiczną w Piszu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, 
opracowanie modelu współpracy z pracodawcami i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli  

 
2. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie 

Źródło: Program Erasmus + 

 Projekt: Birds Over European Skies, projekt realizowany w 
okresie 01.09.2020 – 31.10. 2022 
Projekt zakłada współpracę szkół w celu wymiany dobrych praktyk 
funkcjonujących w Turcji, Portugalii, Litwie, Grecji, Włoszech i 
Polsce 

 

 Projekt: Leśne staże zawodowe we Francji; projekt 
realizowany w okresie 31.12.2020 – 30.12.2022 
Realizacja projektu związana z organizacją staży zawodowych dla 
łącznie 40 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie 
we francuskiej firmie Robin Papienieres. 
 

 Projekt: Get Real Not Virtual But Equal, projekt realizowany w 
okresie 01.09.2020 – 31.08.2022 
Projekt zakłada współpracę szkół w celu wymiany dobrych praktyk 
funkcjonujących w Turcji, Portugalii, Włoszech i Polsce. 
 

 Projekt: Thinking Globally, Acting Locally, projekt 
realizowany w okresie 01.10.2020 – 30.09. 2022 
Projekt zakłada współpracę szkół w celu wymiany dobrych praktyk 
funkcjonujących w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Polsce. 
 

 Projekt: Forrest School Of European Cultures In The 
University Of European Citizenship, projekt realizowany w 
okresie 01.03.2021 – 28.02.2023 
Projekt zakłada współpracę szkół w celu wymiany dobrych praktyk 
funkcjonujących w Macedonii, Hiszpanii, Turcji, Słowenia, 
Włoszech i Polsce 
 

 Projekt: Agripol: Agricultural Policy And Sustainability In 
Vocational Education, projekt realizowany w okresie 
01.11.2020 – 30.04.2023 
Projekt dotyczy partnerstwa strategicznego i zakłada wymianę 
dobrych praktyk wśród krajów w projekcie uczestniczących. 
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Uczestnikami projektu są nauczyciele placówek oświatowych z 
Niemiec (Lider projektu), Austrii, Bułgarii i Polski. 
 

 Projekt: "Poprawa efektywności energetycznej budynku 
warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z 
Biblioteką Pedagogiczną w Piszu" w ramach RPO Warmia i 
Mazury na lata 2014-2020, prace modernizacyjne, projekt 
realizowany w okresie 2020-02-26- 2022-12-30 

 
3. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej 

Źródło: Program ERASMUS + 

 Projekt: Europejskie Doświadczenia Zawodowe, projekt 
realizowany w okresie 30.11.2020 – 30.01.2022 
Organizacja praktyk zawodowych we włoskiej miejscowości 
Spoleto dla 64 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. 

 
4. II Liceum Ogólnokształcące w Piszu  

Źródło: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 Projekt: „Modern media versus young people – opportunities 
or a threat”, projekt realizowany w okresie 01.05-31.10.2021 
W ramach projektu zorganizowano pobyt 20 uczniów w 
miejscowości Platamonas w Grecji. Podczas dwutygodniowego 
wyjazdu uczniowie poznali system szkolnictwa greckiego, 
odwiedzając publiczne 4th Lyceum w Katerini i prywatne liceum 
Bakojani w Larissie, gdzie zaprezentowane zostały informacje o II 
LO, Piszu i Mazurach. Podczas pobytu uczniowie uczestniczyli w 
wycieczkach i wizytach krajoznawczych.  

 
5. I Liceum Ogólnokształcące Im. Bojowników o Polskość Mazur 

w Piszu 

 Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Piszu, projekt zrealizowany do 
31.08.2021 r. 
Źródło: Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
W ramach projektu wykonano ogólnodostępną siłownię przy I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w 
Piszu  

 
6. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy W Piszu: 

 Zakupiono łódź klasy Optimist z osprzętem 
 
Cel strategiczny 2. 
Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego 
rynku pracy. 

 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu: 

 Od 01 stycznia 2021 roku realizował projekt pn. Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim 
(VI) współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
piskim.  

 Od 1 stycznia 2021 r. realizował projekt pn. Aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie piskim (VII), który jest współfinansowany 
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z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 315 osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia. Projekt 
skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego 
zarejestrowanych w PUP w Piszu, którzy są w wieku 30 lat i 
więcej i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

 
Cel strategiczny 3. 
Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z 
ochroną zdrowia, bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i 
integracją społeczną: 
 
1. W SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Piszu: 

 realizowano projekt pn. "Przebudowa, modernizacja i 
rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z 
wyposażeniem" w ramach zwalczania zakażenia, 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz 
zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
SARS-COV-2, zwanej "COVID-19", 

 przekazano dotację na wymianę lamp operacyjnych na bloku 
operacyjnym na dwuczaszowe LED (3 szt.) 

 dofinansowano zakup specjalistycznego tabletu wraz z 
wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dodatkowego 
zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z 
pandemią COVID-19 dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w 
Piszu. 

 
2. Powiat Piski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Piszu, w ramach tworzenia i wspierania form wsparcia 
dziennego, w tym form środowiskowych, w roku 2021 kontynuował 
zadania publiczne z zakresu: 

 Prowadzenia na terenie Powiatu Piskiego Domu Pomocy 
Społecznej w Ukcie o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób 
przewlekle psychicznie chorych.  

 Prowadzenie na terenie powiatu piskiego ponadgminnych 
ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Ukcie dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej dla 52 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
3. Realizowano zadnia z zakresu pozyskiwania kandydatów na 

rodziny zastępcze (PCPR w Piszu), udzielano wsparcia rodzinom 
mającym trudności w opiece nad dziećmi, realizowano zadania z 
zakresu rozwoju dziecka i opieki nad dziećmi, (PCPR Pisz, PPP-P 
w Piszu, SOSW w Łupkach), realizowano poradnictwo 
specjalistyczne z zakresu porad prawnych. 

 
Cel strategiczny 4. 
Rozwój infrastruktury technicznej subregionu 
 
Za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu realizowano 
w roku 2021 następujące działania służące rozwojowi infrastruktury 
technicznej subregionu – informacja na str. 22, pkt 1 
 
Cel strategiczny 5. 
Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu 
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W 2021 r. w ramach wskazanego celu strategicznego realizowano 
inwestycję pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku 
warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką 
Pedagogiczną w Piszu" w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 
2014-2020, prace modernizacyjne. 
Projekt realizowany w okresie od 26.02.2020 r. do 31.12.2022 r. 

 

 

V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacjami o realizacji polityk, programów 

i strategii dotyczących tych zadań.  

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

1. Program „Aktywna Tablica” 
 
2. Program „Laboratorium Przyszłości”  
 
3. Program „Za życiem”  
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek 

w Piszu, 

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, 

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu,  

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach. 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Program „Aktywna Tablica”  

Program rządowy ukierunkowany na rozwijanie szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. 
Program skierowany do szkół współfinansowany jest w 80% 
środków budżetu państwa, pozostałe 20% stanowi wkład własny 
organów prowadzących. W 2021 r. w programie uczestniczyły 
szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (technikum), I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, II 
Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz Zespół Szkół Zawodowych 
z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu (technikum i szkoła branżowa I 
stopnia). W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt 
komputerowy: projektory, laptopy, monitory interaktywne, itp. na 
łączną kwotę 87 500,00 PLN, z czego 70 000,00 zł stanowiło 
dotację celową, pozostałe 17 500,00 zł to wkład własny 
samorządu.  
 

 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 28 z 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Program „Laboratorium Przyszłości”  

To inicjatywa edukacyjna, której celem jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program wspiera więc szkoły 
podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka). W 2021 r. programem objęto Szkołę 
podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Łupkach. W ramach programu zakupiono 
sprzęt elektroniczny m.in.: drukarkę, laptopa, aparat fotograficzny 
a także zestaw lamp oświetleniowych czy robot edukacyjny. 
Wartość zadania wyniosła 30 000,00 PLN i całość pochodziła z 
budżetu państwa (program nie wymagał wniesienia wkładu 
własnego).  
 

3) Program „Za życiem”  

To program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowany na 
podstawie porozumienia zawartego 1 grudnia 2017 r. pomiędzy 
Powiatem Piskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ramach 
porozumienia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 
Łupkach prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 
zagrożenia niepełnosprawnością. Do najważniejszych zadań 
programu należy wsparcie psychologiczne ukierunkowane na 
poradzenie sobie, przez rodzinę, z sytuacją kryzysową 
spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej 
pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia 
niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku 
i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, 
psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych 
specjalności, w zależności od potrzeb dziecka. 
W 2021 roku wsparciem objęto 33 dzieci, prowadząc 780 godzin z 
terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, terapii taktylnej, 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć z 
pedagogiem, terapii EEG BIOFEEDBACK, terapii metodą 
Tomatisa. Na realizację ww. działań w 2021 r. wydatkowano kwotę 
54 000,00 zł, w całości pochodzącą z budżetu państwa (program 
nie wymagał wniesienia wkładu własnego).  

 
4) Zadania oświatowe realizowane w 2021 roku: 

W 2021 r. liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach 
i placówkach powiatowych (na dzień 31.12.2021 r.) wynosiła 286, 
(liczba etatów – 236,30), liczba uczniów – 1942, liczba etatów osób 
zatrudnionych w administracji i obsłudze – 82. Zadania edukacyjne 
realizowano w 10 jednostkach oświatowych. 

 

 Liczba uczniów ogółem w powiatowych szkołach i placówkach wg 
stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1944 osoby, w tym: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur 
w Piszu – 316 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 322 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 
– 662 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 96 

 Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 162 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 242  

 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 81 
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 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 61 
 

 Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach prowadzonych 
przez Powiat Piski wg stanu na 31 grudnia 2021 r. ( ogółem 89 ): 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur 
w Piszu – 13 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 13 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 
– 28 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 4 

 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 8 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 10 

 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 4 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach - 9 
 

 Liczba etatów nauczycieli ( 236,30 ), zatrudnionych w szkołach i 
placówkach wg stanu na 31 grudnia 2021 r.: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur 
w Piszu - 24,49 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 25,96 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 
– 66,96 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 10,93 

 Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 22,26 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 34,97 

 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 5,03  

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 
27,20 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu 
– 14,50 

 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 4,0 
 

 Liczba nauczycieli (286 osób ) , zatrudnionych w szkołach i 
placówkach wg stanu na 31 grudnia 2022 r.: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur 
w Piszu - 29 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 30 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 
– 73 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 19 

 Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 27 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 40 

 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 20  

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 28 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu 
– 13 

 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 7 
 

W 2021 r. z uwagi na nadal trwająca epidemię COVID- 19, nauka 
w szkołach odbywała się w trybie zdalnym lub stacjonarnym w 
zależności od wprowadzanych obostrzeń. Jednostki oświatowe na 
bieżąco wprowadzały procedury zapewniające bezpieczne warunki 
nauki i pracy oraz podnoszono umiejętności w technikach pracy 
zdalnej. W szkołach odbywały się akcje promujące szczepienia wśród 
uczniów i rodziców, organizowane były dowozy uczniów na 
szczepienia do powszechnego Punktu Szczepień w Piszu. Mimo wielu 
trudności wynikający z sytuacji, realizacja podstawy programowej 
stanowiła najważniejszy cel. Wiele uwagi poświęcono pomocy 
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uczniom w nadrabianiu zaległości. Od września do grudnia 2021r. 
szkoły organizowały zajęcia wspomagające, mające na celu 
utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W ramach 
przeciwdziałania skutkom epidemii wśród uczniów, realizowano 
zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

Podobnie jak w 2020 r. realizowano  inwestycje, wykonywano 
najpotrzebniejsze remonty w obiektach szkolnych. Podejmowano 
działania w celu wyposażenia jednostek oświatowych w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania. 
Wydatkowano środki na doskonalenie nauczycieli, wspierano 
finansowo uczniów poprzez programy stypendialne i realizowano 
kursy zawodowe.  
 
a) Pomoc stypendialna: 
 
W 2021 r. udzielono pomocy stypendialnej 35 uczniom szkół 

ponadpodstawowych : 

 stypendium jednorazowe w kwocie 700 zł – przyznano 9 uczniom : 

 Zespół Szkół leśnych w Rucianem Nidzie – 1 uczeń 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w 

Piszu – 3 uczniów 

 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 5 

uczniów 

 stypendium roczne w kwocie 280 zł – przyznano 26 uczniom: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w 

Piszu – 11 uczniów 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 5 uczniów 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 

3 uczniów 

 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 3 uczniów 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 3 uczniów 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 1 uczeń 

 
Łączna kwota 35 420 zł 
 
b) Kursy zawodowe w szkołach na terenie Powiatu Piskiego:  

 
W 2021 r. 2 szkoły przeprowadziły kursy kwalifikacyjne: 
 

 Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej zorganizował 1 kurs 
kwalifikacji zawodowych: 
 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 
 

 RL04 – prowadzenie produkcji rolniczej  
 
Z kursu skorzystało 50 słuchaczy. 
 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie zorganizował 4 kursy 
kwalifikacji zawodowych:  

 ES.01- obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej -24 
osób 

 OGR.02 –zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - 16 osób 

 ROL.03- prowadzenie produkcji pszczelarskiej -23 osób 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 31 z 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROL.09- organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i 
pszczelarskiej -20 osób 
 
Z kursów skorzystało 83 słuchaczy. 
 
Powyższe kursy finansowane były ze środków budżetu powiatu. 

  
c) Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych dla szkół 

oraz świadczenia pracownicze i socjalne dla nauczycieli: 
 

W 2021 r. Powiat Piski zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki 
otrzymał środki ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 
0,4% rezerwy w łącznej kwocie 154 686 zł (w 2020 r. – 147 943 zł)  
środki przeznaczono na: 
1. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

zwalnianego nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych z 
Biblioteką Pedagogiczną w Piszu- 25 986 zł; 
 

2. Dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne gabinetu rewalidacyjnego do zajęć z dogoterapii w 
Szkole Podstawowej Specjalnej w Łupkach oraz pracowni 
stolarskiej w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. dr 
Władysława Klementowskiego w Łupkach. Z pozyskanej kwoty 
30 000 zł zakupiono m.in: legowisko dla psa, mate spowalniającą 
jedzenie i matę uspokajająca dla psa, zabawki edukacyjne dla psa, 
karty logopedyczne oraz stół z krzesłami, komodę, gry 
terapeutyczne, piłę, ukośnicę, wiertarkę stołową, szlifierkę, 
opalarkę, wyrzynarkę, zgłębiarkę, wiertła, kątownik, młotek, 
szczypce, imadło do wyposażenia pracowni; 
 

3. Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i 
utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z 
języków obcych - 98 700 zł. Środki przeznaczono na 
wynagrodzenia nauczycieli ze szkół prowadzonych i dotowanych 
przez Powiat Piski, którzy prowadzili zajęcia z matematyki, języka 
polskiego, historii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego, 
języka niemieckiego. 

 
d) Inne działania w zakresie edukacji. 

 
W 2021 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 23 nauczycieli (w tym 
9 dyrektorów) z powiatowych Szkół i Placówek Oświatowych 
otrzymało nagrody Starosty w tym: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w 
Piszu- 1 nauczyciel 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 1 nauczyciel 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 
2 nauczycieli 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 1 nauczyciel 

 Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 1 nauczyciel 

 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 2 nauczycieli 

 Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu – 1 
nauczyciel 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 2 
nauczyciel 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu – 1 
nauczyciel 
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 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu – 2 
nauczycieli 

 
e) W 2021 roku na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Piskiego 
przeznaczono kwotę 128 32,00 zł (w 2020 r. 120 897,00 zł). Środki 
przeznaczono na m.in. szkolenia, konferencje, warsztaty, udział 
nauczycieli w formach kształcenia organizowanych przez uczelnie 
i placówki doszkalania nauczycieli. 

 
f) W 2021 roku na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 10 uczniów z powiatowych szkół 
i placówek otrzymała skierowanie do nauczania indywidualnego w 
tym : 

 II Liceum Ogólnokształcące w Piszu – 3 uczniów, 

 Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – 
4 uczniów 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – 3 
uczniów 

 
W 2021 roku sporządzono informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Powiecie Piskim za rok szkolny 2020/2021. Rada 
Powiatu Pisz przyjęła ww. informacje na sesji w październiku 2021 r. 
Informacja zawierała m.in. wyniki egzaminów maturalnych z 2020 i 
2021 roku oraz wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe.  
Dokonano również analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli Powiatu 
Piskiego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 
podstawie której stwierdzono, że średnie wynagrodzenia nauczycieli 
w 2021 roku zostały osiągnięte. Przygotowane sprawozdanie 
przekazano Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, RIO w Olsztynie, 
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz dyrektorom 
szkół. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Zestawienie inwestycji i remontów oraz realizowanych projektów 

wg tabeli poniżej – tabela  nr 1. 

 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 roku w szkołach i placówkach oświatowych. 
 

Tabela nr 1 

L.p. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

realizowanego w 2021 r. 

Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Informacja 
o realizacji 

zadania 
Uwagi: 

1. Budowa siłowni zewnętrznej 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Piszu 

Powiat Piski Zadanie 

zrealizowane w 

całości w kwocie  

58 380,72 zł 

Na zadanie 
otrzymano 85% 
dofinansowanie ze 
środków 
Europejskiego 
Funduszu Morskiego 
i Rybackiego Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego. 
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2. Wykonanie części ogrodzenia 
przy Warsztatach Szkolnych 
w Białej Piskiej 

ZS Nr 1 w Białej 
Piskiej 

Wydatkowano: 

39 950,00 zł 

Wykonano część 
ogrodzenia 
zaplonowanego do 
realizacji w 2021 
roku. Dokończenie 
prac w następnych 
latach. 

3. Poprawa efektywności 
energetycznej budynku 
Warsztatów Szkolnych w 
Zespole Szkół Zawodowych z 
Biblioteką Pedagogiczną w 
Piszu 

Powiat Piski Postępowanie 
przetargowe 
wyłoniło 
wykonawcę robót 
budowlanych na 
kwotę 
2 973 823,69 zł. 

Prace w realizacji 
zgodnie z 
harmonogramem. 
Przerób na 
koniec IV kw. 
2021 r wyniósł 
691 945,61 zł 

Na zadanie 
otrzymano 
dofinansowanie w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego na lata 
2014-2020. Procent 
dofinansowania: 
84,40. 

Źródło: opracowanie własne Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów  

 

Wartość wydatków inwestycyjnych w 2021 roku wyniosła: 790 276,33 zł   

 
Remonty i zakupy w 2021 roku 

W ramach remontów bieżących obiektów szkolnych wykonano: 

1) II Liceum Ogólnokształcące w Piszu: 

 Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej – 13.161,00 zł 

2) Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu: 

 Rozbiórka komina przy internacie – 10.500,00 zł 

3) Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej: 

 Remont czopucha na budynku kotłowni przy Sienkiewicza 16 – 17.220,00 zł 

4) Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie: 

 Wymiana drzwi w budynku szkoły (I piętro) – 39.940,00 zł 

5) I Liceum Ogólnokształcące w Piszu: 

 Naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrzengo – 3.054,10 zł 

6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu: 

 Zakup rolet włamaniowych – 10.800,00 zł 

7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach: 

 Remont instalacji oświetlenia w budynku głównym – 11.377,50 zł 

 

 

 

 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 34 z 121 

Ogółem na remonty bieżące obiektów szkolnych w 2021 roku wydatkowano: 106.052,60 zł 

Dodatkowo w 2021 roku wykonane zostały bieżące prace remontowe przez pracowników jednostek, 

którym zakupiono potrzebne materiały i narzędzia. 

Sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 nie wpłynęła znacząco na zaplanowane remonty i 

inwestycje, które zostały zrealizowane bez większych problemów.  

 

 

 

 

 

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu 
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Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu 

 

 

 

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

Wykonanie części ogrodzenia przy warsztatach szkolnych 
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Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką 

Pedagogiczną w Piszu – w trakcie realizacji (marzec 2022 r.) 

 

 

 

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką 

Pedagogiczną w Piszu – w trakcie realizacji (marzec 2022 r.) 
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Wykaz projektów unijnych realizowanych w 2021 roku na rzecz szkół i placówek Powiatu 

Piskiego  

Tabela nr 2 

Tytuł projektu Szkoła na 
rzecz 
której 

realizo-
wany jest 

projekt 

Przedmiot 
projektu 

Wartość 
projektu 
ogółem 

(zł) 

Okres 
realizacji 

Podmiot 
realizujący 

Sposób realizacji 
w 2021 r. 

BIRDS OVER 
EUROPEAN 
SKIES 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 
 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt zakłada 
współpracę szkół w 
celu wymiany 
dobrych praktyk 
funkcjonujących w 
Rumunii (Lider 
projektu), Turcji, 
Portugalii, Litwie, 
Grecji, Włoszech i 
Polsce 
 

100 068,00 
 

01.09.2020 – 
31.10. 2022 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku 
koordynatorzy 
krajów partnerskich 
odbyli spotkania w 
formie zdalnej, 
podczas których 
omawiali 
dotychczas podjęte 
działania. 
Zorganizowano dwa 
wyjazdy do Turcji i 
na Litwę, w których 
udział wzięło 
łącznie 5 
nauczycieli Zespołu. 
Ze względu na 
obostrzenia i 
zagrożenie 
pandemiczne 
zaplanowany na ten 
rok wyjazd do 
Portugalii został 
przełożony na 
2022 r. W ramach 
projektu podjęto 
również prace nad 
opracowaniem 
Atlasu ptaków, 
zorganizowano 
wycieczki 
krajoznawcze do 
Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 

Leśne staże 
zawodowe we 
Francji 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 
 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Realizacja projektu 
związana z 
organizacją 
sześciotygodnio-
wych staży dla 
czterech 
dziesięcioosobo-
wych grup uczniów 
Technikum Leśnego 
Zespołu Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – Nidzie 
we francuskiej 
firmie Robin 
Papienieres. 

600 735,00 
 

31.12.2020 – 
30.12.2022 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 r. 
zorganizowano 
dwie mobilności, w 
których wzięło 20 
uczniów Technikum 
Leśnego Zespołu 
Szkól Leśnych w 
Rucianem-Nidzie. 

GET REAL 
NOT 
VIRTUAL 
BUT EQUAL 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt zakłada 
współpracę szkół w 
celu wymiany 
dobrych praktyk 
funkcjonujących w 
Turcji, Portugalii, 
Włoszech i Polsce. 
 

158 966,00 
 

1.09.2020 – 
31.08.2022 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku 
zorganizowano trzy 
spotkania 
koordynatorów oraz 
jedno dla uczniów 
biorących udział w 
projekcie. Ponadto 
udało się 
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  zorganizować jedną 
mobilność 
zagraniczną do 
Turcji, w której 
wzięło udział 7 
uczniów i 3 
nauczycieli Zespołu 
Szkół Leśnych w 
Rucianem -Nidzie. 
W ramach projektu 
zorganizowano w 
szkole warsztaty 
produkcji świeczek i 
warsztaty 
plastyczne. 

THINKING 
GLOBALLY, 
ACTING 
LOCALLY 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 
 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt zakłada 
współpracę szkół w 
celu wymiany 
dobrych praktyk 
funkcjonujących w 
Niemczech, 
Hiszpanii, Włoszech 
i Polsce. 
 

133 650,00 
 

01.10.2020 – 
30.09. 2022 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku 
zorganizowano 1 
wyjazd do 
organizacji 
partnerskiej w 
Niemczech, w 
którym wzięło udział 
2 nauczycieli 
Zespołu Szkół 
Leśnych w 
Rucianem -Nidzie. 
Pozostałe spotkania 
uczestnicy projektu 
odbyli w formie 
zdalnej (spotkania 
online): 2 spotkania 
dla koordynatorów 
oraz 1 z udziałem 
uczniów z 
organizacji 
partnerskich. W 
ramach projektu w 
szkole odbyły się 
dla uczniów 
warsztaty kulinarne 
online, turniej 
łuczniczy i konkurs 
fotograficzny. 

FORREST 
SCHOOL OF 
EUROPEAN 
CULTURES 
IN THE 
UNIVERSITY 
OF 
EUROPEAN 
CITIZENSHIP 
 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 
 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt zakłada 
współpracę szkół w 
celu wymiany 
dobrych praktyk 
funkcjonujących w 
Macedonii, 
Hiszpanii, Turcji, 
Słowenii, Włoszech 
i Polsce 

160 955,00 
 

01.03.2021 – 
28.02.2023 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku odbyły 
się dwa spotkania 
online, w których 
uczestniczyli 
koordynatorzy z 
organizacji 
partnerskich. Z 
uwagi na sytuację 
pandemiczną 
zrezygnowano z 
mobilności 
zagranicznych. 
Zorganizowano 
natomiast wycieczki 
terenowe dla 
uczniów Zespołu 
Szkół Leśnych w 
Rucianem – Nidzie 
do Biebrzańskiego 
Parku 
Krajobrazowego. 
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AGRIPOL: 
AGRICULTUR
AL POLICY 
AND 
SUSTAINABI
LITY IN 
VOCATIONAL 
EDUCATION 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt dotyczy 
partnerstwa 
strategicznego i 
zakłada wymianę 
dobrych praktyk 
wśród krajów 
uczestniczących w 
projekcie. 
Uczestnikami 
projektu są 
nauczyciele 
placówek 
oświatowych z 
Niemiec (Lider 
projektu), Austrii, 
Bułgarii i Polski. 
 

124 240,00 01.11.2020 – 
30.04.2023 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku odbyło 
się pięć spotkań 
online, w których 
uczestniczyli 
przedstawiciele 
wszystkich instytucji 
partnerskich.  

FEEL THE 
FOREST 
(Poczuj Las)  
 
 

Źródło: 
Program 
ERASMUS + 

Zespół 
Szkół 
Leśnych w 
Rucianem 
– Nidzie 

Projekt zakłada 
wzmocnienie 
potencjału szkół do 
współpracy 
międzynarodowej, 
pozyskiwanie 
wiedzy i 
umiejętności oraz 
stawianie czoła 
nowym wyzwaniom. 
W ramach projektu 
uczniowie i 
nauczyciele 
uczestniczą w 
spotkaniach 
dotyczących 
wymiany dobrych 
praktyk i 
doświadczeń w 
zakresie edukacji 
leśnej w litewskich, 
bułgarskich, 
włoskich i polskich 
szkołach oraz 
placówkach 
oświatowych.  

132 
2973,00 

01.09.2018-
30.06.2021 

Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem – 
Nidzie 

W 2021 roku odbyły 
się dwie mobilności 
online. Z uwagi na 
stan epidemii 
przeprowadzone 
zostały w trybie 
zdalnym (online).  
Projekt został 
zrealizowany i 
rozliczony. 

Europejskie 
doświadcze-
nia  
 
 

Źródło: 
Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 
 

Zespół 
Szkół nr 1 
w Białej 
Piskiej 

Projekt obejmuje 64 
uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Białej 
Piskiej uczących się 
w zawodach 
Technik żywienia i 
usług 
gastronomicznych, 
mechanizacji 
rolnictwa i 
agrotechniki oraz 
Technik pojazdów 
samochodowych. 
Trzytygodniowe 
staże we włoskich 
firmach 
prowadzących 
działalność w 
pokrewnych 
branżach. 
 

630 409,00 01.12-2018-
31.11.2021 

Zespół Szkół 
nr 1 w Białej 
Piskiej 

W 2021 r. 
zorganizowano 2 
wyjazdy, w których 
wzięło udział 
łącznie 32 uczniów 
ZS nr 1 Biała Piska. 
Projekt został 
zrealizowany. 
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Europejskie 
Doświadczeni
a Zawodowe  
 
 

Źródło: 
Program 
ERASMUS +   

Zespół 
Szkół nr 1 
w Białej 
Piskiej 

Projekt obejmuje 48 
uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Białej 
Piskiej uczących się 
w zawodach technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych, 
mechanizacji 
rolnictwa i 
agrotechniki oraz 
technik pojazdów 
samochodowych, 
do których 
skierowana jest 
oferta udziału w 
trzytygodniowych 
stażach we 
włoskich firmach 
prowadzących 
działalność w 
pokrewnych 
branżach. 

481 556,44  
 

30.11.2020 – 
30.01.2022 

Zespół Szkół 
nr 1 w Białej 
Piskiej 

W 2021 r. nie 
zrealizowano 
żadnej mobilności. 
Działania zostały 
przesunięte na 
kolejne lata. 

Praktyczna 
szkoła  
 

Żródło: 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Warmia i 
Mazury 

Zespół 
Szkół nr 1 
w Białej 
Piskiej 

Projekt dotyczy 
organizacji kursów 
spawania metodą 
MIG/MAG dla 
uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Białej 
Piskiej 

493 590,00 01.02.2021-
31.07.2022 

Zespół Szkół 
nr 1 w Białej 
Piskiej 

W 2021r. 
zrealizowano kurs 
dla 14 uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 
w Białej Piskiej z 
zakresu spawania 
metodą MIG/MAG 

Modern 
media versus 
young people 
– 
opportunities 
or a threat 
 
 

Źródło: 
Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój 

II Liceum 
Ogólno-
kształcące 
w Piszu   

Projekt dotyczy 
wspierania 
edukacyjnego, 
zawodowego i 
osobistego rozwoju 
w kontekście 
kształcenia, 
szkolenia młodzieży 
w Europie i poza 
nią. 

161 987,24 01.05-
31.10.2021 

II Liceum 
Ogólno-
kształcące w 
Piszu  

W ramach projektu 
zorganizowano 
pobyt 20 uczniów II 
Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Piszu w 
miejscowości 
Platamonas w 
Grecji. Podczas 
dwutygodniowego 
wyjazdu uczniowie 
poznali system 
szkolnictwa 
greckiego, 
odwiedzając 
publiczne Liceum w 
Katerini i prywatne 
liceum w Larissie.  
Działania zostały 
zakończone w 
2021r. 

Z PISZU DO 
ITALII 
 

Źródło: 
Program 
Erasmus + 

Zespół 
Szkół 
Zawodo-
wych z 
Biblioteką 
Pedagogi-
czną w 
Piszu  
 

W ramach projektu 
we współpracy z 
włoskim partnerem 
zaplanowano 
mobilności dla 64 
uczniów ZSZ BP 
Pisz uczących się w 
zawodach technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych, 
hotelarstwa i 
informatyki. 

627 339,11 
 

01.12.2019-
30.11.2022 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
z Biblioteką 
Pedagogiczn
ą w Piszu 

W 2021 r. we 
współpracy z 
włoską firmą Azzuro 
(partner szkoły) 
zorganizowano 
mobilność dla 31 
uczniów. Uczniowie 
odbyli 
trzytygodniowe 
staże w dwóch 
grupach w 
miejscowości 
Spoleto (włoski 
region Umbria). 
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Pewny 
sukces na 
rynku pracy – 
technik 
informatyk  
 

Żródło: 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Warmia i 
Mazury 

Zespół 
Szkół 
Zawodo-
wych z 
Biblioteką 
Pedagogi-
czną w 
Piszu 

Projekt dotyczy 
unowocześnienia 
ofert kształcenia w 
zawodzie technik 
informatyk w 
Zespole Szkół 
Zawodowych z 
Biblioteką 
Pedagogiczną w 
Piszu poprzez 
doposażenie bazy 
dydaktycznej, 
opracowanie 
modelu współpracy 
z pracodawcami i 
doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli 

496 455,10 01.03.2021-
30.11.2021 

Nu Media 
Elżbieta 
Jażdzewska, 
Olsztyn 

W ramach projektu 
doposażono 
pracownię 
informatyczną 
Zespołu, a także 
przeszkolono 
nauczycieli w 
zakresie obsługi 
sprzętu 
informatycznego 
oraz zakupionego 
specjalistycznego 
oprogramowania. 
Działania zostały 
zakończone w 
2021 r. 

NOWE 
SZANSE NA 
RYNKU 
PRACY DLA 
UCZNIÓW 
ZSZ W PISZU 
 

Żródło: 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Warmia i 
Mazury 

Zespół 
Szkół 
Zawodo-
wych z 
Biblioteką 
Pedagogi-
czną w 
Piszu 

Projekt dotyczy 
podniesienia 
kwalifikacji, 
kompetencji 
zawodowych i 
umiejętności 
praktycznych 
nauczycieli oraz 
uczniów w Szkole 
Branżowej i 
Technikum w 
kierunkach: 
Technikum żywienia 
i usług 
gastronomicznych, 
Technik 
hotelarstwa, 
Mechanik pojazdów 
samochodowych, 
Elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
Technik pojazdów 
samochodowych w 
ZSZ z Biblioteką 
Pedagogiczną w 
Piszu poprzez 
realizację szkoleń, 
kursów, staży dla 
uczniów i 
doposażenie szkoły 
zgodnego z 
potrzebami rynku 
pracy 

965 665,00 01.08.2021-
30.09.2023 

Nu Media 
Elżbieta 
Jażdzewska, 
Olsztyn 

W 2021 r. 
przeprowadzono 
rekrutację do 
projektu. Kolejne 
działania podjęte 
zostaną w 2022 r. 

  
 

Wyniki egzaminów zewnętrznych (matura) w szkołach i placówkach oświatowych. 

Egzamin dojrzałości przeprowadzony został w następujących terminach: 

 termin główny – maj 2021 r. 

 termin dodatkowy –czerwiec 2021 r. 
Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu, została przeprowadzona w sierpniu 2021 r. Egzamin odbył się w formie pisemnej.  
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Tabela nr 3 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Liczba absolwentów 
szkoły 

Liczba 
absolwentów 

przystępujących 
do matury 

Liczba 
absolwentów, 
którzy zdali 

maturę 
(z poprawkami) 

Liczba 
absolwentów, 

którzy nie zdali 
matury 

Stopień 
zdawalności 

(%) 

1. I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Bojowników 
o Polskość Mazur 
w Piszu 

62 61 55 6 90,16% 

2. II Liceum 
Ogólnokształcące w Piszu 

62 62 56 6 90,3% 

3. Zespół Szkół 
Zawodowych z Biblioteką 
Pedagogiczną 
w Piszu 

78 50 32 18 64% 

4. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Orzyszu  
 

13 10 3 7 30% 

5. Zespół Szkół 
Leśnych w 
Rucianem-Nidzie 

60 56 31 25 55% 

6. Zespół Szkół nr 1 
w Białej Piskiej 

19 1 1 0 100% 

7. Zespół Placówek 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Piszu 

13 27  

 

9 

 

18 

 

50% 

 Razem  307 267 187 80 70,03% 

Źródło: opracowanie własne Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu 

 

Wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin zawodowy) w szkołach i placówkach oświatowych. 

Tabela nr 4 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Kierunek kształcenia 
Liczba 

absolwentów 

Liczba 
absolwentów 

przystępujących 
do egzaminu 

Liczba 
absolwentów, 
którzy zdali 

egzamin 

Stopień 
zdawalności w % 

1. 
 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
z Biblioteką 
Pedagogiczną 
w Piszu 

Technik żywienia i 
usług 
gastronomicznych  

17 17 17 100% 

Technik 
hotelarstwa 

18 18 18 100% 

Technik 
ekonomista 

7 7 5 71,4% 

Technik pojazdów 
samochodowych 

12 10 6 60% 

Technik informatyk 9 9 6 66,6% 

Mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

10 10 4 40% 

Elektromechanik 
pojazdów  
samochodowych 

12 10 5 50% 

Piekarz 1 1 1 100% 

Sprzedawca 5 4 4 100% 

Fryzjer  2 2 2 100% 

Kucharz 2 1 1 100% 
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2. Zespół Szkół nr 1 w 
Białej Piskiej 

Technikum 
Żywienia i Usług 
Gastronomicznych 

8 8 6 75% 

Technikum 
Pojazdów 
Samochodowych 

4 3 2 67% 

Technikum 
Mechanizacji 
Rolnictwa i 
Agrotroniki 

8 8 5 63% 

3. Zespół Szkół 
Leśnych w Rucianem 
Nidzie 

Technik leśnik 
RL.14 
egzamin pisemny- 
 
Technik leśnik 
RL.14 
egzamin pisemny- 
 
 
 

60 
 
 
 

60 

60 
 
 
 

60 

37 
 
 
 

50 

61,66% 
 
 
 

83,33% 

RL.04- egzamin 
pisemny 
 
RL.04- egzamin 
praktyczny 
RL.14- egzamin 
pisemny 
RL.14- egzamin 
praktyczny 

15 
 
 

15 
 
 

9 
 

9 

15 
 
 

15 
 
 

9 
 

9 

12 
 
 

13 
 
 

3 
 

6 

80% 
 
 

86,66% 
 
 

33,3% 
 

66,7% 

4. Zespół Placówek 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Piszu 

Technik 
rachunkowości 
 

5 5 
 

5 
 
 

100% 
 

Technik 
administracji 
 

12 12 4 33% 
 
 

Opiekun 
medyczny 
 

18 18 18 100% 

Źródło: Opracowanie własne Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu 

 

Wykaz konkursów, imprez i turniejów organizowanych w 2021 r. przez szkoły powiatu piskiego: 

Lp. Nazwa szkoły Rodzaj imprezy 
sportowo/kulturalnej 

Osiągnięcia uczniów Termin 
rozstrzygnięcia 

1. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Orzyszu 

Zawody Strzeleckie 
upamiętniające Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy 
wyklętych. 

 
- 

Luty 2021r. 

Konkurs szkolny z języka 
niemieckiego dla klas III 

- Marzec 2021r. 

Liga Strzelecka w Orzyszu- 
udział młodzieży  

- Kwiecień, maj 
2021r. 

Zawody Strzeleckie w Orzyszu I miejsce-Kacper 
Kosiorek 
III- Jakub Olszewski 

Czerwiec 
2021r. 

Turniej gier planszowych z 
okazji dnia dziecka 

- Czerwiec 
2021r. 

Wystawa „ Wyobraźnia nie ma 
granic – czyli bookratyzm w 
wykonaniu biblioteki ZSO w 
Orzyszu 

 
- 
 

Czerwiec 
2021r. 
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Rodzinny Piknik Strzelecki z 
okazji obchodów Święta 15 
Brygady Zmechanizowanej – 
udział uczniów 

 
- 

Lipiec 2021r. 

Zawody kajakowe na jeziorze 
Roś organizowanych przez 
Powiat Piski 

I miejsce - 
Bartłomiej Charubin 
III miejsce - Kacper 
Modzelewski  

Wrzesień 
2021r. 

Ogólnopolska olimpiada 
wiedzy o prawie konstytucji 
RP Polski – etap szkolny. 

 
- 

Październik 
2021r. 

Ogólnopolski tydzień kariery. - Październik 
2021r. 

Szkolny konkurs ortograficzny. - Październik 
2021r. 

Konkurs historyczny w grze 
Timeline Polska. 

II miejsce – 
Adrianna Markowicz 
III miejsce – 
Szymon Wyrwas 

Listopad 2021 

Szkolny konkurs z okazji 103 
rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

 
- 

Listopad 
2021r. 

Dyktando szkolne – I etap 
konkursu 

- Listopad 
2021r. 

Szkolny konkurs wiedzy o 
AIDS/HIV  

Najwyższe wyniki: 
Jakub Pilarczyk, 
Adrianna 
Markowicz, Sandra 
Litwińska, Oliwia 
Piaścik, Simona 
Borensztejn, 
Zuzanna Głąbała, 
Nikolina Mroczko. 

Grudzień 
2021r. 

Turniej szkolny w Counter – 
Strike: Global Offensive 

I miejsce drużyna z 
klasy II 

Grudzień 
2021r. 

Świąteczny turniej zoologiczny 
w grze karcianej Cardline. 

- Grudzień 
2021r. 

2. Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy im. 
dr. W. 
Klementowskiego w 
Łupkach 

VII Ogólnopolski Turniej 
Tenisa Stołowego 

- Czerwiec 
2021r. 

XII Ogólnopolskie Regaty 
Kajakowe OS 

- Czerwiec 
2021r. 

XI Warmińsko- Mazurski  
Turniej Bocce Olimpiad 
Specjalnych 

III miejsce- Patrycja 
Rydzewska, 
II miejsce- Piotr 
Polak, 
V miejsce- Paweł 
Marusa, 
V miejsce- Norbert 
Makowiecki, 
III miejsce – Kuba 
Serowik, 
V miejsce – Klaudia 
Cymanowska, 
II miejsce – Szymon 
Ładosz,  
II miejsce – 
Arkadiusz Korwek  

Czerwiec 
2021r. 

VI Powiatowy Turniej Bocce I,II,III miejsce – 
Drużyna Łupki 

Wrzesień 
2021r. 
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IV Wojewódzki Konkurs Poezji 
i Pieśni Patriotycznych pod 
honorowym patronatem Posła 
na Sejm Jerzego Małeckiego 

II miejsce – 
Arkadiusz Korwek,  
III miejsce – 
Wojciech Piątek 

Listopad 
2021r. 

XIV Turniej Koszykówki 
Olimpiad Specjalnych w 
Olsztynie 

II miejsce – Drużyna 
Łupki 

Grudzień 
2021r. 

3. II Liceum 
Ogólnokształcące w 
Piszu 

Szkolny Turniej piłki siatkowej 
z okazji „Dnia Kobiet” 

- Marzec 2021r. 

Finał Wojewódzki W – M SZS 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt w 
kategorii licealiada 

III miejsce w 
województwie  

Czerwiec 
2021r. 

Finał  Mistrzostw w Piłce 
Siatkowej Plażowej 
Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego rozgrywek SZS 

IV miejsce w 
województwie  

Czerwiec 
2021r. 

Między klasowe Rozgrywki 
Sportowe na boisku szkolnym 
z okazji Dnia Dziecka 

- Czerwiec 
2021r. 

Szkolny turniej Piłki Siatkowej 
z okazji Dnia Dziecka 

- Czerwiec 
2021r. 

Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Pisz w Piłce Nożnej Chłopców 
W – M SZS „Moje Boisko 
Orlik” 

I miejsce w Gminie  
 

Wrzesień 
2021r. 

Mistrzostwa Powiatu Piskiego 
w Piłce Nożnej Chłopców W – 
M SZS „Moje Boisko Orlik” 

III miejsce w 
Powiecie 

Wrzesień 
2021r 

Półfinał Wojewódzki W – M 
SZS w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt „Moje Boisko Orlik” 
w kategorii licealiada 

II miejsce w 
województwie  

Wrzesień 
2021r. 

Finał Wojewódzki W – M SZS 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt 
„Moje Boisko Orlik” 

II miejsce w 
województwie 

Październik 
2021r. 

Blok zajęć z technik relaksacji 
w ramach Tygodnia 
Świadomości Zdrowia 
Psychicznego 

-  

4. Zespół Szkół 
Zawodowych z 
Biblioteką 
Pedagogiczną w 
Piszu 

Międzywojewódzki konkurs 
Hotelarski 

- luty 2021r. 

Międzywojewódzki konkurs 
Hotelarski 

- luty 2021r. 

Kampania edukacyjno- 
charytatywnej „Eko zwierzaki” 
– „Tusz do paki” 

- Marzec 2021r. 

Webinar „Podstawowe 
procedury housekeepingu w 
hotelu” 

- Kwiecień 
2021r. 

Hotelowy Tydzień Ziemi - Kwiecień 
2021r. 

27. Finał Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy 
Samochodowej  

- Kwiecień 
2021r. 

Webinar „Gościnnie w Twojej 
Szkole” 

- Kwiecień 
2021r. 

Warsztaty Climate Collage  - Maj 2021r. 
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Międzykulturowe warsztaty z 
AFS Polska „Angielski 
edukreatywnie i 
międzykulturowo” 

- Czerwiec 
2021r. 

Spotkanie z pracownikami 
Urzędu Skarbowego w Piszu 

- Czerwiec 
2021r. 

XVI edycja konkursu 
„Humanista też człowiek” 

I miejsce – kl. 3 I 
oraz 3 Ż 
II miejsce – kl. 3 E/I 
III miejsce – kl.3 H 
oraz 3 S 

Czerwiec 
2021r. 

Akcja poboru krwi - Wrzesień 
2021r. 

II Ogólnopolski „#Dniu 
Szpilek”- pomoc dzieciom 
chorym na raka 

- Wrzesień 
2021r. 

Spotkanie z prawnikiem 
Fundacji TOGATUS 

- Wrzesień 
2021r. 

Konkurs „Europejski Dzień 
Języków” 

I miejsce – 
J.Niesterkowski, 
M.Niesterkowski, 
M.Nowak, 
K.Damięcki 
II miejsce- W. 
Dardzińska, O. 
Brulińska, O. 
Grajko, Sz. 
Waszkiewicz 

Wrzesień 
2021r. 

Akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

- Październik 
2021r. 

Lekcja profilaktyczna on-line 
„Czy wiesz, że możesz mówić 
nie zjawisku handlu ludźmi” 

- Październik 
2021r. 

Turniej LEAGUE OF 
LEGENDS o Puchar 
Dyrektora ZSZ z BP w Piszu 

I miejsce zespół 
ZDZ z BP „LA 
BOKKA DE LA 
COKKA” 

Grudzień 
2021r. 

Akcja MEN „Razem na święta” - Grudzień 
2021r. 

5. Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Bojowników o 
Polskość Mazur w 
Piszu 

Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy o Rodzinie 

Finaliści, 
zakwalifikowani do 
etapu 
ogólnopolskiego- 
Miłosz Darda, 
Daniel Turek 
Zakwalifikowani do 
etapu 
wojewódzkiego-
Małgorzata 
Kuczyńska, 
Dominika 
Sidorowicz  

Marzec 2021r. 

Ogólnopolski Konkurs 
Matematyczny „Matematyka 
Stosowana” 

Marcel Małecki, 
Michał Małecki 

Marzec 2021r. 

Wielki Test Edukacyjny 
„Planeta i Życie” 

Najwyższy wynik 
uzyskała Pola 
Szymańska 

Marzec 2021r. 
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Konkurs na plakat promujący 
hasło GMW „Zdobywaj 
wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj” 

Piotr Chyliński 
Sandra Daniłowska 
Bartłomiej Kucisz 
Daniel Turek 

Marzec 2021r. 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
Biblijnej 

Tytuł finalisty etapu 
ogólnopolskiego 
Szymon Zadroga 

Kwiecień 
2021r. 

XXXVI Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

Zakwalifikowani do 
etapu 
wojewódzkiego: 
Kinga Wiśniewska, 
Piotr Chyliński 

Maj 2021r. 

Konkurs Matematyczny 
„Kangur”  

Najwyższe wyniki: 
Bartłomiej Zuzga, 
Michał Zapert, 
Wiktor Szymborski, 
kat. Junior –
Zuzanna Grusznis  

Czerwiec 
2021r. 

Turniej koszykówki o Puchar 
Dyrektora I LO w Piszu  

II miejsce  
 

Czerwiec 
2021r. 

Szkolny Konkurs Wiedzy 
Ekonomicznej 

Najwyższe wyniki: 
Piotr Chyliński 81% 
Daniel Turek 76% 
Krystian Milewski 
74% 

Wrzesień 
2021r. 

Mistrzostwa Powiatu Piskiego 
w biegach przełajowych 
chłopców 

I miejsce  Wrzesień 
2021r. 

Mistrzostwa Gminy Pisz w 
piłce nożnej chłopców 

I miejsce Październik 
2021r. 

Turniej w piłce koszykowej 
chłopców Salos 

I miejsce Październik 
2021r. 

Ogólnopolska Olimpiada z 
Języka Angielskiego 
„Olimpus” 

W kat. Klas 1 
10 miejsce na 246 
Wanesa Szczech 
13 miejsce Amelia 
Zuzelska 
16 miejsce 
Sebastian 
Toczyłowski 
W kat. Klas 3: 
23 miejsce na 147 
Wiktoria Szczech, 
25 miejsce Zuzanna 
Południak, 
29 miejsce Natalia 
Ignaczuk 

Listopad 
2021r. 

Międzyszkolna Olimpiada 
Wiedzy Ekonomicznej  

II miejsce – Klaudia 
Marcińczyk  

Listopad 
2021r. 

Półfinały Mistrzostwa 
Województwa W – M w piłce 
nożnej chłopców 

III miejsce  Listopad 
2021r. 

6. Zespół Szkół Nr. 1 
w Białej Piskiej 
  

Zdalny plebiscyt na 
najbardziej zakochaną parę 
literacką  

- Luty 2021r. 

Obchody Światowego Dnia 
Liczby π 

- Marzec 2021r. 
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Zdalna wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej – 
Zbrodnia Katyńska 

- Marzec 2021r. 

Mistrzostwa Województwa w 
Piłce Nożnej Chłopców – 
licealiada  

IV miejsce Czerwiec 
2021r. 

Dożynki gminne i diecezjalne - Sierpień 
2021r. 

Narodowe Czytanie 
„Moralność Pani Dulskiej” G. 
Zapolskiej  

- Wrzesień 
2021r. 

3 kiermasze książek przy 
współpracy wydawnictwa 
Books Sp. z o.o 

- Wrzesień 
2021r. 

Mistrzostwa Rejonu V w Piłce 
Siatkowej Chłopców  

III miejsce Październik 
2021r. 

Mistrzostwa Regionu w Piłce 
Nożnej Chłopców „Moje 
Boisko Orlik” – licealiada  

I miejsce Październik 
2021r. 

Finał Województwa w Piłce 
Nożnej Chłopców „Moje 
Boisko – Orlik 2012” – 
licealiada  

IV miejsce  Październik 
2021r. 

Wystawa patriotyczna „ 
Ojcowie niepodległości”  

- Październik 
2021r. 

Olimpiada Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych 

- Październik 
2021r. 

Uroczyste Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej 

- Październik 
2021r. 

Mistrzostwa Rejonu V w 
Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców – licealiada  

I miejsce Listopad 
2021r. 

Mistrzostwa Rejonu V w Piłce 
Nożnej Dziewcząt – licealiada  

III miejsce Listopad 
2021r. 

Konkurs Recytatorski „Strofy o 
ojczyźnie” 

- Listopad 
2021r. 

Konkurs na recenzję ulubionej 
książki  

- Listopad 
2021r. 

Uroczyste Obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości  

- Listopad 
2021r. 

Mistrzostwa Powiatu Piskiego 
w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców – licealiada  

I miejsce Grudzień 
2021r. 

Mistrzostwa Rejonu w Halowej 
Piłce Nożnej Dziewcząt – 
licealiada  

I miejsce Grudzień 
2021r. 

Mistrzostwa Rejonu V w 
Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców – licealiada  

II miejsce Grudzień 
2021r. 

Christmas Challenge  - Grudzień 
2021r. 

Konkurs plastyczny na 
ulubionego bohatera 
literackiego 

- Grudzień 
2021r. 
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Fot. PZEASiP w Piszu 
Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. 

 

 

 

Fot. PZEASiP w Piszu 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Birds over European Skies” 
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Fot. PZEASiP w Piszu 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Feel the Forest” 

 

 

 

Fot. PZEASiP w Piszu 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Get Real not Virtual 
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” 

Fot. PZEASiP w Piszu 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Get Real not Virtual 

 

 

 

Fot. PZEASiP w Piszu 
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej „Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu” 
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia. 

 

Podstawowe założenia 

 

Nie dotyczy  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne w 

jednostkach realizujące 

zadanie. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Powiatowego w Piszu, Stowarzyszenie „Zdrowie” w Piszu przy 

współpracy z Powiatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym 

Szkół i Placówek w Piszu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym szpital koncentrował się 
na działaniach związanych z walką z pandemią wywołaną 
koronawirusem. Leczenie pacjentów w trybie stacjonarnym, 
prowadzenie profilaktyki poprzez wykonywanie szczepień oraz 
testowanie pacjentów w kierunku SARS COV-2 było dodatkowym 
zadaniem przy utrzymaniu ciągłości leczenia pacjentów na inne 
jednostki chorobowe ,które wcześniej występowały. 
Wprowadzono istotną zmianę organizacyjną polegającą na zmianie 
obsady ZRM z 3 osób na 2 (ratownicy i pielęgniarki, pielęgniarze) co 
ostatecznie nie wpłynęło na pogorszenie jakości udzielanych 
świadczeń. 

Szpital zrealizował kilka inwestycji w tym najważniejszą 
rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oddziału Obserwacyjno-
Zakaźnego z powiększeniem bazy łóżkowej do 20. Oddział został 
także dosprzętowiony w nowoczesną aparaturę medyczną. Całość 
środków pochodziła z pozyskanej dotacji z budżetu państwa. 

Jednostka uzyskała także pomoc od Firmy Budimex S.A. w 
sfinansowaniu kosztów budowy parkingu na 33 stanowiska dla 
pojazdów co bardzo poprawiło komfort parkowania dla pacjentów i 
pracowników szpitala. 

W 2021 roku opracowano analizę architektoniczną o możliwości 
adaptacji budynku magazynowego na cele prowadzenia świadczeń z 
zakresu opieki długoterminowej w formule Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego. Ekspertyza wykazała, że budynek nadaje się na takie 
cele i będzie można uzyskać ponad 60 łóżek dla pacjentów. 

Szpital Powiatowy pod koniec 2021 roku otrzymał informację z 
Urzędu Marszałkowskiego o zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania ze środków UE w kwocie 733 000 zł na zakup 
nowoczesnego sterylizatora parowego, wyposażenia gabinetu 
endoskopii w aparaturę diagnostyczno-zabiegową oraz zakup aparatu 
rentgenowskiego śródoperacyjnego na blok operacyjny. 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane statystyczne dot. działalności szpitala w 2021 roku 
1. Ilość hospitalizacji łącznie z SOR: 

 8183, w tym SOR 3970 
2. Ilość wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego 

 Biała Piska 1080 

 Orzysz – 1034 

 Pisz – 5069 

 Ruciane - Nida – 1141 
3. Liczba porad w Poradniach Specjalistycznych: 

 42151 
4. Ilość zakażeń Covid-19: 

 3791 
5. Zgony z powodu Covid-19: 

 100 osób (w 2020 r. - 36 osób) 
6. Ilość szczepień przeciwko Covid-19: 

 40740 
7. Ilość wymazów Covid-19: 

 8371 
8. Liczba urodzonych dzieci: 

 346 – żywo urodzone 

 1 – martwo urodzone 
9. Ilość porad w Ambulatorium NŚOZ: 

 5126 
10. Ilość kilometrów przejechanych przez pojazdy transportu 

medycznego: 

 ogółem – 303745 

 ZRM – 173007 

 transport – 78541 

 osobowe – 52037 (Caddy-42647, Volkswagen-9350) 
11. Szpital zatrudniał 288 osoby na podstawie umowy o pracę 

oraz 202 osoby na umowach cywilnoprawnych. 

Inwestycje realizowane w 

obszarze, którego dotyczy 

zadanie (jeżeli dotyczy) w 

roku sprawozdawczym 

Zestawienie inwestycji wg tabeli nr 5.  

 
 

Zadania inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Piszu w 2021 roku. 

 
Tabela nr 5  

 

Lp. Rodzaj zadania/zakupu Plan na rok 2021 
Wykonanie Planu w roku 

2021 

1 
Zakup ambulansu UE-246.569,88 
złotych; środki własne - 51.040,12 
złotych 

297.610,00 zł  297.610,00 zł 

2 

Przebudowa, modernizacja i 
rozbudowa oddziału zakaźnego z 
wyposażeniem Dotacja Wojewody-rok 
2020 - 36.595,55 rok 2021 -
4.786.230,39 złotych; Dotacja 
Starostwa Powiatowego - rok 2017 - 
134.070,00 złotych; 
środki własne Szpitala - 83.268,43 
złotych 

5.040.164,37 zł  5.040.164,37 zł 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 54 z 121 

3 
Zakup sprzętu komputerowego; środki 
własne Szpitala - 9.216,13 złotych 

9.216,13 zł 9.216,13 zł 

4 

Zakup sprzętu medycznego 
/Multitronic/; środki własne SP ZOZ 
Szpital Powiatowy w Piszu - 4.450,00 
złotych 

4,450,00 zł  4.450,00 zł    

5 
Zakup sprzętu komputerowego; środki 
własne: 11.890,66 złotych 

9.264,66 zł  11.890,66 zł  
 

6 

Zakup sprzętu medycznego - Lampa 
operacyjna LED – 3 sztuki, Dotacja 
Starostwa Powiatowego w Piszu -
117.925,59 złotych; środki własne -
2.051,61 złotych  

119.977,20 zł  119.977,20 zł  
 
 

7 

Zakup sprzętu medycznego dla 
zespołów ratownictwa medycznego 
specjalistyczny tablet wraz z 
wyposażeniem – Dotacja Gmina 
Ruciane Nida - 11.586,43 złotych; 
środki własne – 201,57 złotych 

11.788,00 zł  11.788,00 zł  

8 

Zakup sprzętu medycznego – 
modernizacja kardiomonitory 
TOPSOR – Darowizna Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Warszawie – 
88.560,00 złotych 

88.560,00 zł  88.560,00 zł  

 RAZEM: 
 

5.581.030,36 zł  
 

 
5.583.656,36 zł  

  

 
5.581.030,36 zł  

 Dotacja Wojewody (2020r.) - 
36.595,55 złotych 

 Dotacja Wojewody (2021r.) - 
4.786.230,39 złotych 

 Dotacja Starostwo Powiatowe 
(2017r.) - 134.070,00 złotych 

 Dotacja Starostwo Powiatowe 
w Piszu (2021r.) - 117.925,59 
złotych 

 UE - 246.569,88 złotych 

 Dotacja Gmina Ruciane - Nida 
kwota 11.586,43 złotych 

 Darowizna Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Warszawie 2021 
rok - 88.560,00 złotych 

 
 

 
5.583.656,36 zł  

 Dotacja Wojewody (2020r.)- 
36.595,55 złotych 

 Dotacja Wojewody (2021r.)- 
4.786.230,39 złotych 

 Dotacja Starostwo 
Powiatowe (2017r.) - 
134.070,00 złotych 

 Dotacja Starostwo 
Powiatowe w Piszu 
(2021 r.)-117.925,59 złotych 

 UE- 246.569,88 złotych 

 Dotacja Gmina Ruciane -
Nida kwota 11.586,43 
złotych 

 Darowizna Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w 
Warszawie 2021 rok -
88.560,00 złotych 

 

  
 Środki własne - 159.492,52 zł  Środki własne - 

162.118,52 zł 
 
Źródło: Opracowanie własne SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu  
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu  

Urządzenia do grupowania (triażowania) i kolejkowania pacjentów na SOR. Zakupiono w ramach projektu 

Ministra Zdrowia "TOPSOR" 

 

 
 

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Urządzenia do grupowania (triażowania) i kolejkowania pacjentów na SOR. Zakupiono w ramach projektu 

Ministra Zdrowia "TOPSOR" 
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Parking zbudowany w ramach modernizacji oddziału obserwacyjno-zakaźnego 

 

 

 

 
 

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Zmodernizowany i rozbudowany oddział obserwacyjno-zakaźny z bazą  20 łóżek 
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Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Zmodernizowany i rozbudowany oddział obserwacyjno-zakaźny z bazą  20 łóżek 

 

 

 

 
 

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Zmodernizowany i rozbudowany oddział obserwacyjno-zakaźny z bazą  20 łóżek 

 

 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 58 z 121 

 
 

Fot. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu 

Ambulans zakupiony na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego 

 

 

 

 

Nazwa zadania Pomoc społeczna. 

 
 
 
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program. 
Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu o 

takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego 
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1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Powiatu Piskiego na lata 2021-2030 została przyjęta uchwałą 

nr XVV/185/21 Rady Powiatu Pisz w dniu 29 kwietnia 2021 r. 
Strategia jest dostosowana do zidentyfikowanych w procesie 
badawczym potrzeb społecznych. Planowane sposoby ich 
zaspokajania są kontynuacją istniejącego systemu wsparcia i 
tworzą możliwość jego uzupełnienia o nowe rozwiązania. Strategia 
proponuje zmianę stosowanych metod tak, by chronić przed 
zagrożeniami społecznymi oraz wskazuje na konieczność 
przejścia do prewencji trudnych sytuacji życiowych, tak aby nie 
dopuścić do ich wystąpienia lub maksymalnie skrócić czas ich 
trwania. 
Cele strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w 
oparciu o analizę systemu pomocy społecznej, edukacji ochrony 
zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym rynku pracy.  
Strategia zakłada rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, 
szeroką współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. 
Przyjmuje się, w Strategii, że osiągnięcie zamierzonych rezultatów 
będzie możliwe dzięki: 

 podejmowaniu działań wspierających rozwój przedsiębiorczości 
mieszkańców oraz ścisłej korelacji tych działań z potrzebą 
zapewnienia osobom pracującym warunków do wychowywania 
dzieci, 

 dostosowaniu oferty usług do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa - działania  będą ukierunkowane na wspieranie 
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rozwoju rynku usług dla seniorów, ale również na ich 
wszechstronną aktywizację, 

 podniesieniu kapitału społecznego poprzez wzmacnianie 
potencjału istniejących i nowopowstających organizacji 
pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, które swoją 
działalnością wspierają społeczeństwo, 

 wspieraniu działań prospołecznych, wolontarystycznych 
i samopomocowych oraz rozwijaniu umiejętności współpracy, 

 promowaniu i rozwijaniu inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, 

 doskonaleniu dialogu społecznego poprzez badanie opinii  
i potrzeb lokalnych, propagowaniu działań profilaktycznych  
i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

 zwiększeniu dostępu do informacji o działaniach w zakresie 
szeroko rozumianej polityki społecznej oraz wsparciu rodzin               
i opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, 

 interdyscyplinarnej i wielosektorowej współpracy z instytucjami  
i organizacjami mającymi wpływ na budowanie kolejnych narzędzi 
na rzecz zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu. 
Zgodnie z celami strategicznymi głównym założeniem Strategii, 
jego realizacja powinna przyczynić się do dobrej jakości życia 
mieszkańców powiatu piskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży, osób starszych oraz grup osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 
2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 
został przyjęty uchwałą Nr XXII/140/16 Rady Powiatu Pisz w dniu 
29 września 2016 r. 
Głównym założeniem Powiatowego Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie skali 
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Piskiego. Aby 
osiągnąć założony cel priorytetowy opracowano cele szczegółowe. 
Działania zrealizowane w 2021r. w ramach Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dotyczyły: 

 

 Cel szczegółowy nr 1 Podnoszenie oraz doskonalenie 
umiejętności kadr pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

 Cel szczegółowy nr 2 Podniesienie świadomości społeczności 
lokalnej oraz zmiana postaw i stereotypów Powiatu Piskiego na 
zjawisko przemocy w rodzinie. 

 Cel szczegółowy nr 3 Ograniczenie stosowania przemocy przez 
sprawców przemocy w rodzinie 

 Cel szczegółowy nr 4 Zapewnienie wieloaspektowej pomocy dla 
osób doznających przemocy domowej. 
 
Zakłada się, że zadania realizowanie w ramach Programu 
doprowadzą do zwiększenia skuteczności pomocy i wsparcia 
osobom i rodzinom zagrożonym lub dotkniętym przemocą 
poprzez: 
 

 Wzmocnienie i upowszechnienie działań profilaktycznych w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Podniesienie świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy w 
rodzinie, w tym zmiana postaw i zaangażowania społeczeństwa w 
sprawy przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 
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 Podniesienie jakości usług i udzielanej pomocy osobom 
dotkniętym przemocą 

 Zacieśnienie systemu współpracy między instytucjami i 
organizacjami działającymi na rzecz pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie 

 Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie 
osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby 
stosujące przemoc jest najważniejszym celem, który powinien, 
łączyć działania wszystkich instytucji.  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne w 

jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Komenda Powiatowa 
Policji w Piszu, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Piszu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Piskiego na lata 2021-2030 
 

Realizacja Strategii 
 

Rodziny zastępcze objęte są wielopłaszczyznowym wsparciem,  
w ramach którego otrzymują pomoc finansową, objęte są także 
poradnictwem specjalistycznym, mają zapewniony dostęp do 
udziału w szkoleniach. Na rzecz powstawania rodzin zastępczych 
prowadzona jest ciągła kampania, promująca tą ideę. 
W ramach działań Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej 
przy PCPR w Piszu rodziny zastępcze mają możliwość korzystania 
ze wsparcia psychologa, mediatora oraz radcy prawnego. Rodziny 
zastępcze uczestniczą w spotkaniach Grup Wsparcia "Rodzina 
Zastępcza na Plus". Ważnym aspektem są również organizowane 
szkolenia dla rodzin zastępczych umożliwiające podniesienie ich 
kompetencji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 
W ramach realizacji Strategii w 2021 r. prowadzono stałą kampanię 
promującą rodzicielstwo zastępcze. 

 
W zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie: 

 umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 1 osobę 
dorosłą 

 objęto osoby stosujące przemoc w rodzinie Programem 
korekcyjno-edukacyjnym. Program ukończyły 4 osoby. 

 54 osoby skorzystały z bezpłatnej pomocy psychologa, 
prawnika i mediatora rodzinnego, funkcjonujących przy 
Specjalistycznej poradni Rodzinnej. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii 
COVID-19 umożliwiło uzyskanie pomocy w postaci 
specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy w postaci interwencji 
kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej dla rodzin 
zastępczych z terenu Powiatu Piskiego. Wsparcia w formie 
rozmowy telefonicznej udzielał specjalista pracy z rodziną. 
PCPR w Piszu uruchomiło także telefoniczne wsparcie 
psychologiczne dla mieszkańców Powiatu Piskiego. 
PCPR w Piszu w 2021 r. realizowało projekt „Kooperacja – 
efektywna i skuteczna” dofinansowany ze środków Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 
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W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” 
otrzymało środki ochrony osobistej, środki dezynfekcji w celu  
rozdysponowania ich do placówek znajdujących się na terenie 
powiatu piskiego działających w obszarze pomocy społecznej.  
W ramach w/w projektu w okresie pandemii COVID-19 w 2021r. 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przekazał 
PCPR w Piszu następujące środki ochrony osobistej przeznaczone 
do walki i COVID-19, tj.  

 Płyn do dezynfekcji rąk – 200 litrów 

 Płyn do dezynfekcji powierzchni – 220 litrów 

 Rękawice jednorazowe medyczne lub ochronne – 24.000 szt.  

 Maseczki ochronne jednorazowe – 15.600 szt.  

 Rękawiczki jednorazowe medyczne lub ochronne – 14.000 
szt.  

 Półmaska FFPZ – 800 szt.  
 
Wyżej wymienione środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane 
do placówek działających w obszarze pomocy społecznej z terenu 
Powiatu Piskiego: 

 Dom Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rucianem-Nidzie 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu 
 
W zakresie rehabilitacji społecznej: 

 realizowano Powiatowy Program na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

 współpracowano z instytucjami administracji rządowej i 
samorządowej w realizacji powyższego programu 

 podejmowano działania zmierzające do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności 

 współpracowano z organizacjami pozarządowymi  
i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
Na ww. cele Powiat Piski otrzymał w 2021 r. środki finansowe 
przyznane przez PFRON w wysokości 1.378.493,00 zł w tym: 
 

 na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 
działania warsztatów terapii zajęciowej 759.360 zł, 

 na realizację niżej wymienionych zadań 519.133 zł: 
- uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
- likwidacja barier architektonicznych, 
- likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych w 

związku z indywidualnymi potrzebami osób  
z niepełnosprawnością 

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu prowadziło również 
kampanię promującą możliwość uzyskania dofinansowania dla osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON.  
 
Dodatkowo w PCPR w Piszu osoby niepełnosprawne miały możliwość 
skorzystania ze wsparcia i poradnictwa Doradcy do spraw osób 
niepełnosprawnych w zakresie : 

 praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, możliwych 
świadczeń oraz dofinansowania ze środków PFRON 

 praw pacjenta, usług medycznych i rehabilitacji 

 organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i instytucji 
pomocowych na terenie powiatu Piskiego 

 programów i projektów szkoleniowych skierowanych dla osób 
niepełnosprawnych  

 uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji 
osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej 
 

oraz otrzymywały pomoc m.in. w: 

 wypełnieniu wniosków 

 przygotowaniu pisma urzędowego 

 zredagowaniu odwołania 

 kontaktach z pracodawcą 

 kontaktach ze specjalistą np. psychologiem, pedagogiem, 
prawnikiem, pracownikiem socjalnym 

 kontaktach z instytucjami w związku z rozwiązywaniem 
indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych i ich 
najbliższej rodziny 

 kontaktach z placówkami wspierającymi osoby 
niepełnosprawne 

 
Doradca do spraw osób niepełnosprawnych w sytuacjach szczególnie 
skomplikowanych mógł odwiedzić osobę niepełnosprawną w jej 
miejscu zamieszkania. 
 
W Powiecie Piskim w 2021 r. kontynuowane było wsparcie 
instytucjonalne dla osób niepełnosprawnych w niżej wymienionych 
placówkach: 

 

 Dom Pomocy Społecznej 
 

Zgodnie z przepisami osobie wymagającej całodobowej opieki z 
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 
samodzielne funkcjonować w codziennym życiu, której gmina nie 
może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej 
W Powiecie Piskim w 2021 r. opiekę sprawował jeden dom pomocy 
społecznej: Dom Pomocy Społecznej – Ewangelicki Dom Opieki 
„BETEZDA” w Ukcie prowadzony przez parafię Ewangelicko- 
Augsburską w Mikołajkach przeznaczony dla 40 osób przewlekle 
psychicznie chorych. W placówce z opieki skorzystało w ciągu 
2021 r. 46 osób. Na dzień 31.12.2021 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Ukcie przebywało 40 osób (11-kobiet; 29-mężczyzn). 
W placówce w 2021 r. zatrudnione były (umowa o pracę) – 34 
osoby. Wydatki poniesione przez powiat na realizację zadania to 
126 794 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego 
mieszkańca domu, stanowiący jednocześnie wysokość 
odpłatności za pobyt w 2021 r. wynosił – 4250,00 zł. 
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 Środowiskowe Domy Samopomocy 
 
Domy te są ośrodkami wsparcia dla osób z przewlekłą chorobą 
psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, które mają 
pozorne trudności w życiu codziennym, ale mogą korzystać z 
postępowania rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu. 
W 2021 r. na terenie powiatu piskiego nadal funkcjonowały dwa 
domy środowiskowe: 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie prowadzony na 

zlecenie powiatu przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. 
Trójcy w Mikołajkach. Dom przeznaczony jest dla 45 osób. 
Wydatki poniesione na realizację zadania – 963 699,75 zł. Z 
opieki w 2021 r. skorzystało 49 osób. 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej 
prowadzony przez Ewangelickie Stowarzyszenie „Betel” w 
Piszu. Dom przeznaczony jest dla 52 osób. Wydatki poniesione 
na funkcjonowanie domu w 2021 r. – 1 093 560,00 zł. Z opieki 
w 2021 r. skorzystało 65 osób. 

 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną przez Covid-19 w 
kraju – zajęcia w obu placówkach były kilkukrotnie zawieszane. 
Jednocześnie w tym okresie monitorowano sytuację życiowe, 
zdrowotne, społeczne uczestników pozostających w domu oraz 
udzielono niezbędnego wsparcia. Udało się również w części 
zrealizować plany pracy oraz wykonać zaplanowane remonty. 
 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu 
 
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie „Przymierze – 
Ziemia Piska” w Piszu, przeznaczona dla 35 uczestników 
posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do terapii 
zajęciowej. 
Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły: 843.733,00 zł, 
w tym:  

 środki PEFRON – 759.360,00 zł;  

 środki z budżetu powiatu – 84.373,00 zł 
 
II. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 
 
Działania zrealizowane w 2021 r. : 
 
Cel szczegółowy nr 1 
Podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadr pomocy społecznej 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W 2021 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Piszu brali udział w spotkaniach na temat przemocy w rodzinie. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii 
COVID-19 zapewniło pomoc i wsparcie psychologa 

 W 2021 r. PCPR w Piszu zorganizowało szkolenia dla kadry 
pomocy społecznej z terenu Powiatu Piskiego:  

 Mediacja jako forma twórczego rozwiązywania konfliktu 

 Przyczyny i sposoby zapobiegania zachowaniom 
suicydalnym 

 
Cel szczegółowy nr 2 
Podniesienie świadomości społeczności lokalnej oraz zmiana postaw 
i stereotypów Powiatu Piskiego na zjawisko przemocy w rodzinie. 
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W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach 
działalności profilaktycznej i informacyjnej dla mieszkańców Powiatu 
Piskiego  opracowało: 
 
1. Plakaty i ulotki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie 
2. Plakaty dotyczące realizowanego programu korekcyjno- 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
3. Bazę instytucji działających na rzecz osób doznających przemocy 

i rozesłano do instytucji działających w obszarze przemocy na 
terenie Powiatu Piskiego. 

 
W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu po raz 
kolejny włączyło się w Kampanie społeczne dotyczące zjawiska 
przemocy: 
 
Kampania „Biała Wstążka - STOP przemocy wobec kobiet” 
Kampania ma na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet oraz 
rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet, a także 
wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 04.12.2021 (sobota) w 
ramach Kampanii zorganizowało bezpłatne konsultacje dla 
mieszkańców powiatu piskiego w ramach akcji „Otwartych drzwi”. W 
ramach tej akcji w dzień wolny od pracy organizowany był dyżur 
specjalistów z zakresu wsparcia i przeciwdziałania zjawisku przemocy, 
tj. psychologa, specjalisty pracy z rodziną. 
 
Kampania "19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i 
Młodzieży”. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 19.11.2021 w ramach 
Kampanii zorganizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu 
przeciwdziałania przemocy. Zasadniczym celem Kampanii jest 
zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie 
przemocy wobec dzieci i budowania świata, w którym nie ma 
przemocy wobec dzieci i młodzieży, budowanie świata wolnego od 
przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim 
prawidłowy rozwój. Idea kampanii to walka o wolność, 
bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. 
 
Cel szczegółowy nr 3  
Ograniczenie stosowania przemocy przez osoby stosujące przemoc w 
rodzinie 
 
W 2021 r. realizowano Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Podstawowym celem wszystkich 
działań wynikających z realizacji dokumentu jest powstrzymanie 
sprawców od stosowania przemocy. 
W 2021 r. Program rozpoczęło 8 osób, ukończyły 4 osoby. Kwota 
dotacji – 5 400 zł. 
 
Cel szczegółowy nr 4 
Zapewnienie wieloaspektowej pomocy dla osób doznających 
przemocy domowej. 
 

 Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działającymi przy PCPR w Piszu 
udziela wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. W ramach interwencji 
kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna, a w zależności od 
potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach 
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Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2021 r. 

 

 

 

uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy. W 2021 r. w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej działającym przy PCPR przebywała 1 osoba 
dorosła  dotknięta przemocą w rodzinie. 

 
Cel szczegółowy nr 5 
Profilaktyka oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami 
będącymi ofiarami przemocy w rodzinie. 

 

 Szkolenie „Mediacja jako forma twórczego rozwiązywania konfliktu”. 
W dniu 17.09.2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
zorganizowało szkolenie „Mediacja jako forma twórczego 
rozwiązywania konfliktu”. Mediacja jako metoda profilaktyki i 
rozwiązywania konfliktów w rodzinie zarówno na linii rodzic-rodzic, 
rodzic-dziecko.  

 
Przez cały 2021 r. PCPR współpracował z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób doznających przemocy, min.: 

 Ośrodkami pomocy społecznej 

 Policją 

 Sądem Rejonowym w Piszu 

 Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu 

 Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna w Piszu 

 Szkołami 

 Organizacjami pozarządowymi i innym instytucjami 
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

 

 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ukcie zrealizował prace remontowe na 
kwotę 54 920 zł (środki: 38 400 zł z Urzędu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, 16 520 zł wkład środków własnych DPS). Dom Pomocy 
Społecznej w Ukcie zakupił sprzęt wyposażenia na kwotę 3 500 zł 
(środki: 2 800 zł z Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 700 
zł wkład środków własnych DPS). 
Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie otrzymał dotację w 
kwocie 16 258 zł pochodzącą ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa zapisanej w ustawie budżetowej na rok 2021 z 
przeznaczeniem na bieżącą działalność domu pomocy społecznej 
m.in. na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej 
przed skutkami występowania wirusa COVID-19, w szczególności na 
zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług 
świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków 
ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. 
Dom Pomocy Społecznej otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 kwotę 30 726 zł na zakup środków ochrony osobistej. 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program. Jeżeli 

tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu o 

1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Piskim na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą Nr VI/26/19 
Rady Powiatu Pisz w dniu 28.02.2019 r. 
Celem głównym Programu jest rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej. Cel ten jest zrealizowany poprzez cele szczegółowe, 
które wskazują na główne obszary działania w obrębie zadań 
wynikających z pieczy zastępczej. 

 Cel nr 1 - Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

 Cel nr 2 - Zapewnienie osobom sprawującym funkcje rodziny 
zastępczej kompleksowego wsparcia, zarówno 
merytorycznego, jak i finansowego oraz podnoszenie 
kwalifikacji osób zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem 
umieszczonym w pieczy zastępczej 
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takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

 Cel 3 - Wsparcie w rozwoju wychowanków pieczy zastępczej i 
przygotowanie ich do dorosłego życia 

 Cel 4 - Dążenie do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, a 
w przypadku, gdy nie jest to możliwe do przysposobienia 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu, Powiatowa Komenda Policji 

w Piszu, powiatowe szkoły i placówki oświatowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja Programu: 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w okresie pandemii 
COVID-19 umożliwiło uzyskanie pomocy w postaci: 

 Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych w formie rozmowy 
telefonicznej 

 Telefonicznej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Powiatu 
piskiego 

 Telefonicznej pomocy specjalisty pracy z rodziną dla mieszkańców 
Powiatu Piskiego. 

 
PCPR prowadził nabór na kandydatów na rodziny zastępcze poprzez: 

 rozpowszechnianie informacji w mediach społecznościowych, 
lokalnej prasie, czy też propagowanie wśród różnych instytucji oraz 

 wśród społeczności lokalnej plakatów, ulotek i informatorów 
 

W 2021 r. Sąd Rejonowy w Piszu wydał 14 postanowień o 
umieszczeniu 19 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 18 dzieci na 
terenie Powiatu Piskiego i 1 poza terenem Powiatu Piskiego. 
Utworzono 10 nowych rodzin zastępczych, w tym: 6 rodziny zastępcze 
spokrewnione. 
 
W Powiecie Piskim na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 51 rodzin 
zastępczych, w tym: 

 37 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 

 15 rodzin zastępczych niezawodowych, 

 2 rodziny zastępcze zawodowe, 
 
W rodzinach zastępczych na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało 77 
dzieci. 
 
W 2021 r. rodziny korzystały ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, w 
formie wsparcia: mediatora, radcy prawnego i psychologa. Rodziny 
zastępcze miały również zapewnioną pomoc: 

 pracownika socjalnego, 

 specjalisty pracy z rodziną, 

 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

 psychologa, 

 pedagoga. 
 
Szkolenia zorganizowane w roku 2021 przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Piszu: 
 
1. Zostań Rodziną Zastępczą - Szkolenie dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  
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W 2021 r. PCPR w Piszu zorganizowało szkolenie dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej - Zostań Rodziną Zastępczą  
 
W 2021 r. liczba przeszkolonych kandydatów wzrosła do 52, w tym: 

 27 kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną z dzieckiem  

 11 kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową oraz  

 2 kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową. 
 
 

 
Rok 

Liczba osób przeszkolonych na kandydatów na: 

Rodziny 
zastępcze 
spokrewnione 

Rodziny 
zastępcze 
niezawodowe 

Rodziny 
zastępcze 
zawodowe 
 

 
Ogółem 

2019 
 

11 1 0 12 

2020 
 

0 0 0 0 

2021 
 

27 11 2 40 

RAZEM 38 
 

12 2 52 

  
Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 

 

 
 
 

 

 
Fot. PCPR w Piszu 

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – ZOSTAŃ 
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ 
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2. Szkolenie „Mediacja jako forma twórczego rozwiązania konfliktu”-
17 września 2021r. 
Szkolenie poprowadziła Pani Maria Charkiewicz-mediator 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fot. PCPR w Piszu 

 
 
3. Szkolenie "Przyczyny i sposoby zapobiegania zachowaniom 

suicydalnym "-28.09.2021r. 
Szkolenie poprowadziła Pani Lucyna Kuferska. 

 
4. Szkolenie dla rodzin zastępczych- 28 maja 2021r. zorganizowane 

w ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny "Młodość-
Miłość-Małżeństwo-Rodzina 

 
5. Konkurs plastyczny dla dzieci "Młodość -Miłość-Małżeństwo-

Rodzina" zorganizowany w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Piszu w dniu 28 maja 2021r. w ramach XXIII 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny  
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6. Spotkanie integracyjne w Nadleśnictwie Pisz 
 

 
Fot. PCPR w Piszu 

 
 
W 2021 r. udzielono pomocy finansowej dla 63 rodzin zastępczych. 

 
 

Rodzaj sprawy  

Rodziny 
spokre-
wnione z 
dzieckiem 

Rodziny 
niezawodo-
we  

Rodzina 
pełniąca 
funkcję 
rodzinnego 
domu 
dziecka 

Rodziny 
zawodowe Ogółem 

Rodziny objęte 
pomocą 

 
39 

 
20 

 
1 

 
3 

 
63 
 

Nowo powstałe 
rodziny 

 
7 
(8 dzieci) 

 
4 
( 5 dzieci) 

 
------- 

 
1 
(4 dzieci) 

 
12 
(17 
dzieci) 

Dzieci 
umieszczone w 
rodzinach 
zastępczych 

 
52 

 
34 

 
7 

 
9 

 
102 

Comiesięczna 
pomoc pieniężna 
dla dziecka 

 
431.575,84 
zł. 
 

 
304.884,33 
zł. 

 
37.959,13 
zł. 
 

 
65.066,04 
zł. 
 

 
839.485,
34 zł. 
 

Jednorazowa 
pomoc losowa 

 
 --------- 
 

 
   --------- 
 

 
   --------- 

 
   --------- 

 
 ------- 

Środki 
finansowe 
na utrzymaniu 
lokalu 

 
   ---------- 

 
-------- 

 
20.128 zł. 

 
10.778 zł. 

 
30.906 zł. 

Jednorazowa 
pomoc 
na pokrycie 
kosztów 
związanych 
z potrzebami 
dziecka 
przyjmowanego 
do rodziny 

 
700 zł 

 
2800 zł 

 

---------- 
 
800 zł  

 
4300zł 

Dofinansowanie 
do wypoczynku 

------------- 

 
     ------------ ------------- ------------- ------------- 
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Wynagrodzenie 
rodzin 
zastępczych 
zawodowych  
i prowadzącej 
rodziny domu 
dziecka 

 
------------- 

 
-------------- 

 
1 rodzina 
19.162 zł 

 
3 rodziny 
 52.937 zł 

 

4 rodziny 
72.099 zł. 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Piszu  
 

 
 
W 2021 r. kontynuowana była pomoc dla usamodzielniających się 
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na 
kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, 
uzyskanie mieszkania, uzyskanie zatrudnienia, pomoc prawną i 
psychologiczną. 
 
W 2021 r. kwota pomocy przyznanej dla pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
wyniosła 76.597,53 zł, w tym: 
 pomoc kontynuowanie nauki – 29.239,11 zł 
 pomoc na usamodzielnienie – 35.493,42 zł 
 pomoc na zagospodarowanie – 11.865 zł 
 

Lp.  Rodzaj pomocy 
 
Forma opieki 
 

 
Kwota świadczeń 
(w złotych) 

1 
Pomoc pieniężna 
na kontynuowanie 
nauki 

rodzina zastępcza 19.132,20 zł. 

placówka opiekuńczo-

wychowawcza 
 10.106,91 zł. 

                                                                        Razem: 29.239,11 zł. 

2 
Pomoc pieniężna 
na 
usamodzielnienie 

rodzina zastępcza 24.305,42 zł. 

  
placówka opiekuńczo-
wychowawcza 11.188 zł. 

                                                                         Razem: 35.493,42 zł. 

3 
Pomoc na 
zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

rodzina zastępcza 8.475 zł. 

placówka opiekuńczo-

wychowawcza 
3.390 zł. 

                                                                         Razem: 11.865 zł. 

4 

Pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych – 
mieszkanie 
chronione 

rodzina zastępcza 

 

0 
 

 

placówka opiekuńczo-
wychowawcza 

0 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Piszu  
 

Jednocześnie usamodzielniani wychowankowie otrzymywali 
od pracowników PCPR w Piszu pomoc w nabyciu umiejętności 
gospodarowania finansami, oraz uzyskania dodatkowych kompetencji 
na płaszczyźnie zawodowej i edukacyjnej. 
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w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy  

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program. 
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan realizacji 
na koniec 2021 r. Jeżeli 
nie, wskazać czy w innym 
dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 został przyjęty uchwałą 
Nr XXVIII/176/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. 
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych 
mieszkańców Powiatu Piskiego w życiu społecznym, zawodowym 
poprzez podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji społecznej.  
Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
jest zgodny ze: 

 Strategią Rozwoju Powiatu Piskiego 2013-2023. 

 Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Piskiego na lata 2021-2030 i zawodowej określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. 

 

2. Pilotażowy Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób z Niepełnosprawnością realizowany pod nazwą 
„Aktywny Samorząd”. 
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w 
powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i 
programach działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na 
rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 
Program w 2021 roku realizowany był w następujących obszarach: 
Moduł I: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu (adresowana do osób z 
orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób 
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

 Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka 
migowego); 

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z 
dysfunkcją narządu słuchu) 
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Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program. 
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan realizacji 
na koniec 2021 r. Jeżeli 
nie, wskazać czy w innym 
dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji 
na koniec 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w 

społeczeństwie informacyjnym: 

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z 
dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk); 

 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania; 

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku); 

 Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu  
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy); 

 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach 
programu (adresowana do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności); 
 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą 
samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego 
o napędzie ręcznym; 

 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności); 

 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze 
stopniem niepełnosprawności); 

 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III 
poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności); 

 Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 
powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się 
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania); 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 
typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub 
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umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są 
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 
dziecka). 

 

Moduł II - 

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole 
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej  
(studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu stale prowadzi 

działalność promocyjną wśród mieszkańców Powiatu Piskiego dot. 

ww. Programu. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu  
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1. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021-2025: 
 
Realizacja Programu w 2021 r.: 
1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób z niepełnosprawnością poprzez udzielania 
dofinansowania ze środków PFRON, na: 

 likwidację barier architektonicznych – skorzystało 5 osób z 
niepełnosprawnością 

 likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się – 
skorzystało 64 osób z niepełnosprawnością 
 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
z niepełnosprawnością – skorzystało 137 osób z 
niepełnosprawnością 

 
3. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej 

 zapewnienie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie kosztów 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu - 35 
osób z niepełnosprawnością 

 
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 

udzielenie dofinansowania ze środków PFRON na zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny - 2 osoby z niepełnosprawnością. 
 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznawane osobom z 
niepełnosprawnością– łącznie 342 osób z niepełnosprawnością 

 
6. Dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 wzrost dostępności do rehabilitacji poprzez udzielanie 
dofinansowania osobom z niepełnosprawnością i ich 
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opiekunom do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym - 99 osób 
z niepełnosprawnością 

 
7. Zapewnienie potrzebującym osobom z niepełnosprawnością 

opieki ze strony specjalistów: 

 psychologa 

 doradca do spraw osób niepełnosprawnych 

 prawnika 

 mediatora 

 
8. Podejmowanie działań mających na celu prawidłowy dobór 

organizatora i ośrodka rehabilitacyjnego 
 

9. Rozpowszechnianie informacji na temat przysługujących 
osobom z niepełnosprawnością usług, ulg i uprawnień, w tym: 

 opracowanie i rozsyłanie ulotek informacyjnych 

 zamieszczanie informacji na stronie internetowej i tablicy 
informacyjnej 

 organizowanie spotkań informacyjnych. 
 

10. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępu 
przez osoby z niepełnosprawnością do informacji na temat 
instytucji działających na ich rzecz 

 sporządzanie i aktualizacja bazy danych ww. Instytucji i 
przekazywanie tych informacji organizacjom działającym na 
rzecz os. z niepełnosprawnością oraz udostępnianie bazy 

danych osób z niepełnosprawnością. 
 

11. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Zespołem ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, różnymi instytucjami czy 
organizacjami działającymi na rzecz osób z 
niepełnosprawnością w celu zwiększenia dostępu tych osób do 
informacji na temat przysługujących im ulg i uprawnień oraz 
instytucji działających na ich rzecz. 

 
12. Współpraca z placówkami zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 
13. Rozpowszechnianie informacji na temat programów i projektów 

mających na celu likwidację barier transportowych przez 
indywidualne osoby z niepełnosprawnością oraz instytucje 
działające na ich rzecz. 
 

14. Rozpowszechnianie informacji na temat programów mających na 
celu wsparcie finansowe uczących się osób z 
niepełnosprawnością na każdym poziomie kształcenia. 
 

W 2021 roku wysokość środków finansowych przyznanych z PFRON 
na realizację zadań dla Powiatu Piskiego wynosiła  1 378 493 zł w tym: 
 

 zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu - 759 360 zł, 

 środki finansowe przeznaczone na realizację innych zadań 
619 133 zł. 
 

2. Program „Aktywny samorząd” W 2021 r. Powiat realizował tak 
jak w latach ubiegłych program celowy PFRON pn. ,,Aktywny 
Samorząd”. Powiat Piski w 2021 r. otrzymał środki w wysokości 
122.906,94 zł., wydatkowano 45.076,00 zł, w tym: 
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Moduł I - łącznie: 37.626,00 zł 
1. Obszar A Zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządzenia do samochodu) – 12.000,00 zł 
2. Obszar A Zadanie 2 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy) – 

2.400,00 zł 
3. Obszar B Zadanie 4 (pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego) – 3.786,00 zł 
4. Obszar C Zadanie 1 (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego) – 

10.000,00 zł 
5. Obszar C Zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej skutera lub wózka) – 1.940,00 zł 
6. Obszar C Zadanie 5 (pomoc w zakupie skutera) – 7.500,00 zł 

 
Moduł II – (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym) łącznie 7.450,00 zł 
 

Przy realizacji obu Programów PCPR współpracowało w roku 2021 
m.in. ze Starostwem Powiatowym w Piszu, powiatowymi i gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi, Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Piszu, Polskim Związkiem Niewidomych w 
Piszu, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Piszu, 
Stowarzyszeniem „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu, Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Piszu, Ośrodkiem Rewalidacyjno- Edukacyjno- 
Wychowawczym w Piszu, Środowiskowym Domem Samopomocy w 
Ukcie, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Białej 
Piskiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Piszu. 

 
 

 

 

Nazwa zadania Drogi publiczne i transport zbiorowy. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

Nie dotyczy  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu – w zakresie dróg 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu – 

w zakresie transportu  
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DROGI POWIATOWE 
 
Na terenie powiatu przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 
465,324 km, na których znajdują się: 

 24 obiekty inżynierskie (23 mosty i 1 wiadukt), 

 141 przepustów, 

 15 przejazdów kolejowych. 
 
W 2021 r. łącznie:  

1) przebudowano 12,319 km dróg powiatowych na kwotę 

13 029 670,12 zł; 

2) opracowano dokumentacje projektowe na kwotę 

230 672,87 zł; 

3) wyremontowano nawierzchnię dróg powiatowych na długości 

2,471 km oraz inną infrastrukturę drogową na kwotę 

1 010 654,62 zł. 

 
W 2021 r. Powiat Piski z budżetu powiatu przeznaczył na realizację 
zadań drogowych (inwestycje, remonty) środki w wys. 6 445 749,92 zł 
oraz otrzymał dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w wys. 10 207 
488,29 zł z następujących źródeł: 

 
 
1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg 

Samorządowych) – 7 inwestycji: 

 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) 
– Drygały– Skarżyn od km 0+000 do km 11+200; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) 
– Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, 
odcinek Ublik – DK Nr 63; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N 
(Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, 
odcinek Długi Kąt – Kowalewo; 

 Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – 
Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 
odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 
1672N; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga 
powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165; 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki 
– Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920; 

 Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 
0+157,23. 

 
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 inwestycja: 

 Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – 
Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 
8+145 (w trakcie realizacji). 

 
Dodatkowo na zakupy inwestycyjne, tj. zakup samochodu osobowego, 
samochodu brygadowego, ciągnika rolniczego wraz z osprzętem oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego (ploter + skaner wielkoformatowy) 
wydatkowano 740539,00 zł, z czego 595000,00 zł pochodziło z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
 
Wszystkie realizowane w 2021 r. działania w zakresie dróg 
powiatowych wpisują się w Strategię Rozwoju Powiatu Piskiego 
na lata 2013-2023. Cel strategiczny 2 - Podniesienie atrakcyjności 
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inwestycyjnej i turystycznej powiatu Cel operacyjny 4. Modernizacja 
i rozwój infrastruktury komunikacyjnej. 

 

TRANSPORT 

W 2021r. na terenie Powiatu Piskiego transport zbiorowy realizowany 
przez 3 przewoźników tj. 
 

 Trans-Kom-PKS Sp. z o.o. 12-200 Pisz ul. Dworcowa 8 

  Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Gietek 12-200 Pisz ul. 
Spacerowa 30 

  Przewozy Pasażerskie Kazimierz Ruchała 12-230 Biała Piska 
ul. Kościuszki 14/2 

 
Przewoźnicy wykonali transport zbiorowy na terenie i przez teren 
powiatu na niżej wymienionych liniach: 

 Pisz – Ruciane-Nida (przez Szeroki Bór) linia nr.5, 

 Pisz – Biała Piska (przez Rakowo Piskie) linia nr.9, 

 Pisz – Krzyże (przez Karwica) linia nr.3, 

 Pisz – Ruciane-Nida (przez Wejsuny) linia nr.21, 

 Pisz – Orzysz (przez Gaudynki) linia nr.22,  

 Pisz – Gałkowo (przez Ukta) linia nr.32, 

 Pisz - Ruciane-Nida (przez Szeroki Bór Piski) linia nr.40, 

 Bemowo Piskie – Pisz (przez Biała Piska) linia nr.42, 

 Pisz – Pisz (przez Orzysz, Pianki, Ublik, Góra, Ogródek), 

 Pisz – Suchy Róg (przez Orzysz), 

 Pisz – Drygały (przez Biała Piska), 

 Pisz – Biała Piska (przez Kościół Duży) 

 Pisz – Biała Piska linia nr.69. 
 
W 2021r. na liniach komunikacyjnych, dla których wydano 
zezwolenia na wykonywanie transportu osób w przewozach 
regularnych sprzedano 24.624 (2020r. – 24.325) biletów 
jednorazowych, 40.040 (2020r. – 39.020) biletów miesięcznych, 
przewieziono 64.664 (2020r. -60.662) pasażerów.  
Wydział przeprowadził 7 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów na terenie 
Powiatu Piskiego, 4 kontrole Okręgowych Stacji Kontroli oraz 12 
Kontroli w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. 

 
W omawianym okresie w Wydziale Komunikacji: zarejestrowano 5723 
pojazdów, wyrejestrowano 730 pojazdów. 
Wydano 1547 uprawnień do kierowania pojazdami,  
7 szt. międzynarodowych Prawo jazdy oraz 5 licencji transportowych. 
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Wykaz zrealizowanych inwestycji i remontów drogowych w 

2021 r. 
 

L.p. Nazwa zadania 
Wartość 

ogółem [zł] 

1 2 3 

1 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1867N w m. Drygały od km 
13+838 do km 14+137 

12 915,00 

2 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na  przebudowę drogi powiatowej Nr 
4681N – ul. Słonecznej w Białej Piskiej od 
km 0+264 do km 0+375 

34 440,00 

3 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę chodników w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w 
Rucianem-Nidzie 

5 904,00 

4 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1518N od km 3+245 do km 
3+445 w m. Karwica 

5 904,00 

5 

Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę mostu w km 6+719 dr. pow. 
Nr 1861N w m. Ogródek wraz z 
dojazdami 

19 926,00 

6 

 Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej Nr 
1684N od km 3+535 do km 4+255 w m. 
Włosty 

38 991,00 

7 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej Nr 
1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. 
Karwik 

107 010,00 

8 

Aktualizacja dokumentacji projektowej na 
przebudowę wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – 
Zelki w km 4+916 k/m Odoje 

5 582,87 

9 
„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
2014-2020 

90 556,85 

10 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N 
DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik 
– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, 
odcinek Ublik – DK Nr 63 

5 159 373,46 

11 

Przebudowa (rozbudowa) drogi 
powiatowej Nr 1670N Pisz – Łupki – 
Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 
5+920 do km 9+433 (w trakcie realizacji) 

27 535,09 

12 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N 
DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn 
od km 0+000 do km 11+200 (w trakcie 
realizacji) 

1 439 392,00 

13 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N 
od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – 
Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, 
odcinek Długi Kąt – Kowalewo 

1 119 548,31 
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14 

Przebudowa (rozbudowa) drogi 
powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – 
DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 
13+428,60 odcinek Giętkie – do 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 
1672N 

1 858 393,06 

15 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N 
Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N 
od km 0+423 do km 2+165 

1 657 658,58 

16 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N 
DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie 
od km 0+734,37 do km 2+920 

2 265 374,70 

17 
Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 

0+000 do km 0+157,23 
969 322,01 

18 

Remont dróg powiatowych Nr 1698N DK 
Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik DK 
Nr 63 od km 4+539 do km 4+685 i Nr 
1720N DK Nr 63 (Miłki) – Marcinowa 
Wola – Cierzpięty – Orzysz (ul. 
Mickiewicza) od km 1+713 do km 2+160 

315 484,88 

19 

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 
1702N DK Nr 63 – Odoje – Zelki od km 
6+005 do km 6+155 w miejscowości 
Czarne 

121 216,13 

20 

Remont drogi powiatowej Nr 1644N 
granica powiatu (Nowy Most) – Iznota – 
granica powiatu od km 0+500 do km 
1+869 oraz od km 1+979 do km 2+338 

573 953,61 

21 

Wyrównanie walcem wibracyjnym 
brukowcowej nawierzchni drogi 
powiatowej Nr 1658N od km 6+625 do km 
7+671 

3 954,45 

22 
Ścinka zawyżonych poboczy dróg o 
nawierzchni bitumicznej 

80 263,21 

Ogółem w 2021 r. 15 912 699,21 
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1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – 
Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik 
– DK Nr 63 
 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

 

 

 

 
 

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 – Odoje – Zelki 
od km 6+005 do km 6+155 w miejscowości Czarne  
 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
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3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki 
Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920 
 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

 

 

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – 
Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek 
Ublik – DK Nr 63 
 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
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5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – 

Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik 

– DK Nr 63 

 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

 

 

 

 

6. Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK 
Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N  
 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
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7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi 
Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – 
Kowalewo  
 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

 

 

 

 

8. Remont drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy Most) – 
Iznota – granica powiatu od km 0+500 do km 1+869 oraz od km 1+979 
do km 2+338 
 

 
 

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
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9. Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+157,23 

 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania Kultura. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021r. 

Nie dotyczy  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu 

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek 
w Piszu 
 

 

 

 
W 2021 r. Muzeum w Praniu podejmowało działania w zakresie:  
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Realizacja inwestycji: 

 W Muzeum Michała Kajki w Ogródku uruchomiono przydomową, 
ekologiczną oczyszczalnię ścieków, co pozwala na oszczędności 
w obszarze zagospodarowania nieczystości płynnych. 

 W Muzeum K. I. Gałczyńskiego wymieniono kocioł grzewczy. 
 

Obie inwestycje sfinansowano ze środków własnych muzeum. 
 

Udostępniania i ochrona zbiorów, poszerzenie kolekcji: 

 Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu realizuje wraz z 
pracownikami powiatu projekt „Świadczy o nas dziedzictwo 
kulturowe” finansowanego z programu INTERREG Polska-Litwa. 
Bezpośrednim beneficjentem dotacji i koordynatorem działań jest 
samorząd powiatu. W 2021 w ramach projektu: 
 

 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na konserwację 
zbiorów papierowych muzeum, który wygrała pracownia 
Rewars. W grudniu 2021 r. firma zwróciła pierwsza partię po 
zakończeniu prac wraz z dokumentacją konserwatorską – 221 
obiektów z XVIII, XIX i I poł. XX wieku. W ramach projektu 
wykonano odkwaszenie, dezynfekcję, zabezpieczenie oraz 
profesjonalną oprawę 30 rysunków Andrzeja Strumiłły z lat 
1953-56 znajdujących się w zbiorach muzeum. 

 
W związku z oddaniem do konserwacji dużej części eksponatów 
pracownicy muzeum przygotowali na lato zastępczą aranżację 
wystawy, która pozwalała na zwiedzanie ekspozycji: 

 dokonano aktualizacji i uzupełnień dokumentacji planowanych 
systemów instalacji przeciwpożarowych i 
przeciwwłamaniowych oraz prac remontowych związanych z 
wymianą wystawy. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie tych prac, które mają się zakończyć w II kwartale 
2022 r. 

 
Od 15 października Muzeum w Praniu zamknięto z powodu 
przygotowań do remontu. Zlikwidowano dotychczasową wystawę, 
spakowano i rozlokowano eksponaty – w Praniu oraz w lokalach 
magazynowych na terenie gminy. Elementy aranżacji dotychczasowej 
wystawy przekazano jako darowiznę do SP nr 2 im. K. I. 
Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie. 

 

 Dzięki przeprowadzeniu akcji „Drugie życie książki” Muzeum 
Michała Kajki w Ogródku wzbogaciło się o kilka tysięcy woluminów, 
przekazanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne i osoby prywatne. Książki te trafiły do 
Książkodzielni u Kajki (powszechnie dostępnej szafki bibliotecznej, 
na bieżąco uzupełnianej książkami, z których korzystają 
nieodpłatnie goście odwiedzający muzeum) i były dystrybuowane 
w trakcie sezonu letniego. Zgromadzone woluminy pozwolą na 
zainicjowanie działalności antykwarycznej. Dodatkowo Muzeum 
zakupiło kilkadziesiąt pozycji – nowości dotyczących historii i 
kultury regionu oraz publikacji pisarki związanej z miejscowością 
Ogródek – p. Ewy Ostrowskiej. Księgozbiór Biblioteki Mazurskiej 
stworzonej w 2019 r. liczy obecnie 1093 woluminy. 

 Oba muzea, zgodnie z przepisami były zamknięte do 4 maja 
2021 r. Muzeum w Praniu zostało ponownie zamknięte 15 
października 2021 r. z powodu przygotowań do remontu. 
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Ostatecznie frekwencja w obu muzeach wyniosła 13 746 osób (o 
ponad 700 osób więcej niż w poprzednim roku). 

 

Działalność edukacyjna i wydawnicza: 

 W Muzeum w Ogródku odbyły się w sezonie letnim cztery 

spotkania dla dzieci i młodzieży: 

 warsztaty malarskie prowadzone przez Agnieszkę Komor z 

Ełku 

 trzy przedstawienia teatralne – „Złota rybka” Teatru Żelaznego 

z Katowic, „Przygody Cześka i Wieśka” Teatru Delikates z Ełku 

oraz „Bukiet talentów” Teatru Kultureska. W wydarzeniach 

wzięło udział łącznie 298 osób.  

 Z powodu pandemii Covid-19, Muzeum ponownie otworzyło się 5 

maja 2021 r. i z tego powodu niewiele grup szkolnych odwiedziło 

muzeum. Łącznie przeprowadzono 17 zajęć muzealnych w Praniu 

i jedno w Ogródku. Dodatkowo kierownik Muzeum w Ogródku 

zrealizował jesienią pięć wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu III 

wieku – w Prostkach, Orzyszu, Ełku i Olecku oraz dla słuchaczy 

kursu „Krajoznawca Mazurski”, organizowanego przez Fundację 

Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku. 

 W ramach organizacji Nagrody Orfeusza odbyły się dwie prelekcje 

dla uczniów szkół średnich powiatu piskiego na temat literatury 

regionalnej na przykładzie poetów – laureatów Orfeusza 

Mazurskiego pod tytułem "Życie w miejscu. Życie w przestrzeni. 

Moje Mazury". Wygłosił je prof. Jarosław Ławski, przewodniczący 

Nagrody Orfeusza, jednocześnie dziekan Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszy wykład odbył się 3 listopada 

2021 r. w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie (współorganizator) dla 

młodzieży z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Wzięło w 

nim udział 40 uczniów. Tego samego dnia wykład został 

powtórzony w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu dla 80 

uczniów. 

 Z okazji jubileuszu 10-lecia Nagrody Orfeusza wydano książkę 

"Trudno jest żyć w złym świecie i śpiewać" stanowiącą antologię 

wierszy laureatów nagrody wszystkich edycji w nakładzie 200 egz. 

Wydawnictwo było dystrybuowane podczas gali wręczenia 

Orfeuszy 2021 oraz podczas spotkania z Orfeuszem Czytelników, 

które odbyło się w październiku w Krakowie. 

 Muzeum w Ogródku wydało papierowe mapy „Szlakiem 

mazurskich i warmińskich artystów słowa” (nakład 1 000 sztuk); 

zostały przekazane do szkół im. Michała Kajki, funkcjonujących na 

terenie całego kraju m.in. Warszawa, Nidzica, Elbląg. Pozostałe 

egzemplarze zostały rozdystrybuowane przez Muzeum wśród 

gości odwiedzających placówkę. 
 Oba muzea (również w okresie zamknięcia dla zwiedzających) 

prowadziło aktywną komunikację w mediach społecznościowych. 

W efekcie liczba fanów strony na Facebooku Leśniczówki Pranie 

wzrosła do 6137 osób a Muzeum w Ogródku do 3930 fanów, 

natomiast obserwujący to odpowiednio 6480 osób i 3999 w 

Ogródku.  
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Oba muzea zamieściły 589 postów i udostępnień (164 Pranie i 425 

Ogródek). Liczba obserwujących profil Ogródka na Instagramie 

wzrosła do 329. 

 Muzeum w Praniu we współpracy z Akademią Teatralną im. A. 

Zelwerowicza w Warszawie prowadziło w mediach 

społecznościowych cykl „Poniedziałek z wierszem” – 

prezentując przygotowane filmy z interpretacjami wierszy 24 

poetów nominowanych do Nagrody Orfeusza realizowane 

przez studentów I roku kierunku aktorskiego. Prezentacja cyklu 

zakończyła się w styczniu 2022 r. 

 
Działalność kulturalna  
W 2021 r. oba muzea, jako jedne z nielicznych w regionie, zrealizowały 
bogaty program wydarzeń kulturalnych, pomimo trwającej pandemii. 
 

A. Działalność kulturalna w Muzeum w Praniu: 

1. Organizacja X edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ 
za najlepszy tom poetycki 2020 r. 
Do nagrody zgłoszono 259 tomików, z których jury pod 
przewodnictwem prof. Jarosława Ławskiego wybrało najpierw 20 
nominowanych do nagrody, a następnie wyłoniło piątkę finalistów i 
laureatkę Orfeusza Mazurskiego (Teresa Radziewicz). 
Organizacja nagrody została wsparta przez MKDiS z programu 
grantowego „Promocja czytelnictwa”.  
Gala wręczenia nagród odbyła się 31 lipca 2021 r. Oprócz 
Orfeusza Mazurskiego (wręczonego przez Starostę powiatu wraz 
z przewodniczącym jury) wręczono także Orfeusza Grand Prix 
Andrzejowi Kopackiemu (nagrodę wręczyła członkini zarządu 
województwa Sylwia Jaskulska). Laudacje wygłosili członkowie 
jury (oprócz prof. J. Ławskiego, prof. Anna Legeżyńska, dr 
Bronisław Maj, dr Antoni Libera i Marek Zagańczyk). Oprawa 
artystyczna: Dorota Landowska (wiersze) i Aleksander Dębicz z 
Michałem Żakiem (muzyka). W gali wzięło udział ok. 120 osób. 

 
2. Z powodu zamknięcia muzeum w Praniu w związku z remontem, 

spotkanie autorskie laureata Orfeusza Czytelników 2021 Józefa 
Barana zostało przeniesione do Krakowa, odbyło się 27 
października 2021 r. w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką i było 
organizowane wraz z Biblioteką Kraków. Wiersze laureata czytała 
aktorka Beata Paluch. W spotkaniu wzięło udział bezpośrednio 60 
osób, natomiast transmisja dostępna online miała 1,6 tys. 
wyświetleń. Biblioteka Kraków jest zainteresowana podobną 
współpraca w przyszłości. 

 
3. W ramach letniego sezonu artystycznego odbyła się XXXVIII 

edycja koncertów: „Muzyka u Gałczyńskiego”. Cykl objął sześć 
koncertów z udziałem aktorów: Mai Komorowskiej i Łukasza 
Borkowskiego, Grażyny Barszczewskiej, Sławomiry Łozińskiej, 
Cezarego Kosińskiego, Mariusza Bonaszewskiego i Anny Seniuk 
oraz znakomitych muzyków – kameralistów. Partnerem dwóch 
koncertów został Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, który 
sfinansował ich część muzyczną. Współpraca ta, podnosząca 
również prestiż koncertów i ich poziom muzyczny ma być 
kontynuowana w 2022 r. Koncertów z tego cyklu wysłuchało 
łącznie 724 słuchaczy. 
 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 88 z 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. We współpracy ze Stowarzyszeniem Leśniczówka Pranie 
zorganizowano 5 koncertów sobotnich:  

 recital Anny Serafińskiej z piosenkami Osieckiej i Kofty,  

 recital Moniki Borzym „Monika Borzym śpiewa stare piosenki” ,  

 koncert Adam Nowak i Akustyk Amigos,  

 koncert Ruciński/Bieryt  

 koncert Doroty i Henryka Miśkiewiczów z zespołem. 
Wysłuchało ich łącznie ok. 1500 osób. 

 
5. W Alei Nieznanego Poety – alei świerkowej prowadzącej do 

Muzeum w Praniu zorganizowano wystawę plenerową „Elegia dla 
drzew”, na którą złożyły się 24 plansze ze zdjęciami olsztyńskiego 
fotografika Henryka Ciruta oraz wiersze K. I. Gałczyńskiego,. A. 
Mickiewicza, K. K. Baczyńskiego i W. Kassa. 
 

6. Zorganizowano na terenie muzeum letnią Galerię Jednego 
Obrazu. W pierwszym sezonie w galerii prezentowano kolejno trzy 
prace mrągowskich artystów. 

 
B. Działalność kulturalna w Muzeum w Ogródku: 

1. Współorganizacja XVII Konkursu Poetyckiego im. M. Kajki wraz z 

galą wręczenia nagród. W 2021 r. Muzeum M. Kajki zorganizowało 

konkurs wspólnie z Polaną Kultury w Orzyszu. Wiersze laureatów 

podczas gali zaprezentowała aktorka teatralna i filmowa – Laura 

Łącz. Nagrody wręczyli Członek Zarządu Powiatu – dr Waldemar 

Brenda i burmistrz Orzysza – Zbigniew Włodkowski. Werdykt 

ogłosił przewodniczący jury tegorocznej edycji Konkursu – prof. dr 

hab. Adrian Gleń z Uniwersytetu Opolskiego. Kulminacyjnym 

punktem wydarzenia był spektakl poetycko-muzyczny „Między 

mną a Tobą”, w wykonaniu Laury Łącz. W skład jury weszli: dr hab. 

Adrian Gleń, dr hab. Przemysław Dakowicz, Bartłomiej Siwiec. Po 

zapoznaniu się z 291 zestawami wierszy, jury zdecydowało 

przyznać  nagrody: I nagrodę – Jerzemu Fryckowskiemu z Dębnicy 

Kaszubskiej; II nagrodę – Annie Piliszewskiej z Wieliczki; III 

nagrodę –Katarzynie Justynie Zychli z Żar.  

Na Konkurs nadesłało swoje prace 291 autorów. To o ponad 50 

więcej uczestników niż w 2020 r. 

 
2. Letni sezon artystyczny – 6 wydarzeń: 

 11 lipca 2021 r.: Nina Nu – koncert „Głos Dawnych Mazurów” 

 18 lipca 2021r.: Wowakin Trio – koncert muzyczny 

 25 lipca 2021 r.: Sylwia & Tymek – koncert muzyczny 

 14 sierpnia 2021 r.: Eliana Przybylska – koncert muzyczny 

 20 sierpnia 2021 r.: Rodzinna Kapela Wasilewskich – koncert 
muzyczny 

 21 sierpnia 2021 r.: Teatr Delikates – Spektakl dla dorosłych 
„B 612” 

 
Wzięło w nich udział 457 słuchaczy.  
 

3. Współorganizacja 3 spotkań autorskich, w których wzięło udział 
łącznie ok 100 osób: 

 30 lipca 2021 r.: Laura Łącz – spotkanie autorskie w Polanie 
 Kultury – Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Orzyszu  

 11 sierpnia 2021 r.: „O Mazurach, gwarze i Ogródku sprzed lat” 
– spotkanie z prof. Zygmuntem Fröhliche 
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 26 listopada 2021 r.: Zbigniew Chojnowski - spotkanie autorskie 
w Polanie Kultury – Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w 
Orzyszu  

 

Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Konkurs Poetycki im. M. Kajki wraz z galą wręczenia nagród 

 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Teatr Delikates 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Teatr Żelazny 
 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Koncert zespołu Akustyk Amigos 

 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Muzyka u Gałczyńskiego 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Nagroda Orfeusza 

 

 

 
Fot. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 

Wystawa Elegia dla drzew 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piskiego 

na lata 2019 – 2021, opracowany został w 2019 r. na podstawie 

art. 25b w związku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami.  

W dokumencie zawarto prognozę wykorzystania zasobu 

nieruchomości na okres 3 lat oraz plan zadań: 

 udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu, w tym prognoza wydatków 

związanych z poszczególnymi czynnościami  
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nie, wskazać czy w innym 

dokumencie Powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

 wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Powiatu Piskiego, oddanych w użytkowanie 

wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

Powiatu Piskiego. 

 zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach przyjętego planu oraz bieżących potrzeb w zakresie 
wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Piskiego dokonano:  
 
1) Sprzedaży:  

a) położonych na terenie miasta Ruciane-Nida przy 
ul. 11 go Listopada, nieruchomości niezabudowanych 

(z przeznaczeniem pod zabudowę garażami), oznaczonych 

działkami geodezyjnymi: 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 
227/27, 227/28 i 227/29 o łącznej powierzchni 0,0126 ha oraz 
udziału wynoszącego 7/24 części w działce oznaczonej 
numerem geodezyjnym 227/5 o powierzchni 0,0740 ha. 
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości została 
przeprowadzona w trybie przetargu ustnego niegraniczonego. 
Ostateczna łączna kwota uzyskana ze sprzedaży 
nieruchomości wyniosła brutto: 48.500,00 zł (sprzedaż 
zwolniona od podatku VAT). 

 
2) Wydzierżawienia: 

a) na okres 2 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej działką 
geodezyjną numer 5/30 o powierzchni 3,4830 ha. Kwota 
rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona w 
wysokości 4.100,00 zł brutto. 

 
Dochody z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości 
w 2021 r.:  

  z tytułu opłat za trwały zarząd – 4002,45 zł  

 z tytułu użytkowania wieczystego – 561,80 zł 

 z tytułu najmu/dzierżawy –29614,03zł 

 z tytułu odszkodowania za grunty przyjęte pod przebudowę 
drogi krajowej nr 58 (Kaliszki) – 54900,49 zł 

 z tytułu udostępnienia nieruchomości miasto Biała Piska – 
budowa światłowodu – 813,01 zł 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy  
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Nazwa zadania Ochrona środowiska, przyrody i geologia 

 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 
z perspektywą do roku 2029 został uchwalony przez Radę Powiatu 
Pisz Uchwałą Nr XXXVIII/225/21 w dniu 20 grudnia 2021 r. 
 

Celem opracowania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piskiego 
na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029 jest stworzenie 
narzędzia do realizacji polityki ochrony środowiska na terenie powiatu 
piskiego. 
 
Opis stanu środowiska poprzedzony został analizą przyczyn 
obecnego stanu oraz wpływu środowiska na życie gospodarcze i 
społeczne. Oceny stanu środowiska dokonano z uwzględnieniem 
dziesięciu interwencji, tj. : 

1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. zagrożenia poważnymi awariami. 

 

W każdym z obszarów interwencji uwzględniono zagadnienia 
horyzontalne.: 

- adaptację do zmian klimatu; 
- monitoring środowiska; 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska; 
- działania edukacyjne. 

Cele i kierunki interwencji ujęte w Programie wyznaczono na 
podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów w poszczególnych 
obszarach interwencji, w oparciu o analizę założeń dokumentów 
strategicznych i programowych. Cele i kierunki Programu mają 
charakter komplementarny, co oznacza, że realizacja zamierzeń w 
jednym z obszarów interwencji, przyczynia się do osiągnięcia celów w 
innych obszarach. 
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg; Szkoły i placówki oświatowe powiatu 

piskiego; Główny specjalista do spraw inwestycji i remontów; Wydział 

Geodezji, Kartografii i Katastru; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, 

Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Starostwa Powiatowego w Piszu; Wydział Komunikacji i Transportu 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

W ramach 10 obszarów interwencji, wyznaczono 13 celów. Realizacji 
tych założeń posłużyć mają działania podejmowane w 29 kierunkach. 
Łącznie wyznaczono 140 zadania. 
Dla każdego z celów proponowanych w Programie określono 
wskaźniki realizacji. Dla każdego wskaźnika wskazano wartość 
bazową, źródło danych oraz wartość docelową przewidywaną do 
osiągnięcia w 2025 r.  
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2021 r. z inwestycji zaplanowanych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 z perspektywą do 
roku 2029 zrealizowano następujące zadania, które wpisują się w cele 
tego programu:  

1. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji które emitują pole 

elektromagnetyczne  
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Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

 4 zgłoszenia 

 23 zmiany zgłoszeń  
2. Nasadzenie drzew przy ulicach i drogach 

Nasadzenia zastępcze w pasach drogowych dróg 

powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie gmin: Pisz, 

Biała Piska, Orzysz i Ruciane –Nida – 9600 zł 

3. Budowa i przebudowa dróg powiatowych 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 
(Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 
do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63 - 5159373,46 zł 

 Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz 
– Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do 
km 9+433 (w trakcie realizacji) - 27535,09 zł 

 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK Nr 16 
(Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 
11+200 (w trakcie realizacji) - 1439392,00 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N 
(Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 
6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo - 1119548,31 zł 

 Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz 
– Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 12+207 do km 
13+428,60 odcinek Giętkie powiatową Nr 1672N – do 
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N- 1858393,06 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga 
powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 - 
1657658,58 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – 
Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 
2+920 - 2265374,70 zł 

 Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 
0+157,23 - 969322,01 zł 

 Remont dróg powiatowych Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) 
– Cierzpięty – Ublik DK Nr 63 od km 4+539 do km 4+685 i 
Nr 1720N DK Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty 
– Orzysz (ul. Mickiewicza) od km 1+713 do km 2+160 - 
315484,88 zł 

 Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1702N DK Nr 63 
– Odoje – Zelki od km 6+005 do km 6+155 w miejscowości 
Czarne - 121216,13 zł 

 Remont drogi powiatowej Nr 1644N granica powiatu (Nowy 
Most) – Iznota – granica powiatu od km 0+500 do km 
1+869 oraz od km 1+979 do km 2+338 - 573953,61 zł 

 Wyrównanie  walcem wibracyjnym brukowcowej 
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1658N od km 6+625 do 
km 7+671 - 3954,45 zł 

 Ścinka zawyżonych poboczy dróg o nawierzchni 
bitumicznej - 80263,21 zł 

4. Rozwój transportu rowerowego w tym rozbudowa spójnego 

systemu dróg i ścieżek rowerowych , ciągów pieszo-

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

„Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - 90556,85 zł 

5. Wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu na terenach 

zabudowanych oraz inteligentnego sterowania ruchem- 

ul. Lipowa w Piszu, strefa zamieszkania, ograniczenie 
prędkości do 20km/h 
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6. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenach wiejskich – 

uruchomienie połączeń transportu zbiorowego. 

 

W 2021 r. Powiat Piski przeznaczył środki z budżetu Powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych 

na edukację ekologiczną mieszkańców Powiatu Piskiego, a także na zadania związane z ochroną i 

poprawą jakości powietrza: 

Tabela nr 7 

Lp. Wnioskodawca Temat zadania Kwota (zł) 

1. Zespół Szkół Leśnych w 
Rucianem-Nidzie 

Zakup zgniatarki do 
butelek/puszek po napojach 

189,00 zł  

2. II Liceum 
Ogólnokształcące w 
Piszu 

Zakup pojemników do 
selektywnej segregacji 
odpadów komunalnych oraz 
tablicy informacyjnej „zasady 
segregacji odpadów” 

3225,00 zł 

3. Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Piszu 

Zakup kontenerów oraz 
tablicy informacyjnej do 
zbiórki odpadów 
komunalnych 
segregowanych” 

4126,99 zł 

4. Starostwo Powiatowe w 
Piszu 

Zakup pojemników do 
segregacji odpadów 
komunalnych, naklejek i 
tablicy informacyjnej 

908,10 zł 

5. Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie  
Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego 
w Piszu 

Zakup nagród na „Olimpiadę 
Wiedzy Rolniczej , Ochrony 
Środowiska i BHP w 
Rolnictwie 

498,00 zł 

6. Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie  
 

Zakup nagród w związku z 
organizowanym konkursem 
wiedzy pn. ”Ochrona 
środowiska, zdrowia 
publicznego i 
bezpieczeństwa żywności” 

300,00 zł 
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7. Powiatowy Zarząd Dróg 
w Piszu 

Wykonanie nasadzeń 
zastępczych w pasach 
drogowych dróg 
powiatowych miejskich i 
zamiejskich na terenie gmin: 
Pisz, Biała Piska, Orzysz i 
Ruciane-Nida 

9100,00 zł 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie Powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów Niestanowiących 
Własności Skarbu Państwa (UPUL) – Starosta w ramach zadania 
własnego sporządził UPUL dla lasów prywatnych na terenie: 
 

 Gminy Biała Piska – na okres 01.01.2014 – 31.12.2023 r. 

 Gminy Pisz – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r. 

 Gminy Orzysz – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r. 

 Gminy Ruciane-Nida – na okres 01.01.2015 – 31.12.2024 r. 
 
Na podstawie UPUL właściciele lasów na terenie poszczególnych 
gmin wykonują trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. 
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

Powierzchnia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa 
nadzorowanych przez Starostę wynosi 2386 ha. 
 
Wydział Rolnictwa w ramach realizacji swoich zadań: 

 z zakresu leśnictwa 
1. wydał 54 świadectw legalności pozyskanego drewna 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli  

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Nie dotyczy 
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Liczba prowadzonych postępowań w 2021 r. kończących się wydaniem decyzji oraz innymi 

dokumentami m.in: 

 

1. 2 zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych (teren gminy Pisz i Orzysz) 

2. 5 pozwoleń z zakresu ochrony środowiska (emisja, wytwarzanie odpadów) 

3. 60 decyzji z zakresu ochrony przyrody 

4. 7 decyzji z zakresu gospodarki leśnej 

5. 3 decyzje z zakresu prawa geologicznego i górniczego 

6. 8 decyzji związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych  

7. 8 przyjętych projektów robót geologicznych  

8. 222 wydanych kart wędkarskich 

9. 90 zarejestrowanych jednostek pływających 

10. rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym – zarejestrowano 8 zwierząt 

11. 1190 wydanych zaświadczeń dotyczących objęcia działki o uproszczonym planem urządzania 

lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2021 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2021 r. 

1) Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego został opracowany 

w 2016 r. i zatwierdzony przez Wojewodę Warmińsko – 

Mazurskiego. Realizowany jest w razie wystąpienia zdarzeń 

noszących znamiona kryzysu. 

2) Plan zamierzeń obronnych Powiatu Piskiego na rok 2021 

zatwierdzony w dniu 30 rudnia 2020 r. 

3) Plan szkolenia obronnego w Powiecie Piskim na 2021 rok 

zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2020 r., uzgodniony z Wojewodą 

Warmińsko - Mazurskim w dniu 23 marca 2021r.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w 

Piszu, Straże, inspekcje i służby i Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

1. Plan Zarządzania Kryzysowego  
W 2021 roku wykorzystywany był w dalszym ciągu do zadań 
związanych z wystąpieniem epidemii Covid-19. W ramach planu 
Zarządzania Kryzysowego podejmowane były następujące działania: 

 W kwietniu 2021 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego,  
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, Powiatowy Urząd Pracy oraz 
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek 
realizował zadania związane z tworzeniem Punktu Szczepień 
Powszechnych na terenie powiatu zgodnie z decyzją nr 1/2021 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zostały zorganizowane 2 
spotkania robocze, na których stawiano zadania poszczególnym 
jednostkom. Punkt Szczepień Powszechnych został utworzony w 
sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o 
Polskość Mazur przy ulicy Sikorskiego 15 w Piszu. Punkt rozpoczął 
działalność od 4 maja 2021 i funkcjonował do 18 października 
2021. Następnie zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazurskiego został przeniesiony do budynku SP ZOZ Szpitala 
Powiatowego w Piszu przy ul. Klementowskiego.  

 

 
 

Fot.: Starostwo Powiatowe w Piszu 
Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych 

 
 
 

 
Fot: Starostwo Powiatowe w Piszu 

Spotkanie na temat tworzenie Punktu Szczepień Powszechnych 
 

 

 W sierpniu zostało zorganizowane spotkanie z udziałem 
pełnomocnika do spraw szczepień Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego. W celu wypracowania działań angażujących 
podmioty i instytucje w poszczególnych gminach powiatu w akcję 
popularyzacji szczepień przeciw Covid-19.  
 

 
Fot: Starostwo Powiatowe w Piszu 

Spotkanie z pełnomocnikiem ds. szczepień Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego 
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Fot: Starostwo Powiatowe w Piszu 

Spotkanie z pełnomocnikiem ds. szczepień Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego 

 
 

 Od 1 lutego 2021 roku Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
składał raporty dotyczące transportu zbiorowego organizowanego 
przez poszczególne gminy do Punktu Szczepień w Piszu.  

 
Podejmowane były również działania profilaktyczne w związku z 
Covid-19:   

 W styczniu Wydział Zarządzania Kryzysowego otrzymał z 

magazynów wojewody 1080 litrów płynów do dezynfekcji.  Środki 

zostały rozdysponowane do szkół i placówek powiatowych: 

Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej, Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek, Zespół Szkól 

Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkól Zawodowych z 

Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, I Liceum Ogólnokształcące w 

Piszu, II Liceum Ogólnokształcące w Piszu, Zespół Szkól 

Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Placówek Kształcenia 

Ustawicznego w Piszu. 

 W miesiącach od maja do sierpnia 2021 Wydział zajmował się 

przyjmowaniem środków ochrony indywidualnej i płynów do 

dezynfekcji dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i 

przekazanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w 

ilościach: 

- 8800 szt. - półmaska ffP2  

- 72 900 szt. - rękawiczki jednorazowe  

- 5 100 szt. - fartuch włókninowy  

- 730 szt. - gogle ochronne   

- 216 - płyn do dezynfekcji (opakowania po 5L) 

Otrzymane środki zostały proporcjonalnie podzielone i przekazane 

poszczególnym podmiotom Podstawowej Opieki Zdrowotnej na 

terenie powiatu piskiego zgodnie z zestawieniem otrzymanym z 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  

 

 W sierpniu 2021 Wydział rozdystrybuował 594 litry płynu do 
dezynfekcji dłoni oraz powierzchni: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 70 litrów 

 Powiatowy Urząd Pracy – 129 litrów 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 55 litrów 

 Powiatowy Zarząd Dróg - 340 litrów 
 
2. Plan zamierzeń obronnych Powiatu Piskiego na rok 2021 

 

W ramach Planu realizowano niżej wymienione zadania: 

 Opracowano Plan Akcji Kurierskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 27 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku 
w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na 
terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan uzgodniono 
z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Ełku oraz 
Powiatowym Komendantem Policji w Piszu. Dokument niejawny, 

 Aktualizowano Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu na 
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.  

 
3. Plan szkolenia obronnego w Powiecie Piskim na 2021 rok. 
 
W ramach Planu zrealizowano następujące przedsięwzięcia 

szkoleniowo-planistycznych (w tym treningów) z zakresu spraw 

obronnych: 
 

 Przygotowanie do ćwiczeń „WARMIA-2021, 

 Szklenie obsady Akcji Kurierskiej Starosty Piskiego, 

 Trening Stałego Dyżuru 

 Odprawa szkoleniowo – planistyczna organizowana przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 

 Organizacja kwalifikacji w 2021 roku  
 

Kwalifikacja Wojskowa 
Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Piskiem odbyła się w dniach  
od 06.09.2021-28.09.2021 r.  
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostali wezwani: 

 mężczyźni urodzeni w 2002 r.,  

 mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają 

jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej, 

 osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały 

uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne 

do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 

 kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety 

pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 

szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończyły naukę w szkołach 

lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 

psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami 

szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, 

lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo 

medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 

 osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do 

pełnienia służby wojskowej, do czynnej służby. 

 

 

 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 101 z 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kwalifikacje wojskową w 2021 r. stawiły się łącznie 253 osoby,  
w tym:  

 rocznik podstawowy - 232 osoby, 

 rocznik starszy – 12 osób, 

 kobiety – 9 
 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu- Kwalifikacja Wojskowa 2021 
 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
Świetlica- Kwalifikacja Wojskowa 2021 

 

 
Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu 
Punkt kwalifikacji wstępnej COVID-19 - Kwalifikacja Wojskowa 2021 
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Wspieranie działań Policji i Straży  
 
W 2021 r. samorząd powiatowy nadal wspierał finansowo realizację 

zadań Powiatowej Komendy Policji w Piszu i Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. Przekazano na rzecz 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki w wysokości 

60.000 zł na termomodernizację budynków na terenie Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu i 15.000 zł na 

zakup gazu i energii elektrycznej dla Komendy. W ramach Funduszu 

Wsparcia Policji przekazano środki w wysokości 33.000 zł na zakup 

przewoźnego urządzenia do badania trzeźwości oraz remont 

budynków garażowych Komendy Powiatowej Policji w Piszu. 

Na sesji Rady Powiatu w Piszu 24 czerwca 2021 roku Rada Powiatu 

Pisz przyjęła: 

 Informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej 

oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu i funkcjonowania sił 

ratowniczych w 2020 r. 

 Informację dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę 

Powiatową Policji w 2020 r. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Czy dla zadania 

została 

opracowana 

polityka/ 

strategia/program. 

Jeżeli tak, 

wskazać 

nazwę/datę/tryb 

przyjęcia danego 

dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan 

realizacji na 

koniec 2021 r. 

Jeżeli nie, 

wskazać czy w 

innym 

dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do 

realizacji zadania 

z danego obszaru 

Nie dotyczy 
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Na koniec grudnia 2021r. w Powiecie Piskim zarejestrowanych było 1995 osób 
(w 2020 – 2211 osób). 
 

W 2021 roku nadal trwała niekorzystna sytuacja na rynku pracy związana 
z pandemia COVID-19. Wprowadzane obostrzenia i ograniczenia wpłynęły 
najbardziej na branże gastronomiczne, turystyczne oraz branże związane z 
wszelkimi usługami. Powiatowy Urząd Pracy oprócz działań statutowych 
podejmował działania mające na celu złagodzenia negatywnego wpływu 
pandemii na aktywność gospodarczą. Wdrażał kolejne „tarcze antykryzysowe” 
poprzez : 

 dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, 

 dofinasowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej , 
 jednorazowe pożyczki, 

 dofinansowania na dofinansowania kosztów działalności. 
Na koniec grudnia 2021r. w Powiecie Piskim zarejestrowanych było 1995 osób 

(w 2020 – 2211 osób bezrobotnych). 
 

W porównaniu do 2020 roku liczba bezrobotnych spadła o 216 osób, tj. 9,8%. 

(na koniec 2020 roku było zarejestrowanych 2211 osoby bezrobotne). 

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było z Gminy Pisz (932 osoby). 

Następnie z Gminy Biała Piska (616 osób), Gminy Orzysz (350 osób) i Gminy 

Ruciane – Nida (313 osób). Największy spadek liczby bezrobotnych do 

poprzedniego roku nastąpił w Gminie Biała Piska o 95 osób. 

Wśród wszystkich osób bezrobotnych (wg stanu na koniec 2021 r.) 967 osób 

mieszkało na wsi. Osoby te stanowiły  48,5% wszystkich bezrobotnych.  

W ciągu 2021 roku w dużej mierze do rejestracji zgłaszały się osoby po raz 

kolejny (222 osób), tj. 11,13% ogółu rejestrujących się w Urzędzie. Z prawem do 

zasiłku na koniec roku było 414 osób, stanowiły zaledwie 20,8%. Natomiast 

dotychczas nie pracujących było 256 osób, tj. 12,8%.  

Najważniejsze działania podejmowane w 2021 r.: 

Cel strategiczny 2.  

Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego rynku pracy: 

I. Realizacja projektów i programów z rezerwy Funduszu Pracy 
realizowane w 2021 roku 
Cel realizowany był w ramach narzędzi i za pośrednictwem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Piszu. W 2021 roku PUP w Piszu realizował zadania 
mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu przy wsparciu środków 
finansowych pochodzących z następujących źródeł: 
1. Fundusz Pracy 
2. Europejski Fundusz Społeczny 
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 Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie piskim (V) współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 - 2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2021.  

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim. 
W 2021 roku w ramach projektu objęto 23 osoby bezrobotne w wieku 18-
29 lat, w tym: osoby należące do kategorii młodzieży NEET, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby 
niskowykwalifikowane. 

  Uczestnicy projektu zostali objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem 
zawodowym oraz skorzystają z następujących form wsparcia: 

 staże, 

 bon szkoleniowy, 

 wyposażenie stanowiska pracy, 

 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021 
Wartość projektu wyniósł 400.000,00 zł 

 

 Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie piskim (VI) współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2022.  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim. 

 
W 2021 roku do projektu przystąpiło 117 osób. 
W okresie realizacji projektu wsparciem objęto 114 osób bezrobotnych 
w wieku 18-29 lat, w tym: osoby należące do kategorii młodzieży NEET, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz 
osoby niskowykwalifikowane. 

 
Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub 
poradnictwem zawodowym oraz skorzystają z następujących form 
wsparcia: 

 staże, 

 bony na zasiedlenie, 

 bony szkoleniowe, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, 

 jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022 
 
Wartość projektu w 2021 roku wyniósł 1.023.318,74 zł. 
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Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego RPO w roku 2020 i 2021 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z powiatu piskiego, 
w wieku powyżej 30 roku życia i dodatkowo spełniających jedno z poniższych 
kryteriów: 

 osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy), 

 osoby niepełnosprawne, 

 kobiety, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, 

 osoby powyżej 50 roku życia. 
 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim. Działania 
jakie skierowane były do uczestników projektu to: 

1. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy  
2. indywidualny plan działania, 
3. prace interwencyjne – 107 osób , 
4. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 25 

osób, 
5. zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

– 21 osób, 
6. szkolenia – 22 osoby, 
7. staż -11 osób, 
8. Instrumenty COVID-19 – 607 osób 

 
 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r - 31.03.2021r. 

Kwota projektu wydatkowana w 2020 roku: 3.339.623,06 zł 

Kwota projektu wydatkowana w 2021 roku 40.000,00 zł 

Wydatki dotyczące projektu z edycji 2020-2021 - 3.380.584,60 zł 

 

bon na …

staż; 72

bon …

refundacja kosztów 
wyposażenia lub …

jednorazowe środki na rozpoczecie …

POWER 2021-2022  OOSOBY BEZROBOTNE
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RPO 2020-2021 OSOBY BEZROBOTNE 

 
 

 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie piskim (VII)” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Projekt w 2021 roku nowym projektem, który będzie trwał do 
końca 2022 roku i skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu 
piskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i dodatkowo spełniających jedno 
z poniższych kryteriów: 

 osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy), 

 osoby niepełnosprawne, 

 kobiety, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, 

 osoby powyżej 50 roku życia. 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 315 osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie piskim. Działania jakie 
skierowane są do uczestników projektu to: 
1. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy, 
2. indywidualny plan działania, 
3. prace interwencyjne, 
4. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
5. zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
6. szkolenia, 
7. staż. 

 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r - 30.12.2022r. 
Kwota projektu wydatkowana w 2021 roku: 2 452 286,47 zł. 
Kwota do wydatkowania w 2022 roku:  2 001 759,05 zł 

 

 Projekty Pilotażowe Realizowane Przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Piszu w 2021 roku 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w 2021 roku, podpisał umowę na realizacje 
projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie - nowe możliwości” - bon na kształcenie 
podyplomowe” ze środków Rezerwy Funduszu Pracy.  
Bon na kształcenie podyplomowe może zostać przyznany uczestnikowi 
projektu, na jego wniosek, w wysokości wskazanej w umowie jednak nie wyższej 
niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W ramach bonu osoba musi 
nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe nie mogą być 
kontynuacją dotychczasowego kierunku kształcenia. 
W 2021 roku do projektu przystąpiło 10 osób. 
Uczestnicy projektu pilotażowego: 
- BEZROBOTNI z wyższym wykształceniem  
- POSZUKUJĄCY PRACY z wyższym wykształceniem  

prace 
interwencyjn

e; 107
staż; 11

szkolenia; 22

refundacja kosztów 
wyposażenia lub …

jednorazowe środki na …
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Okres realizacji projektu: 30.10.2021 – 31.12.2022 
Wartość projektu w 2021 roku wyniósł 114.000,00 zł. 
Ogólna wartość projektu 234.000,00 zł.  
 

II. Dofinansowanie Podjęcia Działalności Gospodarczej 

W 2021 roku w ramach wspierania samozatrudnienia przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Piszu 70 osób bezrobotnych, w tym 28 kobiet podjęło działalność 

gospodarczą z udziałem środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

Działalność produkcyjną rozpoczęło 8 osób, w zakresie świadczenia usług 55 

osób, w branży handlowej 7 osób bezrobotnych. Z pośród 70 zawartych umów 

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: 

 33 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 

realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie piskim (VII)” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 (RPO),  

 11 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 

realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie piskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020 (POWER) 

 9 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków 

Funduszu Pracy pozyskanych z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach realizacji programu „Aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” , 

 17 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków 

Funduszu Pracy. 

 

III. Refundacja Kosztów Wyposażenia Lub Doposażenia Stanowiska 

Pracy 

Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 

skierowanych przez Urząd bezrobotnych realizowano z wykorzystaniem 

środków w ramach: 

 Projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie piskim (VII)” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020. 

 Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

piskim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

 

 

Gmina Gmina 

Pisz 

Gmina 

Orzysz 

Gmina 

Ruciane Nida 

Gmina 

Biała 

Piska 

Liczba bezrobotnych 39 4 17 10 
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Forma aktywizacji osób bezrobotnych 

Lp. FORMA AKTYWIZACJI OSÓB 

BEZROBOTNYCH 

LICZBA SKIEROWANYCH 

OSÓB 

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa 

osób powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy  

w powiecie piskim (VII)” 

28 

2. Projekt „Aktywizacja zawodowa 

osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie piskim” 

5 

3. Algorytm 5 

 Razem 38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

Na podstawie zawartych umów refundowano podmiotom prowadzącym 

działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy: 

 w zakresie branży produkcyjnej - produkcja pieczywa, wyrobów z drewna, 

betonu, 

 w branży usługowo – handlowej przeważająca część utworzonych 

stanowisk pracy dotyczyła działalności: 

 gastronomicznej, 

 turystycznej 

 budowlanej, 

 instalacji elektrycznych, 

 stolarskiej, 

 szkutniczej, 

 kamieniarskiej, 

 motoryzacyjnej, 

 wodno-kanalizacyjnej. 

 

W ramach realizowanych umów przyznaną refundację pracodawcy przeznaczyli 

na wyposażenie stanowisk pracy w środki trwałe, maszyny, urządzenia, środki 

transportu, narzędzia, urządzenia. 

 

IV. Staż 

W 2021 roku PUP w Piszu zawarł 104 umowy o zorganizowanie stażu w ramach 

których finansowano staż dla 120. osoby, w tym 77 kobiet: 

 18 osób finansowanych było z Funduszu Pracy, 

 8 osób finansowano w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 72 osoby finansowano w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)” jest realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 22 osoby finansowano w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV)” jest realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 



Raport o stanie Powiatu Piskiego za 2021 r. 
  

 

Strona 109 z 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące 

realizacji zadania 

w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podział bezrobotnych korzystających ze stażu z podziałem na gminy oraz 

źródła finansowania w 2021 r.  

Lp. Gmina 

Pisz 

Gmina 

Biała 

Piska 

Gmina 

Orzysz 

Gmina 

Ruciane 

Nida 

Razem  

Fundusz 

Pracy  

12 6 0 0 18 

RPO  6 0 2 0 8 

POWER IV 17 1 2 2 22 

POWERV V 50 14 6 2 72 

Razem 85 21 10 4 120 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

V. Szkolenia 

Przy pomocy środków pozostających w dyspozycji Urzędu w okresie od 1 

stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku skierowanych do instytucji 

szkoleniowych na szkolenia zostało łącznie 53 osoby, w tym w ramach: 

 szkoleń indywidualnych zorganizowanych na wniosek osoby uprawnionej 

skierowano 37 osób,  

 realizacji bonu szkoleniowego skierowano 16 osób. 

 

Na szkolenia finansowane w całości ze środków Funduszu Pracy skierowano 17 

osób oraz na współfinansowane z Unii Europejskiej projekty unijne – 36 osób.  

 

Liczba bezrobotnych, którzy skorzystali ze szkoleń 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

W odpowiedzi na oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności 

kandydatów do pracy oraz na potrzeby osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd 

Pracy w Piszu zorganizował następujące kierunki szkoleń:  

 

Wykaz realizowanych przez PUP w Piszu szkoleń w roku 2021 

Lp. Nazwa szkolenia  

1. Prawo jazdy kat. C i prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępna 

przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, CE, C1, C1E 

2. Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszona do 

kategorii D 

3.  Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG 

4. Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III (wszystkie typy) 

5. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I i III 

6. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I 

7. Druk 3D w technologii FDM, Moduł 3D1, Moduł 3D3 

8. Monter mikro i małej instalacji OZE- systemy fotowoltaiczne 

 Gmina 

Pisz 

Gmina 

Orzysz 

Gmina 

Ruciane-Nida 

Gmina 

Biała Piska 

Liczba 

bezrobotnych 

25 6 12 10 
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9. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

10. Modułowy kurs dla samodzielnych księgowych bilansistów 

11. Uprawnienie elektryczne do 1kV 

12. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 

13. Operator wozidła technologicznego 

14. Palacz kotłów parowych i wodnych 

15. Pakiet szkoleń PRYMUS (stylizacja paznokci) 

16. Kosmetyka i wizaż pośmiertny 

17. Rozszerzony kurs na trenera personalnego- pakiet PRO - GOLD 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Piszu 

 

VI. Prace Interwencyjne 

Do pracy w ramach prac interwencyjnych w roku 2021 r. skierowano 156 osób 

bezrobotnych w tym 82 kobiet, z tego: 

 z terenów wiejskich 46 osób, w tym 21 kobiet, 

 długotrwale bezrobotnych 31 osób, w tym 17 kobiet, 

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia 31 osób, w tym 17 kobiet. 

 

Liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

Ponadto w 2021 roku w ramach prac interwencyjnych skierowano  1 osobę 

niepełnosprawną poszukującą pracy  ze środków PFRON.  

 

VII. Roboty Publiczne 

W ramach robót publicznych zawarto 52 umowy oraz  47 Porozumień 

z organizatorami robót publicznych. Z zatrudnienia w ramach robót 

publicznych skorzystało 245 osób (108 kobiety), w tym 83 osób (31 kobiet) 

finansowanych z „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach realizacji programu „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 

regionach wysokiego bezrobocia”. Pozostałą liczbę osób tj. 162 bezrobotnych 

(77 kobiet) finansowano w ramach środków Funduszu Pracy.  

 

Liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu  

 

VIII. Prace Społecznie Użyteczne 

Na 4 gminy działające na terenie powiatu piskiego tylko gmina Ruciane Nida 

nie wystąpiła z wnioskami o organizację prac społecznie  użytecznych. Gmina 

Orzysz zawarła 5 umów, gmina Biała Piska – 3 umowy, gmina Pisz – 1 

umowa. 

Łącznie w 2021 r. z ww. formy skorzystało 64 osób w tym: 

Gmina Gmina  

Pisz 

Gmina  

Orzysz 

Gmina 

Ruciane- 

Nida 

Gmina  

Biała Piska 

Liczba bezrobotnych 102 14 15 25 

 Gmina 

 Pisz 

Gmina 

Orzysz 

Gmina 

Ruciane-Nida 

Gmina  

Biała Piska 

Liczba 

bezrobotnych 

138 38 47 22 
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 13 kobiet po 50 roku życia, 

 17  kobiet do 50 roku życia, 

 34 mężczyzn. 
Liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie 

użyteczne. 

 

 

 

 

 

IX. Bony Jako Forma Wsparcia Dla Osób Bezrobotnych do 30. roku życia 

Bony są okazją na zmianę sytuacji zawodowej osób bezrobotnych. Adresowane 

do osób chętnych i aktywnych, które mają sprecyzowaną wizję siebie na rynku 

pracy i nie ukończyły 30. roku życia. Dzięki tej formie osoby wchodzące na rynek 

pracy mają łatwiejszy start. Osoby bezrobotne mogą skorzystać z czterech 

rodzajów bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego i na 

zasiedlenie. 

Ilość przyznanych bonów w poszczególnych latach zależała od posiadanych 

przez Urząd w danym roku środków finansowych i zainteresowania osób 

bezrobotnych poszczególnymi rodzajami bonów. W 2021 roku zostało 

przyznanych 16 bonów szkoleniowych, 39 zatrudnieniowych oraz 48 

zasiedleniowych.  

Nie były realizowane bony stażowe ze względu na brak zainteresowania. 

Poniższa tabela przedstawia przyznane bony wg rodzaju w latach 2019 – 2021. 

 

Liczba wydanych bonów dla osób do 30. roku życia w latach 2019 – 2021. 

 

 

Rok: 

Bony dla osób bezrobotnych do 30. roku życia 

Bony 

szkoleniowe 

Bony 

stażowe 

Bony 

zatrudnieniowe 

Bony na 

zasiedlenie 

2019 13 0 33 22 

2020 10 0 21 33 

2021 16 0 39 48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

W 2021 r. w ramach przyznanych 48 bonów na zasiedlenie wypłacono 

łącznie 480 000,00 złotych. W tym z powodu niewywiązania się z 

warunków określonych w umowie 2 osoby zwróciły otrzymane środki w 

łącznej wysokości 20 000,00 zł.  

W 2021 roku w ramach bonu zatrudnieniowego PUP w Piszu zawarł 29 

umów z pracodawcami dotyczące zwrotu części kosztów wynagrodzenia 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.  

 

 

 

 

 

 

Gmina Gmina 

Pisz 

Gmina 

Orzysz 

Gmina 

Ruciane 

Nida 

Gmina 

Biała 

Piska 

Liczba 

bezrobotnych 

7 37 0 20 
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Liczba wydanych bonów dla osób z poszczególnych gmin 

 Gmina  

Pisz 

Gmina  

Orzysz 

Gmina 

Ruciane 

Nida 

Gmina  

Biała 

Piska 

Bon na 

zasiedlenie 

32 5 10 1 

Bon 

zatrudnieniowy 

19 2 3 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Piszu 

 

X. Oświadczenia o Powierzeniu Pracy Cudzoziemcowi 

W 2021 roku zarejestrowanych zostało 180 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelom: Ukrainy - 156 osób, Białorusi 

– 7 osób, Gruzji – 12 osób, Rosji – 3 osoby, Mołdawia – 1 osoba, Tadżykistan – 

1 osoba. 

Spośród 180 zarejestrowanych oświadczeń: 169 zostało wpisanych do 

ewidencji oświadczeń. 5 oświadczeń pozostawiono bez rozpatrzenia (z powodu 

braków formalnych) oraz 6 umorzono. W 2021 r. zarejestrowanych oświadczeń 

było o 37 więcej niż w 2020 roku.  Utrzymywanie się tak dużego zainteresowania 

zatrudnieniem cudzoziemców wynika z braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych lokalnych pracodawców w oparciu o zasoby osób bezrobotnych 

jakimi dysponował tut. Urząd. Szczególnie w takich branżach jak gastronomia, 

budownictwo, rolnictwo. 

 W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wpłynęły 35 wnioski 

o wydanie zezwolenia na prace sezonowa. Zostało wydanych 25 decyzji 

o zezwolenie na prace sezonową, 12 decyzji o umorzeniu postępowania, 0 

decyzji o uchyleniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca i 1 decyzję 

odmawiającą zezwolenia na pracę cudzoziemca w RP. W 2021 roku do Urzędu 

wpłynęły 22 wnioski, na 137 miejsc pracy dotyczących wydania Informacji 

Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.  

 

XI. Tarcza Antykryzysowa 

Działania PUP w Piszu w walce z negatywnymi dla gospodarki skutkami 

pandemii Covid-19. 

W 2021 roku nadal trwała niekorzystna sytuacja na rynku pracy spowodowana 

obostrzeniami i ograniczeń związanych z rozpowszechnianiem się pandemii 

COVID-19. Najbardziej odczuły to branże związane z gastronomią i turystyką 

oraz z usługami, które na lokalnym rynku odgrywają znaczną rolę. 

Świadczeniem usług często zajmują się podmioty jednoosobowe. Wstrzymanie 

działalności gospodarczej ww. firmach spowodowało utrzymywanie się stopy 

bezrobocia w Powiecie piskim na wysokim poziomie. Trudna sytuacja 

przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową miała wpływ na mniejsze 

zapotrzebowanie na pracowników co odbiło się na spadku ilości ofert pracy 

w porównaniu z lat poprzednich. 

Jednocześnie wprowadzone przepisami obostrzenia utrudniały prowadzenie 

pośrednictwa pracy - bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi 

i pracodawcami, w tym organizację giełd pracy i targów pracy.  

Rozprzestrzeniający się koronawirusa COVID-19 spowodował, że priorytetem 

dla instytucji rynku pracy stały się działania mające na celu złagodzenie 

negatywnego wpływu pandemii na aktywność gospodarczą. Nowe rozwiązania 

antykryzysowe skupione były między innymi na ochronie miejsc pracy, 
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zapobieganiu wzrostowi bezrobocia oraz wspieraniu przedsiębiorstw poprzez 

ograniczenie kosztów ich funkcjonowania i poprawę płynności finansowej.   

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w ramach tarczy antykryzysowej 
realizował rozwiązania zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19:  

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb 
Ustawy COVID-19). W 2021 r. do urzędu wpłynęło  36 wniosków o 
dofinansowanie. Rozpatrzono pozytywnie 25. Wypłacono kwotę 
296 660,04 zł. 

 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 15zzc Ustawy COVID-19) – przyjęto 117 wniosków (rozpatrzono 
pozytywnie 93) wypłacono kwotę 515 200,00 zł,  

 jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (art. 15zzd Ustawy COVID-19) – 
mikroprzedsiębiorcy złożyli w 2021 roku 45 wniosków o jej uzyskanie 
(rozpatrzonych zostało pozytywnie 10. 35 wniosków złożono błędnych). 
Wypłacono środki w wysokości 50 000,00 zł.; 

 dofinansowanie na dofinansowanie kosztów działalności (art. 15zze4) – 
wpłynęło 713 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 660. Wypłacono 
3 650 000,00 zł.  

Łącznie w 2021 roku na ochronę miejsc pracy związanych z pandemią 

wydatkowano 4 511 860,04 zł.  

 

Negatywne konsekwencje pandemii miały swoje odzwierciedlenie w nadal 

niewielkiej ilości ofert zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy w 

porównaniu do okresu przed pandemią. W 2021 roku do tut. urzędu wpłynęło 

1227 ofert pracy (689 dot. zatrudnienia subsydiowanego) - o 190 tj. 15,5% więcej 

niż w analogicznym okresie 2020 r. (1037 ofert). W przypadku ofert 

subsydiowanych było więcej o 202 oferty, tj. 29,32% (2020 r. było 487 ofert). 

 

 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

W 2021 r. Powiat Piski realizował zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej polegającej na udzielaniu mieszkańcom 
powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i 
mediacji. Na terenie powiatu funkcjonowały nadal dwa punkty: w Piszu 
(zadanie realizowane przez radców i adwokatów) oraz w Białej Piskiej 
(zadanie realizowane przez organizację pozarządową - Fundacja 
„Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie). W 2021 r. 
Powiat na finansowanie zadania otrzymał dotację z budżetu Państwa 
w wysokości 131.757,01 zł.  
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Organizacyjny i Wydział Strategii, Rozwoju, Promocji, 

Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu  

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

W 2021 r. w ramach realizowanego zadania pomoc prawną uzyskało 
316 osób (2020 r. – 239 osób). W związku z nadal trwającymi   
obostrzeniami wynikającymi z COVID – 19 i koniecznością 
zachowania dystansu społecznego od 1 stycznia 2021 r. do 30 maja 
2021 r. porady prawne odbywały się w systemie pracy zdalnej 
(telefonicznie). Od 31 maja punkty powróciły do pracy stacjonarnej.  
 
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową realizował 
również  zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez kampanie 
społeczne, wydawanie poradników w wersji elektronicznej, a 
Starostwo Powiatowe na bieżąco informowało w mediach o 
możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
Pomoc prawna polegała na: 

 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiązkach, 

 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego, 

 pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania 
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo - administracyjnym. 

 sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

 

 

Fot. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 

Wykłady dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w powiecie piskim 
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Fot. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 

Konkurs wiedzy o prawie 

 

Nazwa zadania Promocja powiatu. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

Nie dotyczy  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne w 

jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej 

i Informacji 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

W 2021 roku Powiat Piski był współorganizatorem następujących 
imprez: 

1. „Holi Festiwal – festiwal aktywności mieszkańców powiatu 
piskiego”, Ruciane-Nida, 15 maja 2021 r. 

2. Koncert z cyklu „Ognisko muzyczne swojemu miastu”, Pisz, 
25 czerwca 2021 r. 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

3. „Spotkanie u Jana”, Pisz, 25 czerwca 2021 r. 
4. Mecz piłki nożnej Oldboy Weterani Mazur Pisz. Pisz, 26 

czerwca 2021 r. 
 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Nie dotyczy  

 

 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2021 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w innym 

dokumencie powiatu 

o takim charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2021 r. 

 
Rada Powiatu Pisz przyjęła uchwałą Nr XXIII/154/20 z dnia 24 
września 2020 r. „Program współpracy Powiatu Piskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021”, dalej zwany 
„programem”. Program był realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 
grudnia 2021 r.  
 
Celem głównym programu było zaspokajanie potrzeb społecznych 
mieszkańców Powiatu Piskiego i wzmocnienie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału 
podmiotów programu. Podmioty programu, zgodnie z jego 
założeniami, to organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w 
art. 3 ust. 3 ustawy. Cel programu zakładał również budowę trwałego 
partnerstwa między administracją publiczną i podmiotami programu.  
 
Działania podjęte w ramach programu miały na celu zrealizowanie 
działań wskazanych w dokumencie poprzez wspieranie aktywności 
mieszkańców powiatu, dążenie do zwiększenia efektywności 
realizacji zadań publicznych a także do efektywnego zaspokajania 
potrzeb różnych grup społecznych. Współpraca odbywała się na 
zasadzie pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności 
oraz jawności i uczciwej konkurencji. 
 
Za priorytetowe zadania powiatu w roku 2021 we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjęto zadania 
z zakresu: 
1. Kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
2. Kultury fizycznej i turystyki 
3. Promocji i ochrony zdrowia 
4. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
5. Pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych 
 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy 

były: 

1. Zarząd Powiatu w Piszu w zakresie bieżącej współpracy z 
podmiotami Programu, a w szczególności: 
a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych powiatu oraz powoływania komisji, 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

 

 

b) rozpatrywania ofert 
c) przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych 

2. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym 
działaniom powiatu; 

3. Komórki merytoryczne urzędu oraz jednostki organizacyjne 
powiatu prowadzące bezpośrednią 
współpracę z podmiotami Programu, która w szczególności 
polega na: 
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów, 
b) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z podmiotami 

Programu, 
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z 

podmiotami Programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2021 Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił dwa otwarte konkursy 
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego. 
 
1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i 
turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.  
W otwartym konkursie ofert wpłynęło 8 ofert: 
1. Oferta nr 1 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Piszu  
2. Oferta nr 2 Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki 

„Oldboys Roś”  
3. Oferta nr 3 Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki 

„Oldboys Roś”  
4. Oferta nr 4 Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 

Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu  
5. Oferta nr 5 Miejski Klub Sportowy „Ruciane – Nida” 
6. Oferta nr 6 Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – 

Nida”  
7. Oferta nr 7 Bank Żywności w Piszu Fundacja B+R IC 
8. Oferta nr 8 Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury – 

MAZURIA 
 
2. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu 

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu piskiego w 2022 roku.  

 
W konkursie wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją Fundacja „Inicjatywa 
Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie. Oferta dotyczyła 
prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Zarząd Powiatu wybrał ofertę do realizacji 
zadania. Na realizację zadania publicznego Zarząd przyznał środki 
publiczne w wysokości 64020 (słownie: sześćdziesiąt cztery 
tysiące dwadzieścia) złotych. Uchwała Nr 95/117/2021 Zarządu 
Powiatu w Piszu z dnia 25 listopada 2021 r. 
 
Dodatkowo, w roku 2021 Zarząd Powiatu zlecił do realizacji 3 
zadania publiczne w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz zadań publicznych powiatu piskiego zleconych  

w 2021 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego  

w trybie konkursowym  

na podst. art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) 

 
W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 
1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Lekcja historii” złożona 

przez Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku 
Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu. Na realizację zadania 
publicznego Zarząd przyznał środki publiczne w wysokości 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych).  

2. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Niech się pieśń niesie” 
złożona przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
MAZURIA. Na realizację zadania publicznego Zarząd przyznał 
środki publiczne w wysokości 4600 zł. (cztery tysiące sześćset 
złotych).  

 W zakresie kultury fizycznej i turystyki: 
1. Oferta realizacji zadania pn. ”Łucznicy są wśród nas” złożona 

przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane Nida”. Na 
realizację zadania publicznego Zarząd przyznał środki publiczne w 
wysokości 4600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).  

 
W zakresie promocji i ochrony zdrowia  
1. Oferta realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Piszu. Na realizację zadania publicznego 
Zarząd przyznał środki publiczne w wysokości 5000 zł (słownie: 
pięć tysięcy  złotych).  

 
Łącznie na realizację ww. zadań publicznych Zarząd przeznaczył 
kwotę 19200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych). 
Uchwała Nr 40 /99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 czerwca 
2021 r. 

 
Wykaz zadań publicznych powiatu piskiego zleconych  

w 2021 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

w trybie pozakonkursowym  

na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) 

 

W zakresie kultury fizycznej i turystyki. 
 Zadanie realizowane przez o/Rejon. Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Piszu. Tytuł zadania: „Ruch to twój 
przyjaciel”.  

 
W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury – MAZURIA. 
Tytuł zadania: „Stroje sceniczne dla zespołu”.  
 
W zakresie: Promocji i ochrony zdrowia.  
Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji”. Tytuł 
zadania: „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.  
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Nazwa zadania  Członkostwo powiatu w związkach i stowarzyszeniach  
i nadzór nad stowarzyszeniami  

Powiat Piski jest członkiem niżej wymienionych organizacji:  
 

Związek Powiatów Polskich 
Powiat Piski pozostawał w 2021 r. w strukturach stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich, jednej z 
najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających powiaty i miasta na prawach 
powiatu.  
Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania poprzez: 

 reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, 

 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, 

 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu 
administracji rządowej, 

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności 
powiatowych, 

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi 
powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną, 

 prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie 
problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, 

 prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego 
członków. 

W roku 2021 Starosta Piski Andrzej Nowicki nadal pełnił funkcję członka Zarządu.  
W pracach zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego udział brali: 
Wicestarosta Piski Marek Wysocki- zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli  
i członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda - Zespół ds. edukacji, kultury i sportu.  
 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 
Powiat Piski w roku 2021 pozostawał w strukturach stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Mazurskie Morze”. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” działa jako stowarzyszenie na 
podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855, z późn. zm.). Od sierpnia 2013 r. LGD „Mazurskie Morze” posiada status organizacji pożytku 
publicznego wpisany do KRS. Forma organizacyjno-prawna LGD jest dodatkowo unormowana 
przepisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r., poz. 173 
j.t.), oraz przepisami ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. 2009 Nr 72, poz. 619 z późn. zm.) i usankcjonowana 
dodatkowo przepisami ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, 
poz.378). W roku 2021 stowarzyszenie LGD „MM” kontynuowało wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju.  
 
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 
Powiat przystąpił do stowarzyszenia uchwałą nr IV/24/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 lutego 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020". Podstawowe 
czynności związane z przygotowaniem i późniejszym wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć opisanych 
w Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wykonuje Biuro Stowarzyszenia, mające siedzibę  
w Mikołajkach. Stowarzyszenie ma zapewnioną obsługę rachunkowo-księgową. Powiat Piski –  
za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - w roku 2021 w ramach współpracy  
ze stowarzyszeniem realizował zadania z zakresu wdrażania kolejnych etapów projektu Mazurska 
Pętla Rowerowa.  
 
Stowarzyszenie „Szesnastka”  
Powiat przystąpił do stowarzyszenia uchwałą nr. VI/35/07 Rady Powiatu z dnia 29.03.2007r. 
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy senatora i rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego prof. Ryszarda Góreckiego. Skupia osoby lobbujące na rzecz wyremontowania i 
przebudowy drogi krajowej nr. 16. W 2021r. nowym przedstawicielem Powiatu Piskiego w strukturach 
Stowarzyszenia został Pan Grzegorz Pieloszczyk - Naczelnik Wydziału Komunikacji. Odbyły się dwa 
spotkania w trybie online i dotyczyły zadań przewidzianych do: 

 realizacji na odcinku Borki-wielkie Mrągowo 
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 likwidacji osuwiska między Orzyszem a Ełkiem 

 budowy chodnika miejscowość Długie-Kalinowo 

 przekazania informacji o procedowanych  decyzjach  środowiskowych na trasie  Mrągowo-Orzysz-
Ełk i planach inwestycyjnych na odcinku  Olsztyn-Barczewo-Biskupiec 

Zgodnie z informacją omawiany został odcinek Borki W ielkie - Mrągowo na którym w roku 2021 
zaplanowano roboty inżynierskie, roboty ziemne, wymiany gruntów oraz zadana mniejsze likwidacja 
osuwiska między Orzyszem a Ełkiem, budowa chodnika miejscowość Długie-Kalinowo. Omawiano 
procedowane przez GDOŚ decyzję środowiskową dotycząca fragmentu Mrągowo-Orzysz-Ełk.  
 

 
 
 
Informacje w zakresie 
organizacji 
pozarządowych 
funkcjonujących na 
terenie Powiatu Piskiego 
w 2021 r. 

W ewidencji prowadzonej w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, 
Integracji Europejskiej i Informacji wykazano na koniec roku 2021 r.: 

 92 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

 10 stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w rejestrze Starosty,  

 32 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 19 fundacji.  
Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek 
w Piszu prowadzi ewidencję klubów sportowych oraz uczniowskich 
klubów sportowych. Na terenie powiatu w 2021 r. funkcjonowało:  

 7 Klubów Sportowych,  

 13 Uczniowskich Klubów Sportowych. 
 

 

 

 

 

Nazwa zadania  Współpraca zagraniczna 

Litwa 

współpraca z Rejonem Alytus, Litwa 
 
Powiat Piski podtrzymywał w 2021 r. nawiązaną współpracę z 
samorządem Rejonu Alytus. W ramach partnerstwa, Powiat Piski 
wspólnie z jednostką rejonu Alytus- Gimnazjum w Butrimonys, od 01 
luty 2021r. realizuje wspólny projekt pn. „Świadczy o nas dziedzictwo 
kulturowe/The cultural heriage says about us” w ramach Programu 
Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020. Projekt realizuje działania w 
miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze 
przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań 
realizowana jest m.in. wymiana ekspozycji stałej w Muzeum K.I. 
Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu 
Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Ponadto, 
eksponaty papierowe muzeów zostały poddane konserwacji, a w 
dalszych etapach przewidziano specjalistyczne szkolenie skierowane 
do pracowników muzeów. Projekt kontynuuje działania promocyjne na 
rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako 
wspólnego celu turystycznego. Projekt dofinansowany będzie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Podsumowanie 

 W 2021 r. w Polsce nadal trwała epidemia wirusa Covid-19, rząd wprowadzał kolejne 

obostrzenia na terytorium całego kraju. Dla administracji priorytetem dalej było bezpieczeństwo 

i zdrowie mieszkańców powiatu oraz zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Podejmowano 

działania zapewniające ciągłość funkcjonowania Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, 

na bieżąco dystrybuowano środki ochrony indywidualnej. Utworzono nowy, większy Punkt Szczepień 

Powszechnych w Piszu i prowadzono akcje zachęcające mieszkańców powiatu do szczepień. 

 Zarząd Powiatu w Piszu w 2021 r. podejmował szereg działania, aby zapewnić bezpieczeństwo 

w sferze wydatków budżetowych i konsekwentnie realizował założone cele w obszarze inwestycji 

i remontów, realizował projekty unijne i wywiązywał się z nałożonych na samorząd zadań ustawowych. 

Zdaniem Zarządu wykonywane w poprzednim roku działania przełożą się na rozwój powiatu 

i sukcesywne podnoszenie jakości życia jego mieszkańców. 

  

 


