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I.

WSTĘP

Zgodnie z art. 30 a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W roku bieżącym, w związku z epidemią
COVID -19, termin przedstawienia raportu został przedłużony o 60 dni. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
Zarząd Powiatu Kolneńskiego w 2019 r. odbył 31 posiedzeń. Na tych posiedzeniach
podjęto 141 uchwał. Ponadto zarząd wniósł na sesję 86 projektów uchwał do podjęcia przez
Radę Powiatu. Na każdej sesji Starosta jako przewodniczący zarządu składa Radzie Powiatu
sprawozdanie z międzysesyjnej pracy zarządu powiatu.
II. BUDŻET POWIATU I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2019 rok według uchwały Rady Powiatu
Kolneńskiego Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 34
397 055,00 zł, a po stronie wydatków 33 002 695,00 zł.
Do dnia 31 grudnia 2019 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 6 900
947,00 zł i po stronie wydatków o 8 509 005,00 zł.
Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu
Kolneńskiego, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej i
Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych.
Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił po stronie
dochodów 41 298 002,00 zł oraz po stronie wydatków 41 511 700,00 zł. Wykonanie po
stronie dochodów wyniosło 41 265 945,36 zł natomiast po stronie wydatków
39 822 319,56 zł.
Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2019 r. przedstawia się następująco:
 subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi
17 972 890,00 zł co stanowi 43,55% wykonania budżetu,
 dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 12 521 491,49 zł co stanowi 30,34
% wykonania budżetu,
 dochody własne wyniosły 2 317 723,18 zł co stanowi 5,62 % wykonania budżetu,
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków ze środków
europejskich wyniosły 3 078 156,87 zł co stanowi 7,46 % wykonania budżetu,
 udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły
4 826 240,09 zł co stanowi 11,70 % wykonania budżetu,
 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kolnie wynosi 378 700,00 zł, co stanowi
0,92 % wykonania budżetu,
 środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów- 170 743,73 zł co
stanowi 0,41 % wykonania budżetu.
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Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda
następująco:
Plan
Nazwa działu
(po zmianach)
Wykonanie
%
wykonania
Leśnictwo
189 034,00
189 033,28
100,00
Przetwórstwo przemysłowe
2 181 113,00
2 181 110,16
100,00
Transport i łączność
2 991 797,00
2 998 144,56
100,21
Gospodarka mieszkaniowa
299 362,00
291 282,68
97,30
Działalność usługowa
740 087,00
728 358,64
98,42
Administracja publiczna
1 276 285,00
1 338 673,41
104,89
Obrona narodowa
26 700,00
26 700,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 704 449,00
3 705 069,98
100,02
przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
132 000,00
129 669,86
98,23
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych 4 792 740,00
4 826 240,09
100,70
jednostek
nie
posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Różne rozliczenia
17 976 960,00
17 976 959,99
100,00
Oświata i wychowanie
965 238,00
944 844,68
97,89
Ochrona zdrowia

3 054 000,00

3 040 845,38

99,57

Pomoc społeczna

2 130 508,00

2 114 767,98

99,26

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
OGÓŁEM

632 323,00

634 195,21

100,30

60 000,00
85 406,00
60 000,00

41 257,15
81 795,92
16 924,39

68,76
95,77
28,21

0,00

72,00

0,00

41 298 002,00

41 265 945,36

99,92

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 35 031 057,97 zł przy planie
35 063 374,00 z ł co stanowi 99,91 % planu.
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6 234 887,39 zł przy planie 6 234 628,00 zł co
stanowi 100 % planu i dotyczą następujących inwestycji:
- na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo – Łosewo
– Niksowizna Powiat Kolneński otrzymał dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy
Kolno w wysokości 500 000,00 zł oraz dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 041 596,68 zł,
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- na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Kolnie otrzymano dotację celową
z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15 000,00 zł,
- na realizację projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
pn. ,,Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” otrzymano dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 862 530,86 zł,
- na ochronę zdrowia otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 1 599 960,00 zł
przekazanej w ramach dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego przez Szpital
Ogólny w Kolnie,
- na II etap inwestycji dotyczący adaptacji pomieszczeń Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kolnie otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
1 214 999,85 zł.
Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane
zgodnie z planem tj. w 99,92 % w kwocie 41 265 945,36 zł.
Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV
kwartału 2019 roku wynosiły ogółem 2 544 995,59 zł. Dotyczą one depozytów na żądanie
(środki na koncie) w wysokości 2 526 703,75 zł, należności wymagalnych w kwocie
17 891,20 zł oraz pozostałych należności w kwocie 400,64 zł.
Należności wymagalne to należności z tytułu nieodebrania dwóch pojazdów z parkingu,
które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania
jazdy przez kierującego na kwotę 13 008,20 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1 360,56 zł,
należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w części należnej dla
Powiatu- 1 346,15 zł, wynajem pomieszczeń- 890,29 zł, opłata za przebywanie dzieci w
Bursie Szkolnej- 1 286,00 zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżącą.
Pozostałe należności dotyczą opłaty przekształceniowej, której termin płatności przypada
na 29 luty 2020 r. w wysokości 345,54 zł oraz 55,10 zł za nadpłatę faktury.
Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda
następująco:
Nazwa działu
Plan
Wykonanie
%
(po zmianach)
wykonania
Leśnictwo
316 594,00
304 057,78
96,04
Przetwórstwo przemysłowe
3 050 734,00
2 402 385,65
78,75
Transport i łączność
7 883 607,00
7 825 862,46
99,27
Gospodarka mieszkaniowa
348 212,00
275 607,44
79,15
Działalność usługowa
965 677,00
941 090,80
97,45
Administracja publiczna
4 364 385,00
4 255 248,91
97,50
Obrona narodowa
26 700,00
26 700,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 704 449,00
3 704 379,82
100,00
przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
132 000,00
129 669,86
98,23
Obsługa długu publicznego
205 658,00
77 517,60
37,69
Różne rozliczenia
102 710,00
4 069,99
3,96
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Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

8 267 530,00
4 955 365,00
2 511 148,00
2 624 423,00

8 039 770,61
4 894 171,61
2 487 467,24
2 501 236,86

97,25
98,77
99,06
95,31

1 178 440,00

1 135 120,99

96,32

Rodzina

793 068,00

771 024,29

97,22

21 836,75

46,46

25 100,90
39 822 319,56

73,83
95,93

Kultura i ochrona
narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM

dziedzictwa 47 000,00
34 000,00
41 511 700,00

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 29 589 533,01 zł przy planie
31 207 981,00 zł, co stanowi 94,81 % planu, w tym:
- wykonanie wydatków z wykorzystaniem dotacji od Wojewody- 7 099 277,01 zł;
- wykonanie wydatków ze środków na programy finansowane z udziałem środków z Unii
Europejskiej – 2 443 926,27 zł;
- wykonanie wydatków ze środków własnych powiatu- 20 046 329,73 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 303 719,00 zł, z której wydatkowano 10 232
786,55 zł co stanowi 99,31% planu, w tym:
1) w zakresie inwestycji w dziale ,,Transport i łączność” na planowaną kwotę
5 227 311,00 zł wydatkowano 5 219 392,80 zł, co stanowi 99 ,85 % planu.
Realizacja inwestycji dotyczyła przebudowy dróg powiatowych, w tym:
- opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej – Górskie”. Wydatki w wysokości
22 140,00 zł zrealizowano ze środków własnych powiatu,
- w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo Łosewo - Niksowizna na odcinku 3528 mb.” wykonano nową nawierzchnię jezdni,
uzupełniono obustronne pobocza, wykonano zjazdy gospodarcze oraz przepusty pod koroną
drogi, drogami bocznymi i zjazdami. Za wykonane roboty zapłacono kwotę 4 083 193,36 zł.
Inwestycja realizowana była ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego, dotacji z Urzędu
Wojewódzkiego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
oraz pomocy finansowej z Gminy Kolno,
- przekazano dotację celową w wysokości 286 610,00 zł dla Gminy Stawiski na II etap
inwestycji pn. ,,Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- IgnacewoZaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”. Wkład Powiatu Kolneńskiego
na realizację powyższego zadania wynosił 24,62% wartości inwestycji,
- przekazano dotację celową w wysokości 30 000,00 zł dla Gminy Stawiski na wykonanie
robót dodatkowych na drodze powiatowej, które wynikły w trakcie prac inwestycyjnych
zadania pn. ,,Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- IgnacewoZaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.
W ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie został doposażony
w sprzęt o wartości 797 449,44 zł.
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2) W zakresie inwestycji dotyczącej gospodarki mieszkaniowej wykonano
przebudowę parkingu wraz
z zagospodarowaniem terenu, wymianą przyłącza
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przed budynkiem biurowym
w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 20. Wartość tej inwestycji planowana była na kwotę
56 000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 51 904,46 zł co stanowi 92,69 % planu.
Planowany był również zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na
kwotę 10 000,00 zł lecz nie zostało to zrealizowane.
3) W ramach Działalności usługowej doposażony został Wydział Geodezji w dwa
zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem w wysokości 10 160,00 zł.
4) W ramach ,, Usuwania skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę
15 000,00 zł– na doposażenie KP PSP w Kolnie na zakup agregatu prądotwórczego ze
stabilizatorem napięcia wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z
przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
5) Na realizację projektu pn. ,,Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w
Kolnie” na modernizację instalacji elektrycznej i prace remontowe warsztatów szkolnych
przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie wydatkowano kwotę w wysokości 1 014 742,20
zł . Inwestycja realizowana jest w ramach osi priorytetowej VII: Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej i jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego.
6) Powiat udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w wysokości 2 706 587,24
zł Kolnie na realizację następujących zadań :
- ,, Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w
Kolnie” na wykonanie robót budowlanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na kwotę 533 511,02 zł,
- ,,Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz
opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” na wykonanie robót
remontowo- budowlanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej wraz z zakupem ambulansu
transportowego na kwotę 221 125,02 zł,
- ,,Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie” na kwotę
1 951 951,20 zł. Zakup był dofinansowany dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości
1 599 960,00 zł.
7) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie realizowano inwestycję pod
nazwą ,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kolnie- II etap”. W związku z realizacją wykonano wymianę konstrukcji stalowej dachu
wraz z zabezpieczeniem p.poż., fundamenty, ściany nośne, strop i schody nadziemia,
elewację, ścianki działowe, okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, elementy otworowe,
ślusarka budowlana, wyposażenie łazienek, montaż dźwigu, instalację wodociągową i CO,
II etap kanalizacji sanitarnej i ciepła technologicznego, węzła cieplnego, przyłącza
cieplnego, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji wentylacyjnej mechanicznej, instalacji
oświetleniowej I piętra, instalacji gniazd 230/400 V I piętra, instalacji odgromowej,
rozdzielnica piętrowa TP 1, sieci komputerowej I piętra na łączną kwotę 1 214 999,85 zł.
Prace zostały w 100 % sfinansowane z dotacji Wojewody.
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Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 303 719,00 zł, z której
wydatkowano 10 232 786,55 zł co stanowi 99,31% planu, w tym:
-wykonanie wydatków pokrytych dotacją od Wojewody oraz dotacją z Gminy Kolno –
5 371 556,53 zł
- wydatki majątkowe ze środków na programy finansowane z udziałem środków z Unii
Europejskiej– 1 301 352,20 zł
- wykonanie wydatków ze środków własnych powiatu- 3 559 877,82 zł.
Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze
sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 2 239 404,50 zł i dotyczą kredytów długoterminowych.
Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia
2019 r. wynosiła 1 520 117,42 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok
wraz z pochodnymi - 1 244 020,38 zł; nadgodziny dla funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie
za II półrocze 2019 r., dodatek szkodliwy oraz podatek dochodowy- 143 973,16 zł; składka
zdrowotna za osoby bezrobotne- 119 526,87 zł; materiały biurowe, środki żywności, energia
elektryczna i cieplna, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne – 7 781,01 zł; podatek
VAT- 4 816,00 zł.
Przychody i rozchody w 2019 roku
Plan przychodów wyniósł 1 608 058,00 zł a wykonanie 2 477 437,45 zł i dotyczą wolnych
środków z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał na 2019 rok nowych kredytów ani
pożyczek.
Plan rozchodów w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wyniósł
1 394 360,00 zł natomiast wykonanie było 1 394 359,50 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023
Uchwałą Nr III/21/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku został
uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa, która obowiązywała począwszy od 01 stycznia
2019 r. W trakcie roku 2019 Rada Powiatu podejmowała uchwały zmieniające prognozę.
Zadania realizowane były prawidłowo, zgodnie z wymogami prawa. Wskaźniki planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2019 roku wyniósł 3,87 % przy dopuszczalnym
wskaźniku 12,17% i były zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Na dzień
31 grudnia 2019 roku powiat kolneński posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów w latach poprzednich w wysokości 2 239 404,00 zł. Zadłużenie to stanowi 5,43 %
w stosunku do wykonania dochodów w 2019 roku. Planowane jest zwiększenie zadłużenia
w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu, w związku z czym kwota długu kształtować
będzie się następująco:
2020 rok- 3 021 195,00 zł
2021 rok- 1 995 995,00 zł
2022 rok- 1 361 995,00 zł
2023 rok- 727 995,00 zł
2024 rok- 363 995,00 zł.
Spłaty rat kapitałowych na dzień 31.12.2019 roku wynikające wyłącznie z tytułu
zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:
2019 rok- 1 394 360,00 zł
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2020 rok- 1 038 209,00 zł
2021 rok- 661 195,00 zł
2022 rok- 270 000,00 zł
2023 rok- 270 000,00 zł
Stopień zaawansowania przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
1. Program pn. ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” realizowany jest
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. W ramach tego projektu wypłacono
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców kariery oraz wyposażono ich
stanowiska pracy. Zrealizowano również bony szkoleniowe z zakresu TIK, języków
obcych, kompetencji ogólnych oraz studiów podyplomowych dla uczestników projektu.
Projekt skierowany dla wszystkich chętnych którzy chcieliby podnieść swoje
kwalifikacje. Uczestnicy to osoby bezrobotne, zatrudnione, studenci i emeryci. Zadanie
realizowane będzie do 30 czerwca 2020 roku.
2. Program pn. ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. W ramach tego
projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla doradcy kariery oraz wyposażono
stanowisko pracy. Zrealizowano również bony szkoleniowe z zakresu: kwalifikacyjne
kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Projekt skierowany dla wszystkich
chętnych którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnicy to osoby bezrobotne,
zatrudnione, studenci, emeryci. Zadanie realizowane będzie do 30 czerwca 2020 roku.
3. Zadanie pn. ,,Lepszy Start” było realizowane do 31.08.2019 r. Projekt ten finansowany
był ze środków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, którego celem
jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki.
4. Projekt ,,Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” realizowany w celu
modernizacji instalacji elektrycznej i remont warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół
Technicznych w Kolnie. Planowany termin realizacji nastąpi 30.11.2020 r.
5. Projekt pn. ,,Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja
ewidencji gruntów i budynków” realizowany będzie do 2022 roku.
6. Zadanie ,,Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- IgnacewoZaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”. Projekt zakończono w
czerwcu 2019 roku.
7. Zadanie pn. ,,Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu
Ogólnym w Kolnie”. Dotacja na wkład własny dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na
wykonanie robót budowlanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zadanie zakończono 30 czerwca 2019 roku.
8. Zadanie pn. ,, Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w
zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej”. Dotacja na wkład własny dla Szpitala
Ogólnego w Kolnie na wykonanie robót remontowo- budowlanych w Oddziale Chorób
Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej
wraz z zakupem ambulansu transportowego. Planowany termin zakończenia inwestycji
to 30 kwietnia 2020 r.
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III.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WRAZ Z
REALIZACJI
POLITYK,
PROGRAMÓW
DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ.

INFORMACJĄ O
I
STRATEGII

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli
ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.
Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne powiatu
kolneńskiego:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
3. Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
4. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie
7. Bursa Szkolna w Kolnie
8. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
11. Szpital Ogólny w Kolnie

1. DROGI PUBLICZNE, KOMUNIKACJA, TRANSPORT
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie jest jednostką organizacyjną powiatu, której
zadaniem jest budowa, utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych zgodnie z art. 20
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
W ramach prac z zakresu bieżącego utrzymania PZD w Kolnie wykonuje m.in.;
- zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie);
- letnie utrzymanie dróg (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni emulsją i grysami,
uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni masą na zimno, ścinkę poboczy, uzupełnianie
poboczy, wycinkę krzaków i drzew z pasa drogowego, koszenie poboczy);
- remonty i budowę chodników,
- wymianę i oczyszczanie przepustów pod koroną drogi,
- uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego.
Sieć dróg powiatowych
Na terenie powiatu kolneńskiego znajduje się 337,1 km w tym:
1) w granicach administracyjnych miast - 13,1 km
- o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej - 12,10 km
- o nawierzchni gruntowej wzmocniona żwirem - 1,00 km
2) poza granicami administracyjnymi miast 324,002 km
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- o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej – 236,537 km
- o nawierzchni twardej nieulepszonej brukowcowej – 25,658 km
- o nawierzchni twardej nieulepszonej tłuczniowej – 25,575 km
- o nawierzchni gruntowej wzmocniona żwirem – 8,149 km
- o nawierzchni gruntowej naturalnej– 28,083 km.
Wszystkie drogi są drogami jedno jezdniowymi. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 25
obiektów mostowych.
Stan techniczny dróg powiatowych
na terenie powiatu kolneńskiego klasyfikuje się następująco:
- dobry
- 22%
- zadowalający
- 42 %
- niezadowalający
- 26%
- zły
- 10%
Na wydatki jednostki organizacyjnej powiatu składają się m. in. koszty planowania,
remontów, inwestycji, sprzętu, bieżącego utrzymania dróg i pracy jednostki PZD w Kolnie.
Łącznie wydatkowano w 2019 roku kwotę 7.509.252,46 zł.
Celem efektywniejszego wykonywania prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg dokonano
zakupów inwestycyjnych w postaci specjalistycznego sprzętu drogowego na łączną kwotę
797.449,44 zł, gdzie zakupiono:

zamiatarkę,

głowicę hydrauliczną do kosiarki na wysięgniku,

ramię hydrauliczne do ciągnika wraz z głowicą do ścinania poboczy,

remonter drogowy na przyczepie ciągnikowej,

głowicę do pogłębiania rowów,

głowicę do wycinki krzaków;

ciągnik rolniczy.
W 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wydatkowano
4.902.782,80 w której:
 22.140,00 to koszt dokumentacji projektowej na zwiększenie zakresu robót
dotyczące przedłużeniu projektowanego odcinak przebudowy drogi powiatowej Nr
1880B Kolno (ul. Konopnickiej) – Górskie;
 4.083,193,36 zł wydatkowano w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1891
B relacji Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna – Piasutno Żelazne – Dobrylas na
odcinku od km 6+230 do km 8+489,51 i od km 9+891,02 do km 11+160,28 w tym
za roboty budowlane zapłacono kwotę 4.082.504,56 zł. Inwestycja realizowana była
ze środków własnych powiatu oraz pomocy finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w
ramach dofinansowania ze środków Fundusz Dróg Samorządowych oraz Urzędu
Gminy Kolno.
W ramach zadania wykonano odcinek o długości 3528 mb, gdzie jezdnie poszerzono do
szerokości 5,5 m. Wykonano drogę o nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii
ruchu KR2. Podbudowa o grubości 20 cm została wykonana poprzez recykling istniejącej
podbudowy z kruszyw, nawierzchni powierzchniowego utrwalenia oraz rozłożonego przed
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recyklingiem kruszywa łamanego. Ułożono dwie warstwy bitumiczne w postaci warstwy
wiążącej grubości 7 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 5 cm. Nawierzchnię zjazdów na pola i
posesje w ciągu pobocza wykonano z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy odbywa się powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podłużne poza koronę drogi do istniejących rowów i
przepustów drogowych. W km 8+367,62 pod koroną drogi wymieniono przepust z rur
betonowych Ø400 na przepust z rur betonowych Ø600, długości 10,00 m. W ciągu
istniejących rowów wykonano przepusty z rur HDPE pod skrzyżowaniami - Ø500 i zjazdami
- Ø400. Wloty i wyloty przepustów zabezpieczono poprzez wykonanie obruku kamieniem
polnym.
Wykonano remont mostu na rzece Skrodzie w miejscowości Ruda Skroda w ciągu
drogi powiatowej 1896B w km 1+430. Prace zostały przeprowadzone na obiekcie o długości
18 m i szerokości 7 m. Został wymieniony drewniany pomost – powstała nowa drewniana
nawierzchnia wraz z oporęczowaniem. Dźwigary stalowe zostały poprzez piaskowanie
oczyszczone z rdzy i zabezpieczone farbami antykorozyjnymi podkładowymi i
wierzchniego krycia. Koszt remontu 136.542,02 zł.
Na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wydatkowano kwotę w wysokości
83.969,10 zł, na usługi w zakresie letniego utrzymania dróg - 60.476,86 zł natomiast na
materiały do utrzymania dróg i chodników 475.812,17 zł, w ramach której wykonano:
 budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Zimna Leman – Ksebki – Cieloszka w km. 18+000 do 18+450 strona prawa, zgodnie z
porozumieniem PZD .073.5.2019 z dnia 18.09.2019 r.;
 remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2643B ul. Sportowa m. Kolno, długość
50 m (środki własne);
 budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1894B Rakowo – Mały Płock –
Józefowo w km 7+350 do 7+480 str. lewa m. Mały Płock (pomoc finansowa Gminy
Mały Płock);
 utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1881B Bialiki - Wykowo –
Brzozowo km 2+950 do 3+364 strona prawa (pomoc finansowa Gminy Kolno);
 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1884B Wincenta – Kozioł – Ptaki w km
0+248 do 0+307 str. lewa m. Wincenta (środki własne);
 utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1879B Wincenta - Górskie - Lachowo
w km 0+000 do 0+023 str. prawa m. Wincenta (środki własne).
W 2019 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowych nw. dróg powiatowych:
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy –
Kołaki W. – Mały Płock łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km
1+300 do km 3+382,97 o długości 2,08 km;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza –
Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki na odcinku łączącym m. Włodki i Chludnie
od km 10+550 do km 11+228,03 od km 11+359,12 do km 11+821,58 o długości
1,14 km;
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman
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– Ksebki – Cieloszka do dr. Nr 647 na odcinku od 10+600 do km 12+547,10 (od mostu
na rzece Rybnica do m. Łacha) o długości 1,947 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman
– Ksebki – Cieloszka do dr. Nr 647 na odcinku od DW 647 do m. Cieloszka od km
33+086 do km 35+676 o długości 2,59 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882 B Żebry – Okurowo – Brzózki na odcinku od
km 0+000 do km 3+544,78 o długości 3,54 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1890 B Od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno
– dr. 1891B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51 o długości
3,67 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry – Gnatowo – Siwki – Wilamowo na
odcinku od km 0+650 do km 2+655,6 i od km 4+900 do km 5+300 o łącznej długości
2,45 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice do drogi Nr
647 na odcinku od km 0+000 do km 2+376 o długości 2,376 km;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2645 B Kolno (ul. Plac Wolności);
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2663 B Plac Wolności w Stawiskach ;
Przeprojektowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B
Kolno (ul. Konopnickiej) – Górskie na odcinku w km 0+000 1+200” oraz zwiększenie
robót polegające na przedłużeniu odcinka ok. 320 m.

Dochody
Przeprowadzone zadania w zakresie dróg publicznych wiążą się również z wydawaniem
decyzji na (czasowe) zajęcie pasa drogowego i na umieszczanie urządzeń w pasie
drogowym. Wydano 39 decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi. W 2019 r.
Powiat z ww. tytułu uzyskał dochody w wysokości 315.999,97 zł.
Zadania z zakresu komunikacji i transportu
Transportu Starostwa Powiatowym w Kolnie.

realizuje Wydział Komunikacji i

W 2019 r. realizowano następujące zadania:
1) Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami
W w/w zakresie wykonano następujące czynności:
- utworzono 884 profili kandydata na kierowców (PKK), mniej o 50 r/r. W podziale na
kategorie: A,A1,A2 i AM – 69, B, B1 – 520, BE – 40, C, D – 90, CE, DE – 79, T – 86 profili,
- wydano 1220 dokumentów praw jazdy (mniej o 35 r/r.) w tym między innymi: 94
wtórników praw jazdy, 159 dokumentów wymienianych po zmianie danych (nazwisko,
adres), 104 z powodu przedłużenia ważności oraz 93 po utracie dokumentu i zniszczeniu,
- wydano (po otrzymaniu informacji z Policji) 30 decyzji za przekroczenie prędkości w
terenie zabudowanym powyżej 50 km/h, mniej o 3 r/r.
- wydano 275 decyzji administracyjnych w zakresie cofnięcia, zatrzymania oraz
przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, wzrost o 96 r/r.
- wymieniono 14 zagranicznych praw jazdy,
- wydano 11 międzynarodowych praw jazdy,
- wydano 95 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie, wzrost o 30 r/r.
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- wydano 96 decyzji o skierowaniu na badania w zakresie psychologii transportu, wzrost o
29 r/r.
- wydano 90 decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny, wzrost o 30 r/r.
- wydano 2 decyzje o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu
państwowego,
- przyjęto z innych urzędów 52 akt kierowców, mniej o 18 r/r.
- przekazano do innych urzędów 132 akta kierowców, bez zmian.
- wydano 39 - zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wzrost o 9 r/r.
- dokonano 133 wymian praw jazdy kierowców zawodowych, mniej o 24 r/.
2) Rejestracja pojazdów
W zakresie rejestracji pojazdów w 2019 r. wykonano następujące czynności:
- zarejestrowano i przerejestrowano 5 213 pojazdów, wzrost o 846 r/r.
- dokonano wymiany oraz wydano 1 639 wtórników dowodów rejestracyjnych, wzrost
o 477 r/r.
- wydano 95 wtórników tablic rejestracyjnych, wzrost o 17 r/r.
- przyjęto 1 253 zawiadomień o zbyciu pojazdów, wzrost o 122 r/r.
- wyrejestrowano na stałe (zezłomowano) 1 920 pojazdów, wzrost o 789 r/r.
- wydano 142 decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej, mniej o 14 r/r.
- przyjęto 192 zgłoszeń o montażu w pojeździe instalacji gazowej, wzrost 133 r/r.
- przyjęto 158 zgłoszeń o montażu w pojeździe haka holowniczego, wzrost o 109 r/r.
- przeprowadzono 167 postępowań administracyjnych związanych z wyrejestrowaniem
pojazdów, mniej o 20 r/r.
- wydano 221 szt. tablic rejestracyjnych tymczasowych, wzrost o 56 r/r.
- wydano 21 szt. tablic rejestracyjnych zmniejszonych, mniej o 5 r/r.
- sporządzono 76 sprawozdań podatkowych dla gmin, MSWiA oraz Urzędu Skarbowego,
- wydano 99 zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach.
3) Wydawanie uprawnień przewoźnikom drogowym
Starosta w ramach realizacji zadań ustawowych wydaje: zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i osób (wcześniej licencje krajowe na przewóz osób
i rzeczy), zezwolenia na przewóz osób pojazdami samochodowymi, przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
W ramach działalności wydziału w 2019 r. wydano:
- 3 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy oraz 8 wypisów z
zezwoleń. Na terenie Powiatu Kolneńskiego na dzień 31.12.2019 r. działalność gospodarczą
w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy prowadziło 57 przewoźników
posiadających 162 wypisy z licencji,
- 3 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 7 wypisów. Na terenie
Powiatu kolneńskiego na dzień 31.12.2019 r. zaświadczenia na przewozy drogowe na
potrzeby własne posiada 43 przedsiębiorców dysponujących 110 wypisami z zezwolenia,
- wydano dwa zezwolenia kategorii III na przejazdy pojazdów nienormatywnych na terenie
kraju.
4) Nadzór nad drogami powiatowymi i gminnymi
Na terenie Powiatu Kolneńskiego jest łącznie 906,23 km dróg powiatowych i gminnych.
Dróg powiatowych jest 337,1 km, w tym o nawierzchni twardej 299 km. Dróg gminnych
jest 569,23 km, w tym o nawierzchni twardej 237,90 km.
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W ramach jednej z form nadzoru nad drogami publicznymi, gminnymi i powiatowymi
starosta zatwierdza stałe i czasowe organizacje ruchu. W roku 2019 zatwierdzonych zostało
13 organizacji ruchu na drogach powiatowych w tym 7 stałych i 6 czasowych oraz 29
organizacji ruchu na drogach gminnych w tym 10 stałych i 19 czasowych. Na terenie
powiatu aktualne, stałe organizacje ruchu są opracowane dla 105,30 km dróg powiatowych
i 194,70 km dróg gminnych.
Kolejną formą nadzoru nad drogami powiatowymi i gminnymi są coroczne kontrole
oznakowania dróg publicznych, powiatowych i gminnych. Kontrole na drogach
przeprowadzane są dwa razy w roku przeważnie w miesiącach maj - czerwiec oraz
październik - listopad. W kontrolach biorą udział przedstawiciele PZD oraz Policji. Z
kontroli sporządza się protokoły przesyłane do gmin oraz PZD. Najczęściej występujące
usterki w zakresie oznakowania: betonowe słupki ze znakami drogowymi, niewłaściwa
barwa znaków drogowych, oznakowanie uszkodzone lub jego brak, znaki zasłonięte przez
przydrożne zarośla, nieczytelne oznakowanie poziome (słabo widoczne linie
rozgraniczające oraz przejścia dla pieszych.
5) Publiczny transport zbiorowy osób
Przewozy regularne osób na obszarze powiatu wykonywane są na podstawie zezwoleń
wydawanych przez starostę. Aktualnie na terenie powiatu wydanych jest 13 zezwoleń na
przewozy regularne oraz 29 wypisów. Praktycznie każde zezwolenie obejmuje jedną linię
autobusową. Usługi przewozowe na terenie powiatu świadczy dwóch przewoźników: firma
FASTER Typa Radosław zs. w Olsztynie oraz Podlaska Komunikacja Samochodowa
NOVA Sp. Akcyjna zs. w Białymstoku.
W 2019 r. dokonano, na wniosek przewoźników, 4 zmian w zakresie wydanych zezwoleń
na przewozy regularne. Wszystkie zmiany, jak też wydanie nowych zezwoleń, podlega
uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami wg. właściwości terytorialnej.
Aktualnie na terenie powiatu wszystkie miejscowości gminne posiadają bezpośrednie
połączenia z siedzibą powiatu. Sieć połączeń na terenie powiatu jest uzupełniana przez
połączenia realizowane pomiędzy powiatami na które zezwolenia wydaje marszałek.
Ważną częścią infrastruktury komunikacyjnej są przystanki autobusowe. Aktualnie na
drogach powiatowych jest zlokalizowanych 130 przystanków. Uchwała Rady Powiatu
Kolneńskiego w sprawie utworzenia przystanków nie była w 2019 r. nowelizowana
6) Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami
Do zadań Starosty należy wydawanie zaświadczeń potwierdzające wpis przedsiębiorcy do
rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na terenie Powiatu
Kolneńskiego funkcjonuje aktualnie siedem stacji kontroli pojazdów: cztery w Kolnie, dwie
w Stawiskach oraz jedna w Małym Płocku. Trzy stacje to tzw. stacje podstawowe z
mniejszymi zakresami badań technicznych pojazdów oraz cztery stacje okręgowe z pełnym
zakresem badań technicznych pojazdów. W 2019 roku nie zanotowano żadnych zmian w
tym zakresie.
Do ustawowych uprawnień starosty należy także wydawanie uprawnień diagnosty
oraz wpis diagnosty do ewidencji. Aktualnie do ewidencji diagnostów jest wpisanych 15
osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. W
2019 roku liczba diagnostów nie uległa zmianie.
7) Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami
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Na terenie Powiatu Kolneńskiego działalność szkoleniową prowadzi 6 ośrodków szkolenia
kierowców w tym jeden prowadzony jest przez Zespół Szkól Technicznych w Kolnie.
Pozostałe ośrodki prowadzą przedsiębiorcy.
W 2019 r. wykreślono z ewidencji prowadzonej przez starostę 2 instruktorów nauki
jazdy. Aktualnie do ewidencji wpisanych jest 16 instruktorów.
8) W zakresie usuwania pojazdów z dróg
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w
przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym należy do
zadań własnych powiatu. Dotyczy to generalnie w przypadku naszego powiatu pojazdów
usuniętych z dróg, których kierowcy nie mogli kontynuować dalszej jazdy.
W 2019 r. z dróg usuniętych zostało 14 pojazdów do 3,5 tony. Pojazdy były
przechowywane na parkingu strzeżonym łącznie przez 84 doby. Usunięty zostały także z
drogi jeden motorower, przechowywany na parkingu przez 4 doby. Usługi na rzecz powiatu
w zakresie usuwania pojazdów, świadczy wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca.
9) Działalność kontrolna wydziału
Poza działalnością kontrolną na drogach powiatowych i gminnych do zadań Wydziału
należą także inne zadania w tym zakresie. W 2019 r. dokonano kontroli 6 ośrodków
szkolenia kierowców działających na terenie powiatu. Kontrole w tym zakresie, zgodnie z
przepisami, prowadzone są corocznie.
W 2019 r. skontrolowano siedem stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu. Kontrole
przeprowadzane były samodzielnie przez pracowników Wydziału Komunikacji i
Transportu. Kontrole w tym zakresie, zgodnie z przepisami, prowadzone są corocznie.
Przeprowadzonych zostało także trzynaście kontroli przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie krajowego przewozu rzeczy. Kontrole takie
przeprowadzane są zgodnie z przepisami przynajmniej raz na 5 lat u każdego przedsiębiorcy.
Wszystkie opisane wyżej zadania merytoryczne oraz obsługa interesantów Wydziału
Komunikacji i Transportu realizowana jest przez sześciu pracowników.

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE POWIATU
Zadania powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami realizuje Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Gospodarka nieruchomościami powiatowymi
Nieruchomościami powiatowymi gospodarowano na podstawie Planu wykorzystania
zasobu nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na lata 2019 – 2021, przyjętego 6 lutego
2019 r.
1) Przedłożono do podjęcia przez Radę Powiatu Kolneńskiego projekt uchwały o
wyrażeniu zgody na ponowne wynajęcie przez Szpital Ogólny w Kolnie na okres trzech
lat powierzchni użytkowych w budynku przychodni przy ul. Milewskiego 6 oraz w
budynku szpitala przy ul Wojska Polskiego 69 w Kolnie, którą Rada podjęła dnia 26
marca 2019 r. (Nr V/43/19).
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2) Opracowano projekt uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr V/42/19 z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Stawiski darowizny
nieruchomości (odcinka drogi powiatowej).
3) Opracowano projekty podjętych przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego:
a) Uchwały Nr 5/29/19 z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ponowne wynajęcie na rzecz dotychczasowych najemców nieruchomości powiatu
kolneńskiego pozostającego w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,
b) Uchwały Nr 12/62/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia od Gminy
Stawiski darowizny nieruchomości położonej w obrębie Dzierzbia,
c) Uchwały Nr 16/81/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego (przy
siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie),
d) Uchwały Nr 25/12/19 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zamiany
nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na nieruchomość Skarbu państwa oraz
sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany,
położonej w obrębie Mały Płock gm. Mały Płock,
e) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie placu, będącego częścią działki
położonej przy ul. Wojska Polskiego 48, pod działalność handlową – zgodnie z
Uchwałą Nr 33/15/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.,
f) Uchwały Nr 33/155/19 z 18 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji minimalnych
stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego,
4) Na wnioski podmiotów zewnętrznych Zarząd udzielił dwie zgody na czasowe
dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane – w zakresie realizacji inwestycji
celu publicznego.
5) Na wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Zarząd Powiatu udzielił 5 zgód na
wycinkę drzew znajdujących się na gruntach powiatowych.
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje
zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
1) Zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, a mianowicie:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przyjmowanie,
wydawanie i archiwizowanie dokumentów oraz informacji geodezyjnych i
kartograficznych) – obsłużono 1157 zgłoszeń na roboty geodezyjne i kartograficzne
oraz udostępniono 972 informacji i dokumentów,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (wprowadzanie zmian, wydawanie
wyrysów i wypisów oraz udostępnianie informacji z operatów ewidencyjnych) –
wprowadzono 2444 zmiany w operatach ewidencji gruntów i budynków, zrealizowano
1448 zamówień na wypisy i wyrysy, a także udzielono 296 informacji z egib.,
c) udostępnianie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości – zrealizowano 48
zamówień,
d) koordynowanie narad w sprawach uzgadniania sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu – przeprowadzono 104 narady koordynacyjne,
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e) tworzenie i prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej oraz baz danych obiektów
topograficznych, a także geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - utworzono
samodzielnie bazy BTOT500 dla 2 obrębów gm. Grabowo, a w ramach działania
Związku Powiatów Województwa Podlaskiego utworzono na 64 obrębach gmin
Kolno i Turośl bazy BDOT500 i bazy GESUT.
f) prowadzenie i udostępnianie bazy danych o poziomej o wysokościowej osnowie
geodezyjnej – przeliczono wysokości punktów osnowy wysokościowej oraz
wysokości terenu na obszarach miasta Stawiski i miasta Kolno na układ PLEVRF2007-NH
g) orzekanie o zmianach w użytkowaniu gruntów rolnych oraz o zmianie klas
bonitacyjnych tych gruntów – wydano 31 decyzji,
h) zatwierdzanie zmian powierzchni działek ewidencyjnych – wydano 4 decyzje.
2) Zadania nałożone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
a) wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej –
przeprowadzono 154 postępowania i wydano 111 decyzji,
b) uzgadnianie projektów decyzji lokalizacyjnych celu publicznego oraz
projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych –
uzgodniono 281 projektów decyzji,
c) uzgadnianie i stwierdzanie wykonania rekultywacji gruntów w kierunku rolnym –
przeprowadzono postepowania i wydano 4 decyzje.
3) Zadania z zakresu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – przeprowadzono
postępowania i wydano 4 decyzje;
4) Zadania z zakresu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – sporządzenie
corocznych zestawień gruntów Skarbu Państwa, które mogą być przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe.
5) Zadania z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece - składanie wniosków o
ujawnienie prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
6) Zadania z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu
Państwa – wydano 81 oświadczeń zmieniających wysokości tych opłat,
b) wydawanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości oraz
decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, a także w związku z nimi
również decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości (niezbędnych do wykonania
inwestycji celu publicznego) – łącznie wydano 125 decyzji,
c) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad pod drogi krajowe – wydano 3 decyzje,
d) postępowania w sprawach zbycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
samorządu gminnego oraz osoby prawnej – przeprowadzono 3 postępowania,
e) udzielanie zgód na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na cele
budowlane w związku z realizacją inwestycji celu publicznego – udzielono 3 zgody.
7) Zadania z zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
a) wydano 64 zaświadczenia o nabyciu z mocy prawa własności gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe wraz z wyliczeniem rocznych opłat przekształceniowych,
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b) wydano 27 informacji o wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej,
c) wydano 26 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej

Współdziałanie z innymi podmiotami przy realizowaniu zadań oraz programów z
zakresu ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Uczestnictwo w programie RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Na przełomie 2018 i 2019 r. została dokończona procedura przetargowa na wykonanie
wszystkich zadań na obszarze powiatu kolneńskiego i podpisano cztery umowy z
wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych na łączną kwotę 2.451.537,60 zł.
Przedmiotami opracowania są:
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarach gmin: Grabowo, Stawiski i
Turośl,
- utworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) na obszarach gmin: Kolno,
Mały Płock, Turośl i Stawiski,
- utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na
obszarach gmin: Grabowo, Kolno, Turośl, Stawiski i Mały Płock,
- cyfryzacja dokumentów geodezyjnych i kartograficznych zgromadzonych w zasobie
powiatowym.
Od początku 2019 r. trwają prace geodezyjno-kartograficzne oraz informatyczne przy
realizacji tego zamówienia.
Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Starosta Kolneński z pośród
pracowników Wydziału powołał komisję do kontroli odbioru w/w opracowań geodezyjnych.
Komisja siedmiokrotnie kontrolowała zgłaszane etapy opracowań o łącznej wartości
1.005.146 zł.
W 2019 r. w całości zostały założone bazy BDOT500 i GESUT na obszarach gminy Kolno
i Turośl oraz baza GESUT na obszarze gminy Grabowo. W związku z tym pełna mapa
zasadnicza w wersji informatycznej funkcjonuje na obszarze miasta Kolno, miasta Stawiski,
gminy Kolno, gminy Grabowo i gminy Turośl.
W latach 2020-2021 mają zostać zakończone pozostałe części zamówienia.
Informacja o stanie mienia powiatu kolneńskiego za rok 2019.
W 2019 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość ulegały zmianom, gdyż:
a) W formie przyjęcia darowizny powiat nabył działkę nr 558 o pow. 0,17 ha położoną w
obrębie Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiąca część drogi powiatowej Nr 1860B, czym
wartość mienia zwiększyła się o 15 tys. zł.
b) Z mocy prawa powiat nabył działkę nr 559/1 o pow. 0,0125 ha położoną w obrębie
Dzierzbia gm. Stawiski na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1860B – o wartości
1071 zł.
c) Zwiększyła się wartość działki nr 1645/2 w obrębie Kolno o kwotę 39.788,10 zł w
wyniku urządzenia parkingu i ciągu pieszego przed budynkiem administracyjnym przy
ul. Wojska Polskiego 20.
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d) Zwiększyła się wartość działki nr 1645/1 w obrębie Kolno o kwotę 12.116,36 zł w
wyniku wybudowania do budynku administracyjnego przy ul. Wojska Polskiego 20
przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.
e) W wyniku nakładów inwestycyjnych zwiększyła się wartość nieruchomości Szpitala
Ogólnego w Kolnie o kwotę 1.945.752,61 zł.
f) W wyniku przebudowy zwiększyła się wartość drogi powiatowej Nr 1891B (Kolno –
Janowo – Łosewo) o kwotę 4.083.193,36 zł.
g) Zwiększyła się wartość mienia trwałego Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie o wartość
budowli w kwocie 5.904,00 zł.
h) W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów gm. Kolno,
zmniejszyła się powierzchnia dróg powiatowych o 0,4115 ha – co nie miało wpływu na
ich dotychczasową wartość.
W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych na koniec 2019 r. wzrosła w
stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.102.825,43 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r.
wyniosła 130.589.926,41 zł.
Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników
mienia, w 2019 r. osiągnięto dochód ogółem 564 915,71 zł zgodny z poniższym
zestawieniem:
Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2019
DOCHODY [zł]

Nazwa jednostki

Ze sprzedaży
składników
majątkowych

Dzierżawa i
najem

Trwały zarząd i
użytkowanie

Dochody
ogółem

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

52 266,34

Starostwo Powiatowe w Kolnie

174 401,28

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie

287 273,31

287 273,31

14 820,00

15 620,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

90,00

90,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

20 783,17

20 783,17

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

5 055,30

5 055,30

Bursa Szkolna w Kolnie

4 175,28

4 175,28

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

OGÓŁEM

800,00

800,00

558 864,68

52 266,34
5 251,03

5 251,03

179 652,31

564 915,71

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
W 2019 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu
Kolneńskiego:
a) Zarząd Powiatu Kolneńskiego wygasił trwały zarząd, sprawowany przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do działki nr 982/137 o powierzchni 0,1857 ha
położonej w miejscowości Mały Płock , która jest przedmiotem postępowania w
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sprawie zamiany ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi w celu uregulowania
przebiegu drogi powiatowej nr 1901B Mały Płock – Chudnie.
b) Zarząd Powiatu Kolneńskiego nie wyraził zgody na rezygnację z odszkodowania za
przejmowane pod drogę szybkiego ruchu Nr S61 nieruchomości powiatu kolneńskiego
(części dróg powiatowych położonych w miejscowościach Zalesie i Karwowo gm.
Stawiski oraz w Pasichach i Świdrach-Dobrzycach gm. Grabowo). Przejęcie części tych
nieruchomości nastąpiło z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przejęcie tych nieruchomości do
zasobu, którym gospodaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także
ustalenie odszkodowania za te nieruchomości ma nastąpić w 2020 r.

3. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Zadania powiatu w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej są
realizowane przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Kolnie, w ramach zadań rządowych, w większości na wniosek zainteresowanych
inwestorów.
Do głównych zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
realizowanych w 2019 r. należało:
1) Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę/ rozbiórkę
– wydano 361 pozwoleń na budowę oraz 17 pozwoleń na rozbiórkę. Pozwolenia na
budowę w większości obejmowały obiekty w zabudowie zagrodowej: rozbudowę/
budowę budynków inwentarskich i gospodarczych, budowę silosów na kiszonkę, a
także rozbudowę i budowę budynków mieszkalnych. Pozwolenia na rozbiórkę
dotyczyły głównie starych budynków i sieci elektroenergetycznych;
2) Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego w toku
rozpatrywanych spraw, w tym głównie wniosków o pozwolenia na budowę –
rozpatrzono 450 wniosków o pozwolenia na budowę;
3) Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych – rozpatrzono trzy
wnioski w tym zakresie, wydano jedno zezwolenie na realizację inwestycji
drogowych, na wniosek Wójta Gminy Turośl, obejmujące przebudowę i rozbudowę
drogi gminnej w miejscowości Charubin, gm. Turośl;
4) Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych –
rozpatrzono 20 wniosków w tym zakresie i wydano – po otrzymaniu upoważnienia
właściwego Ministra – 15 zgód na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych; w 3 sprawach właściwy Minister odmówił upoważnienia do
udzielenia zgody na odstępstwo;
5) Przenoszenie pozwoleń na budowę na inny podmiot – rozpatrzono i wydano 21
decyzji w tym zakresie;
6) Stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na budowę – działając na podstawie
zawiadomień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolnie,
stwierdzono w drodze decyzji wygaśnięcie 6 pozwoleń na budowę;
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7) Rozpatrywanie zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót budowlanych,
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozpatrzono 446
zgłoszeń, dotyczących w większości remontów istniejących budynków i budowy
niewielkich obiektów budowlanych;
8) Rejestracja i wydawanie dzienników budowy – zarejestrowano i wydano
Inwestorom łącznie 333 dzienniki budowy;
9) Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego (wydano 36
zaświadczeń) oraz o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym budynku
mieszkalnego (wydano 15 zaświadczeń);
10) Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestru zgłoszeń
oraz rejestru wniosków i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
4. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
GEOLOGIA, GOSPODARKA WODNA I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa, łowiectwa,
geologii, gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego realizowane są przez Wydział
Budownictwa i Ochrony Środowiska, w większości na wniosek zainteresowanych
podmiotów.
Do głównych zadań z tego zakresu, realizowanych w 2019 r. należało:
1) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza i
na wytwarzanie odpadów – przeanalizowano 20 sprawozdań z wyników pomiarów,
przeprowadzanych okresowo w zakresie udzielonych pozwoleń;
2) rozpatrywanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – rozpatrzono 23 informacje, o
zarejestrowanie nowych lub przyjęcie zmiany do instalacji działających na terenie
powiatu;
3) rejestracja roślin i zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów UE oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie – zarejestrowano
1 szt.;
4) udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów - wydano 38 zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów z nieruchomości gminnych, przeprowadzono 17 kontroli z realizacji
obowiązków nałożonych decyzjami o usunięcie drzew i krzewów;
5) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów – wydano jedną
decyzję na zbieranie odpadów, skontrolowano realizację warunków trzech zezwoleń w
tym zakresie;
6) zamieszczanie danych o środowisku w publicznie dostępnych wykazach – wymagane
informacje udostępniane są na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz w
Ekoportalu;
7) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, o obszarze do 2 ha i rocznym
wydobyciu do 20 tys. m3 – wydano jedną koncesję na wydobywanie kopalin,
skontrolowano cztery działające kopalnie kruszywa naturalnego;
8) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznej,
przyjmowanie zgłoszeń i gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia
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prac geologicznych – zatwierdzono decyzjami cztery projekty prac geologicznych oraz
dwie dokumentacje geologiczne;
9) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w
tym bieżąca kontrola powierzchni leśnych i doradztwo w zakresie prowadzenia upraw
leśnych – udzielono ok. 140 instruktaży w lasach prywatnych w zakresie prowadzenia
gospodarki leśnej;
10) wysyłanie zadań gospodarczych do właścicieli lasów, objętych nowymi uproszczonymi
planami urządzenia lasów - wysłano zadania do ok. 800 właścicieli lasów z terenu gminy
Mały Płock;
11) cechowanie drewna - wydano 132 świadectwa legalności pozyskania drewna na łączną
ilość 4558 m3 pozyskanego drewna;
12) prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów rolnych, z udziałem środków
krajowych i unijnych – skontrolowano 7 upraw leśnych pod kątem ich udatności;
13) przygotowywanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty
ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z
upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – sporządzono 4 wnioski kwartalne do
ARMiR;
14) wydawanie decyzji, zezwalających na pozyskanie drewna w lasach prywatnych,
niezgodnie z planem urządzenia lasu – wydano 17 decyzji, zezwalających na
przedwczesny wyrąb drzewostanu leśnego;
15) rozpatrywanie spraw, dotyczących zmiany lasu na użytek rolny – wydano 14 decyzji, o
dopuszczeniu zmiany lasu na rolę;
16) naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich, dzierżawiących polne obwody
łowieckie na terenie powiatu - naliczono czynsz dzierżawny dla 14 obwodów
łowieckich;
17) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – wydano 157 kart
wędkarskich;
18) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb - zarejestrowano
32 jednostki pływające do amatorskiego połowu ryb, głównie łodzie wiosłowomotorowe;
19) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką działającą na terenie powiatu;
20) nadzór nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej Koniczynka w Turośli poprzez analizę
podejmowanych przez organy Spółki uchwał.
5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY
Zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ( dalej PUP). W 2019 roku w
P U P w K o l n i e prowadzono stały monitoring sytuacji na rynku pracy. Podczas
bieżącej pracy systematycznie pozyskiwano dane statystyczne, sporządzano zestawienia,
sprawozdania i informacje.
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Sprawozdania w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i półrocznym są przekazywane do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz do Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej w Warszawie.
Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie w poszczególnych miesiącach
umieszczane są na stronie internetowej http://kolno.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystykii-analizy/.
Poziom, stopa i dynamika bezrobocia
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kolnie według stanu na 31.12.2019
r. wynosiła 2247 osób i była niższa od stanu z dnia 31.12.2018 r. (2289 osób). Tendencję
spadkową odnotowano od lutego do lipca, największy spadek wystąpił w miesiącu lipcu .
W grudniu 2019 r. w ewidencji bezrobotnych odnotowano 42 osoby mniej niż w miesiącu
grudniu 2018 r. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła
się o 177 osób.
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2019 r.
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Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w miesiącu styczniu 2019 r. – 14,8% , w okresie od
lutego do lipca odnotowano tendencję spadkową . W porównaniu do stycznia 2018 wartość
stopy bezrobocia zmniejszyła się o 1,2%. Stopa bezrobocia za miesiąc czerwiec w Powiecie
Kolneńskim wyniosła - 13,5% , w porównaniu ze wskaźnikami stopy bezrobocia na terenie
kraju (6,9% ) i województwa podlaskiego (5,3%), była to wartość znacznie wyższa. Wartość
stopy bezrobocia w powiecie, która jest notowana na koniec czerwca ma wpływ na
długość okresu zasiłkowego. Aktualnie okres zasiłkowy w naszym powiecie jest wydłużony
do 12 miesięcy.
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Napływ i odpływ z bezrobocia
W 2019 roku zarejestrowano 2303 osoby (w tym 1201 kobiet), w grupie tej 1459 osób (w
tym 651 kobiet) to bezrobotni zamieszkali na wsi, którzy stanowili 63,4% ogółu
rejestrujących się w Urzędzie.
Bezrobotni zarejestrowani na 31.12. 2019 r według miejsca zamieszkania i płci
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W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. podstawową przyczyną wyłączeń z ewidencji
bezrobotnych były podjęcia pracy. Z tego powodu z rejestru bezrobotnych zostały
wyłączone 1384 osoby, tj. 59,0% ogółu wyłączonych bezrobotnych, z tego większość to
zatrudnienie niesubsydiowane (1098 osób), 286 osób uzyskało pomoc w postaci
zatrudnienia subsydiowanego .
Struktura wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2019 r.
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Struktura bezrobotnych
Charakterystyczną cechą bezrobocia, niezależnie od tendencji występujących w
kształtowaniu się ogólnej liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach, jest
utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia, do których w szczególności
należy wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób młodych, długotrwale
bezrobotnych, osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia.
Osoby wg czasu pozostawania bez pracy - długość czasu pozostawania bez pracy ma dla
bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje, bowiem nie tylko o ich sytuacji
ekonomicznej, ale wpływa również na ich postawę, często prowadzi do bierności
zawodowej. Na koniec 2019 r. w strukturze osób bezrobotnych według czasu pozostawania
bez pracy dominują osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy - 1271 osób (w tym
907 osób powyżej 24 miesięcy), tj. 56,6% ogółem zarejestrowanych bezrobotnych.
Kolejnymi dużymi grupami są bezrobotni pozostający bez pracy od 12 do 24 m-cy (364
osób), tj. 16,2 % ogółem zarejestrowanych bezrobotnych oraz pozostający bez pracy od 6
do 12 m-cy ( 318 osób ) - 14 % zarejestrowanych bezrobotnych.
Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na 31.12. 2019 r.
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Bezrobotni wg wykształcenia - najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 676 osób (30,1% ogółem zarejestrowanych),
następna grupa to bezrobotni o wykształceniu zasadniczym zawodowym – 621 osób (27,6%
ogółem zarejestrowanych bezrobotnych). W tym samym czasie w Urzędzie
zarejestrowanych było tylko 213 osób z wykształceniem wyższym (9,5% ogółem
zarejestrowanych bezrobotnych). Niski poziom wykształcenia bezrobotnych w zasadniczy
sposób decyduje o ich szansach na znalezienie zatrudnienia, co potwierdza struktura
bezrobotnych według zawodów i specjalności.
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Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia na 31.12. 2019 r.
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Osoby bezrobotne wg wieku - w grudniu 2019 r. odnotowano 445 osób bezrobotnych w
wieku od 18 do 24 lat, które stanowiły 19,8% ogółu bezrobotnych.
Należy podkreślić, że zauważalny jest stopniowy wzrost udziału procentowego
bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-34 lata. Na koniec 2019 r. zarejestrowane były
702 osoby z tej grupy wiekowej, tj. 31% ogółu bezrobotnych.

Struktura bezrobotnych wg wieku na 31.12.2019 r.
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Osoby uprawnione do zasiłku – na dzień 31.12.2019 roku 250 osób bezrobotnych
posiadało prawo do zasiłku, co stanowiło 11,1% ogólnej liczby bezrobotnych (na 31.12.2018
r. zasiłek pobierało 230 osób bezrobotnych - 10,0% ogólnej liczby bezrobotnych).
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Bezrobotni wg zawodu.
Na dzień 31.12.2019 r. w PUP w Kolnie zarejestrowanych było 2247 osób bezrobotnych,
przy czym 989 osób (44,0%) nie posiadało kwalifikacji zawodowych, a 711 osób to
bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (31,6%).
Na koniec 2019 roku najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano z grupy zawodowej
sprzedawca - 203 osoby, stanowili oni 9,0 % ogółu zarejestrowanych.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według posiadanego zawodu - stan na
31.12.2019
r.
robotnik placowy
rolnik*
krawiec*
fryzjer*
piekarz*
ślusarz*
mech.poj.sam.
tech. mechanik*
kucharz
pomoc. rob. budowlany
robotnik gospodarczy
sprzedawca*

31
33
33
36
42
42
43
50
53
57
102
203
0

50

100

150

200

250

USŁUGI RYNKU PRACY
Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
organizacja szkoleń. Zadania te są realizowane w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).
Wg. standardu prowadzenia usług określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej osoby bezrobotne mają obowiązek zgłaszania się na wyznaczone wizyty u
pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego pełniących funkcje doradcy klienta w celu
wypracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD). W całym 2019 r. we współpracy z
bezrobotnymi utworzono 2599 IPD, w analizowanym okresie 509 osób zakończyło
realizację IPD.
Pośrednictwo pracy
Powiatowy Urząd Pracy realizując swoje zadania w zakresie pośrednictwa pracy
koncentruje się przede wszystkim na rzetelnej informacji i pomocy osobom bezrobotnym,
poszukującym pracy oraz pomocy pracodawcom w doborze odpowiedniej osoby do oferty
pracy.
W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie wpłynęło 770 ofert wolnych miejsc
pracy i aktywizacji zawodowej, w tym 129 to oferty pracy niesubsydiowanej, pozostałe to
subsydiowane miejsca pracy i aktywizacji zawodowej.
Największa liczba ofert finansowanych przez pracodawców wpłynęła w miesiącu kwietniu
w liczbie 21 i w listopadzie w liczbie 20. Natomiast w zakresie subsydiowanych miejsc
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aktywizacji zawodowej najwięcej ofert wpłynęło w miesiącach: styczniu – 76, lutym – 98,
marcu – 79, wrześniu – 68 ma to związek z posiadaniem przez Urząd środków finansowych
Funduszu Pracy i realizacją programów . Oferty pracy, które współfinansowano z Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) stanowiły 83,25 % zgłoszonych
ofert.
Pośrednictwo pracy EURES
Osobom zainteresowanym pośrednik pracy udzielał informacji na temat możliwości
uzyskania zatrudnienia za granicą. Uniwersalnymi wymaganiami oczekiwanymi wobec
osoby wyrażającej chęć podjęcia pracy w ramach EURES jest głównie znajomość języka
obcego, wykształcenie oraz doświadczenie w danym zawodzie. Od 1 stycznia 2018 roku
dostępna jest nowa forma dotycząca dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy –
zezwolenie na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Szczegóły reguluje
ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.1265 i 1149 z późn. zm.).
W 2019 roku zarejestrowano 85 oświadczeń od pracodawców o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom. Propozycje pracy zgłaszano w zawodach: kierowca
ciągnika siodłowego, robotnik leśny, elektryk, pomocnik brukarza, robotnik gospodarczy,
fryzjer, pomocniczy robotnik budowlany i operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna.
W 2019 roku zarejestrowano 12 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemcom na terytorium RP w zawodzie: pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt.
Poradnictwo Zawodowe
Usługa poradnictwa zawodowego jest realizowana przez doradców zawodowych. Doradcy
zawodowi udzielają pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w formie porad
indywidualnych, porad grupowych a także w formie informacji indywidualnej oraz
informacji grupowej. W 2019 r. doradcy zawodowi udzielili 286 porad indywidualnych
osobom bezrobotnym. Porady te dotyczyły głównie: kształtowania pozytywnej postawy
wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania u osób długotrwale bezrobotnych,
wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych, nauki efektywnych metod
docierania do pracodawcy, skutecznego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i
uzyskiwania zatrudnienia, oceny preferowanego kierunku szkolenia.
W 2019 r. doradcy zawodowi udzielili 629 indywidualnych informacji zawodowych osobom
bezrobotnym oraz 66 osobom nie zarejestrowanym w PUP, wykorzystując posiadane zasoby
informacji zawodowych w formie drukowanej lub audiowizualnej. Ponadto odbyły się 2
grupowe spotkania informacyjne, w których wzięło udział 47 osób. W urzędzie pracy
pracodawcy mogą uzyskać informacje o możliwościach, sposobie i formach pomocy, które
są dostępne w zakresie doboru kandydatów do pracy, w określeniu wymagań niezbędnych i
wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy.
W 2019 r. z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały łącznie 962 osoby.
Szkolenia dla bezrobotnych
Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po
długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i
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szkolenia zawodowe kierowani są głównie bezrobotni bez zawodu lub w celu podwyższenia
posiadanych kwalifikacji.
W 2019 roku do urzędu wpłynął 1 wniosek na sfinansowanie kosztów szkolenia
indywidualnego, który został pozytywnie rozpatrzony. Zawarto 1 umowę szkoleniową i
skierowano 1 osobę na szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy.
Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z
powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno
pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W 2019 roku do
urzędu wpłynęło 79 wniosków, 59 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Podpisano 41 umów
o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców
z 17 zakładami pracy, w tym 7 z sektora publicznego. Dofinansowano kursy dla 167
pracowników oraz 10 pracodawców.
INSTRUMENTY RYNKU PRACY
Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne
mogą korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, przewidzianych w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Plan wydatków Funduszu Pracy
Plan wydatków Funduszu Pracy na 2019 rok po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę
Rynku Pracy i zatwierdzeniu przez Starostę Kolneńskiego obejmował realizację
następujących form przeciwdziałania bezrobociu:
prace interwencyjne, roboty publiczne, staż, szkolenie osób bezrobotnych, refundacja
szkoleń pracodawcom, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcie
działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż i szkolenie
poza miejscem zamieszkania, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, prace społecznie
użyteczne, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, Krajowy Fundusz
Szkoleniowy.
Limit Funduszu Pracy w 2019 r. obejmował łącznie kwotę 5 539 500 zł, (w tym 181 100 zł
Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na zadania związane z finansowaniem aktywnych form w
ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej.
W ramach limitu finansowego Funduszu Pracy w 2019 r. instrumentami rynku pracy objęto
łącznie 709 osób bezrobotnych, tj. 31,5% średniej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Na organizację aktywnych form oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy wpłynęło 770
wniosków, z czego 730 tj. 95% rozpatrzono pozytywnie. Największy udział, bo 55%
stanowiły wnioski w sprawie odbywania stażu.
W analizowanym okresie zawarto 698 umów, w tym:
41% stanowiły umowy zawarte z pracodawcami sektora publicznego,
45,4% z przedsiębiorcami sektora prywatnego
Strona 29 z 85

12,2% stanowiły umowy z osobami fizycznymi ( dotacje, bony na zasiedlenie, opieką nad
dzieckiem)
1,4% stanowiły umowy zawarte w sprawie szkoleń.
Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zarówno z sektora
publicznego jak i prywatnego, mające na celu wsparcie osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, w wyniku umowy zawartej przez pracodawcę z Powiatowym
Urzędem Pracy. W 2019 roku zawarto 127 umów o organizowanie i finansowanie prac
interwencyjnych, w tym 40 umów zawarto z pracodawcami w sektorze publicznym i 87
umów z pracodawcami w sektorze prywatnym. W wyniku zawartych umów do pracy w
ramach prac interwencyjnych skierowano 164 osoby bezrobotne.
W 2019 roku do urzędu wpłynęło 127 wniosków o organizowanie prac interwencyjnych,
wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
Roboty publiczne
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych
przez gminy oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia
oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane
lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. W 2019 roku
zawarto 30 umów o organizowanie i finansowanie robót publicznych. W ramach robót
publicznych skierowano 41 osób bezrobotnych. W 2019 r. do urzędu wpłynęło 31 wniosków
o organizowanie robót publicznych.
Staże
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
W 2019 roku zawarto 389 umów z pracodawcami o zorganizowanie stażu dla osób
bezrobotnych, w tym 203 umowy z pracodawcami w sektorze publicznym i 186 umów z
pracodawcami w sektorze prywatnym. Ponadto zawarto 5 umów o zorganizowanie stażu ze
środków PFRON. W wyniku zawartych umów staż u pracodawców podjęło 401 osób
bezrobotnych i 6 osób poszukujących pracy.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Podmiot, który zamierza zatrudnić pracownika na okres 24 miesięcy może otrzymać zwrot
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w
wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600% przeciętnego wynagrodzenia.
W analizowanym okresie zawarto z przedsiębiorcami 9 umów na refundację kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla 11 osób bezrobotnych .
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Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Podstawowym celem tej formy pomocy jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób
bezrobotnych. Jest to forma samozatrudnienia, która w dalszej perspektywie daje możliwość
zatrudnienia innych osób bezrobotnych. W analizowanym okresie przyjęto 33 wnioski o
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności. Zawarto 31 umów o
dofinansowanie działalności gospodarczej (dwie osoby zrezygnowały po złożeniu
wniosków).
Finansowanie kosztów przejazdu.
Powiatowy Urząd Pracy może dokonywać z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu z
miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub
odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie
następujące warunki:
- na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową,
przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z
zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;
- uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
W 2019 roku do urzędu wpłynęło 10 wniosków o zwrot kosztów przejazdu w celu dojazdu
do miejsca odbywania stażu, w tym 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie.
Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) Starosta może, po udokumentowaniu
faktycznie poniesionych kosztów, zrefundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do
lat 6, osobą zależną pod warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie przychodów
nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 roku do urzędu
wpłynęły 2 wnioski o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia.
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Bony szkoleniowe
Jedną z nowych form wsparcia bezrobotnych do 30 roku życia jest bon szkoleniowy.
Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz
opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem jednego szkolenia lub
kilku szkoleń do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia.
W 2019 r. wpłynęło 9 wniosków i wydano 9 bonów szkoleniowych. Były to szkolenia:
operator koparko - ładowarki kl. III i koparki, operator koparko - ładowarki kl. III, koparki
i operator wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
spawacz.
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Bony na zasiedlenie
Zgodnie z art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta na
wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać bon na zasiedlenie w związku z
podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:
- z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał
ubezpieczeniom społecznym;
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której
bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i
powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego
przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
- będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W 2019 roku do PUP wpłynęły 44 wnioski o wydanie bonów na zasiedlenie, 42 wnioski
rozpatrzono pozytywnie i zawarto 42 umowy (jedna umowa została zerwana) na podstawie,
których wypłacono bony na zasiedlenie na kwotę 246 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. 28
umów było w trakcie realizacji .
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia
Nową formą aktywizacji była refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12
miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości
uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby
zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego
rozliczanego
miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia. Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres
refundacji oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Limit środków finansowych w celu realizacji tej formy był przyznany na okres 3 lat tj. na
lata 2016, 2017 i 2018. W 2019 r. kontynuowane były umowy zawarte w latach poprzednich.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Spłata kredytów mieszkaniowych
Z Funduszu Pracy pokrywane były przez Bank Gospodarstwa Krajowego spłaty kredytów
mieszkaniowych dla 4 osób bezrobotnych, w tym dla 3 osób, które otrzymały decyzje
przyznające w 2009 roku i 1 osoby w 2010 r. Z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego
wynika, że instytucjom kredytującym z tytułu spłaty kredytów wypłacono 38 400 zł.
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Zwrot przyznanej pomocy rozpoczyna się dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w
którym upłyną dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy. Jest on dokonywany przez
osiem kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych na
rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy. Pierwsze spłaty rozpoczęły 3 osoby w 2012
roku, 1 osobie na jej prośbę, po pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia odroczono
spłatę do grudnia 2013 roku. Z tytułu spłat na rachunek urzędu wpłynęło 33 187,50 zł, w
tym w 2019 r. wpłynęło 4800 zł.
Pozyskiwanie dodatkowych środków Funduszu Pracy
W 2019 r. sporządzono i złożono 3 wnioski o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na kwotę
1 891 000 zł .
W wyniku złożonych wniosków urząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 703 000 zł,
na realizację następujących programów:
1) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi kwota 240 000 zł .
W ramach programu realizowano następujące formy: staże , szkolenia, prace interwencyjne,
roboty publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na
zasiedlenie, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych.
Okres realizacji programu : 01.06.2019 - 31.12.2019 r.
Założona efektywność programu: 88,9 %.
2) Program staży w placówkach ARMIR - kwota 27 000 zł .
W ramach programu realizowano następujące formy: staże
Okres realizacji programu : 01.04.2019 - 31.12.2019 r.
Założona efektywność programu: 0 %.
3) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi kwota
436 000 zł
W ramach programu realizowano następujące formy: staże, prace interwencyjne, roboty
publiczne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na
zasiedlenie, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla
skierowanych bezrobotnych.
Okres realizacji programu : 01.08.2019 r. - 31.12.2019 r.
Założona efektywność programu: 90 %.
Współpraca z partnerami rynku pracy
W dniu 26.01.2019 r. - w dniu ustawowo określonym jako „Dzień Pracownika Służb
Zatrudnienia” Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie przystąpił do Dnia Otwartego w
Podlaskich Urzędach Pracy. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zorganizowana
konsultacje z doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, specjalistą ds.
programów dla osób bezrobotnych, pośrednikiem pracy w celu promowania nowoczesnych
sposobów planowania kariery oraz nowoczesnych metod szukania pracy. Zorganizowano
konsultacje dla pracodawców i przedsiębiorców dotyczące oferowanych instrumentów
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wsparcia umożliwiających przekwalifikowania osób bezrobotnych, osób zatrudnionych,
oraz możliwości zatrudniania cudzoziemców.
W dniu 3 kwietnia 2019 roku w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się X
Kolneńskie Targi Pracy organizowane przez OHP przy współpracy PUP w Kolnie. Na
wystawionym stoisku urzędu zostały udostępnione materiały informacyjne oraz promocyjne
dotyczące działalności PUP. Ponadto pracownicy CAZ udzielali informacji na temat usług
rynku pracy a także posiadanych ofert pracy – krajowych i zagranicznych.
W 2019 roku urząd zawarł następujące porozumienia z partnerami rynku pracy :
- Urzędem Gminy Mały Płock w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,
- Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku w sprawie wypłaty refundacji
świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Kolnie.
Realizacja zadań ze środków PFRON
PUP w Kolnie realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych określonych w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Na 2019 rok Rada Powiatu
Kolneńskiego przyznała środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 25 000 zł na zwrot wydatków na instrumenty rynku
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w
zatrudnieniu (art. 11 ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
W 2019 r. w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 6 wniosków o zorganizowanie stażu dla
5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Zawarto 5 umów o zorganizowanie stażu
dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy, 4 umowy zostało zawarte w sektorze
publicznym, 1 umowa w sektorze prywatnym.
W wyniku zawartych umów skierowano 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy do
odbycia stażu na okres 3 miesięcy.
Kontrole zawartych umów
W analizowanym okresie przeprowadzono ogółem 120 kontroli ( 17,2% ogółem zawartych
umów) w zakresie wykonywania postanowień umów zawartych w ramach aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w 2019 r. :
- 44 w sprawie organizowania stażu,
- 32 w zakresie wykorzystania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- 22 w zakresie zatrudnienia bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
stanowiska pracy,
- 11 kontroli w zakresie realizowanych prac interwencyjnych,
- 8 kontroli w zakresie realizowanych robot publicznych,
- 3 kontrole w zakresie umów realizowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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Realizacja projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie realizował 4 projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach :
1) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim
(V)realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Wartość projektu wynosiła 1 619 938,00 zł.
Okres realizacji projektu 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
Wszystkie osoby przed otrzymaniem skierowania objęto usługą pośrednictwa pracy oraz
został z nimi opracowany bądź zaktualizowany Indywidualny Plan Działania. W 2019 roku
na staż zostało skierowanych 108 osób, na prace interwencyjne – 33 osoby, jednorazowe
środki otrzymało 15 osób, bon na zasiedlenie 30 osób, zatrudnienie w ramach refundacji
kosztów doposażenia uzyskało 3 osoby. W projekcie na bieżąco monitorowane były
wskaźniki rezultatu i produktu.
2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014
-2020, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez
zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku
pracy.
„Od bezrobocia do zatrudnienia (V) realizowany w ramach Działania 2.1 Zwiększenie
zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących
pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności
zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 -2020. Uczestnikami projektu były osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie jako bezrobotne, należących co najmniej do jednej z
grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Wartość projektu wynosiła 1 251 298 zł.
Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Wszystkie osoby zostały przed otrzymaniem skierowania objęte usługą poradnictwa
zawodowego oraz został z nimi opracowany bądź zaktualizowany Indywidualny Plan
Działania. W 2019 roku na staż skierowano 95 osób, na prace interwencyjne – 31 osób,
jednorazowe środki otrzymało 12 osób, zatrudnienie w ramach kosztów doposażenie
uzyskało 6 osób.
W projekcie na bieżąco monitorowane były wskaźniki rezultatu i produktu.
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Projekt konkursowy „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności
osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Osi
Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój
kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz
wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki, Podziałania 3.2.2 pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez powiat
kolneński od 1 września 2017 roku realizuje projekt: „Kompleksowy system rozwijania
kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.
W projekcie w/w jest Liderem jest Miasto Łomża, realizacja przebiega w partnerstwie z
powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim,
wysokomazowieckim , zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.06.2020 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby,
które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu kolneńskiego.
W ramach Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK (technologie
informacyjno – komunikacyjne) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki realizowane są bony szkoleniowe na:
 kursy językowe
 kursy komputerowe
 studia podyplomowe
Wartość bonu max. 9.000 zł, wkład własny uczestnika ok. 12 % dofinansowania.
Wartość projektu 30 327 154,00 zł, w tym dofinansowanie 27 198 854,00 zł.
Powiat kolneński 2 830 050,00 zł, w tym dofinansowanie 2 759 052,00 zł.
Wsparcie miało otrzymać w pierwszej wersji 281 osób (w tym 155 kobiet ), po zwiększeniu 388
osób, w tym 225 osób o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) lub powyżej 50 roku życia, po zwiększeniu 310 osób.
W ramach naboru w ramach Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK
(technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz wsparcie wybranych form kształcenia
ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki wpłynęło 1249 formularzy
rekrutacyjnych, w tym 774 w 2019 roku.
Złożenie formularza nie jest adekwatne do uzyskania dofinansowania. Pierwszy etap to
sprawdzenie pod kątem założeń projektu. Spośród złożonych wniosków 626 osób zostało
zaproszonych na rozmowę z doradcą kariery, w tym 352 osoby w 2019 roku.
W wyniku udzielonego wsparcia doradczego 575 osób zostało zakwalifikowanych do
uzyskania bonu na szkolenie, przyznano 540 bonów, w tym 352 w 2019 roku.
Podpisane umowy dotyczą dofinansowania :
 studiów podyplomowych dla 57 osób,
 kursu językowego dla 93 osób,
 kursu kompetencji ogólnych dla 188 osób,
 w zakresie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla 202 osób.
Wskaźnik udziału uczestników priorytetowych osiągnięty - 85 % (zakładany 80 %).
Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły 2 403 484,80 zł.
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Środki na bony szkoleniowe zaangażowane w umowach na kwotę 2 424 255,17 zł.
Pozostało do wydatkowania 355 567,20 zł (limit 2 759 052,00 zł ).
W ramach Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych realizowane są
bony na szkolenia zawodowe.
Wartość bonu max. 15.000 zł, wkład własny uczestnika ok. 12 % dofinansowania.
Wartość projektu 15 223 824,00 zł, w tym dofinansowanie 13 599 504,00 zł.
Powiat kolneński 1 462 361,04 zł, w tym dofinansowanie 1 354 578,00 zł.
Wsparcie w pierwszej wersji miało otrzymać 85 osób (w tym 47 kobiet ), po zwiększeniu 102
osoby, w tym 17 osób zamieszkujących obszary wiejskie.
W ramach otwartego naboru w ramach Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia
dorosłych wpłynęło 377 formularzy rekrutacyjnych, w tym 114 formularzy w 2019 roku .
Spośród złożonych wniosków 162 osoby zostały zaproszone na rozmowę z doradcą kariery,
w tym 48 osób w 2019 roku.
W wyniku udzielonego wsparcia doradczego 113 osób zostało zakwalifikowanych do
uzyskania bonu na szkolenie zawodowe, przyznano 113 bonów, w tym 57 w 2019 r. na
następujące szkolenia zawodowe:
 kurs kadry i płace - 6 osób,
 specjalista ds. rachunkowości– 1 osoba,
 operator koparki/koparko-ładowarki/walca– 15 osób,
 kursy kosmetyczne (makijaż i wizaż/zabiegi na twarz)– 13 osób,
 wykonywanie czynności opiekuńczych, organizowanie pomocy osobie
niepełnosprawnej– 3 osoby,
 kierowcy– 73 osoby,
 instruktor nauki jazdy– 1 osoba,
 operator drona– 1 osoba.
Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły 956 810,08 zł.
Środki zaangażowane na bony w umowach na kwotę 888 014,16 zł.
Pozostało do wydatkowania 285 289,92 zł (limit 1 242 100,00 zł).

6. EDUKACJA PUBLICZNA
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie (zwany dalej PZOO) zapewnia realizację
zadań związanych z obsługą działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Kolneński oraz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Powiatu Kolneńskiego. Każdego roku, zarząd powiatu - w terminie do
31 października, przedstawia radzie powiatu informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia takiej
informacji wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe.
Organizacja kształcenia w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020
przedstawiała się następująco (dane na dzień 30 września 2019 r. z SIO):
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Nazwa zespołu
szkół

Liczba
Nazwa szkoły
ponadgimnazjalnej

Zawody

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Kolnie
Razem
II Liceum
Ogólnokształcące im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Kolnie
zawód: technik
mechanik

zawód: technik
elektryk
Technikum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Kolnie

Zespół Szkół
Technicznych
w Kolnie

149
84
86

12

319

Kl. I g - 1
Kl. II - 1
Kl. III - 1

28
18
21

Kl. I g - 1
Kl. I p - 0,52
Kl. II - 1
Kl. III - 1
Kl. IV - 1

29
14
14
25
16

Kl. I p - 0,48

Kl. I a /p - 0,8
Kl. I a /g - 0,57
Kl II a - 1
Kl III a - 1

28
20
34
20

zawód: operator
obrabiarek
skrawających

Kl. I a/p - 0,2
Kl. I a/g - 0,43
Kl. II b - 0
Kl. III b - 0,4

7
15
0
8

Kl. I b - 0
Kl. II b - 0
Kl. III b - 0,6

0
0
12

Kl. I - 0
Kl. II - 1
Kl. III - 1

0
29
16

zawód: technik
administracji

0
20

26,6

3g
4p

26,6

22,3

3

22,2

13

zawód: oddział
wielozawodowy

zawód: technik
ekonomista

II Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

Razem

Kl. I p/g - 3/3
Kl. II - 3
Kl. III - 3

20
22
17
11
9
11
14
6
10
14

zawód: oddział
wielozawodowy

Szkoła Policealna im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kolnie

Liczba uczniów
w
poszczególnych
klasach

Kl. I p - 0,66
Kl. I g - 0,61
Kl. II - 0,74
Kl. III - 0,52
Kl. IV - 0,39
Kl. I p - 0,34
Kl. I g - 0,39
Kl. II - 0,26
Kl. III - 0,48
Kl. IV - 0,61

zawód: technik
rolnik

Branżowa Szkoła I stopnia im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Kolnie

oddziałów
w
poszczególnych
klasach

Średnia
liczba
uczniów Okres
w
nauki
szkole/
zawodzie

0
501

4g
5p

26,8

3

28,8
3

22,5

0

25,1
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3g
4p

2

Łącznie we wszystkich szkołach uczyło się 820 uczniów i było 32 oddziały.
Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach przedstawiała się następująco
(dane na dzień 30 września 2019 r. z SIO):
Nauczyciele

Nazwa
zespołu/szkoły/
placówki
I Liceum
Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza
w Kolnie
Zespół Szkół
Technicznych
w Kolnie
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
w Kolnie
Bursa Szkolna
w Kolnie
Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w
Kolnie
Ogółem

stażyści

bez stopnia

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

Razem

liczba

etaty

liczba

etaty

liczba

etaty

liczba

etaty

liczba

etaty

liczba

etaty

-

-

-

-

2

1,12

4

1,78

24

19,56

30

22,46

-

-

3

2,27

3

1,8

10

7,86

34

28,76

50

40,69

-

-

-

-

-

-

2

1,2

8

8

10

9,20

-

-

-

-

-

-

1

0,63

1

0,73

2

1,36

1

0,51

-

-

-

-

1

1

2

1,51

4

2,78

5

2,92

17

11,47

68

58,05

94

75,22

-

-

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie było 9,20 etatów, w tym
3 pedagogiczne, 2,2 psychologiczne (w tym 0,2 etatu psychologa w ramach Zespołu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka), 3 logopedyczne oraz dyrektor (pedagog).
W poradni zatrudnionych było także dwóch pracowników służby zdrowia, konsultantów
w tym: specjalista medycyny rodzinnej pediatra i fizjoterapeuta - na umowę zlecenie.
Pracownicy administracji i obsługi
Nazwa
zespołu/szkoły/placówki
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Kolnie

Pracownicy
administracji
sekretarz szkoły – 1 etat

obsługi
woźny – 1 etat
3 sprzątaczki – 3 etaty
rzemieślnik - 1etat,
starszy rzemieślnik –elektryk- 1etat,
robotnik do prac lekkich-dozorca – 1
etat,
2 sprzątaczki – 2 etaty
sprzątacz - 1 etat

Zespół Szkół Technicznych
w Kolnie

sekretarz szkoły – 1 etat
kierownik gospodarczy – 1 etat

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kolnie

starszy referent – 1 etat

sprzątaczka - ½ etatu

Bursa Szkolna w Kolnie

-

woźny – 1 etat
starszy woźny – 1 etat

Powiatowa Biblioteka
Pedagogiczna w Kolnie

-

Ogółem

4 etaty

12 ½ etatu
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Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach zatrudnionych było 18 pracowników
administracji i obsługi (16 ½ etatu).
Organizacja w poszczególnych placówkach
1) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w roku 2019 przyjęto 1092 dzieci.
W zakresie działalności diagnostycznej wykonano: badań psychologicznych - 313, badań
pedagogicznych - 351, badań logopedycznych - 333, badań lekarskich - 54, badań
rehabilitanta - 2, związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej - 227. Pracownicy poradni udzielili bezpośredniej pomocy
dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie następujących form pracy: zajęcia korekcyjne kompensacyjne - 47 uczestników, terapię logopedyczną - 318 uczniów i dzieci, terapia
psychologiczna, w tym psychoterapia - 4 uczniów, inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym - 8 uczniów, formy pomocy indywidualnej - 317 uczniów i dzieci, formy
pomocy grupowej - 76 uczniów i dzieci, indywidualne porady zawodowe na podstawie
badań - 226 uczniów, zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach - 147 uczniów,
konsultacje, w których uczestniczyło 78 osób, porady po badaniach przesiewowych - 54
rodziców i nauczycieli, badania przesiewowe mowy programem „Mówię"- 35 dzieci.
Poradnia udzieliła pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom poprzez
przeprowadzenie 5 prelekcji, wykładów i warsztatów, w których uczestniczyło 82 osoby.
Ponadto udzielono innych form pomocy, w których uczestniczyło 256 osób.
Poradnia wydała orzeczenia dla dzieci i uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim - 22 orzeczenia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – 3 orzeczenia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim (zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze) - 1 orzeczenie, o potrzebie
indywidualnego nauczania - 25 orzeczeń, o braku potrzeby indywidualnego nauczania - 20
orzeczeń,
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
3
orzeczenia,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją - 3 orzeczenia, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi - 1 orzeczenie. Poradnia wydała opinie w sprawach: wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka - 3 opinie, przyśpieszenia obowiązku szkolnego - 1 opinia, odroczenia
obowiązku szkolnego - 11 opinii, o specyficznych trudnościach w uczeniu się - 50 opinii,
dostosowania wymagań edukacyjnych - 97 opinii, objęcia dziecka pomocą psychologiczno
- pedagogiczną w przedszkolu - 15 opinii, objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej - 232 opinie, zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia - 8 opinii, przyjęcia do oddziału przyspasabiającego do pracy - 1 opinia, braku
przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych -1 opinia, inne
opinie związanie z kształceniem i wychowaniem dziecka - 1 opinia.
Zajęciami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objęto 10 dzieci.
Na terenie Poradni prowadzone były następujące formy pomocy grupowej: dla dzieci
i uczniów: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (8 dzieci), zajęcia
edukacyjno-terapeutyczne „Ortograffiti” (24 uczniów), grupowe zajęcia Terapii Małego
Dziecka - (7 dzieci), grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne –
(21 uczniów).
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2) W Bursie Szkolnej w Kolnie w roku szkolnym 2019/2020 zostało objętych subwencją
oświatową 27 wychowanków.
Bursę Szkolną w Kolnie zamieszkują uczniowie z następujących szkół ponadpodstawowych
mieszczących się na terenie miasta Kolno: Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie i Branżowej Szkoły I stopnia
w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Bursa obejmuje swoją działalnością
wszystkich wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do
szkoły, złe warunki bytowe lub inne okoliczności nie mogą dochodzić lub dojeżdżać do
szkoły.
Bursa posiada 36 miejsc (9 pokoi czteroosobowych) do zakwaterowania wychowanków.
W bursie jest też 1 pokój dwuosobowy dla chorych wychowanków (tzw. izolatka). W bursie
znajduje się również pokój dyrektora, pokój wychowawcy/opiekunów, jadalnia/sala
telewizyjna, pomieszczenie socjalne (w którym przygotowuje się posiłki), pomieszczenie
gospodarcze i łazienka.
Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). Młodzież kwaterowana jest
zgodnie z wiekiem i typem szkoły. W roku 2019 wychowankowie żywili się w swojej
stołówce, do której wyżywienie w formie cateringu dowoziła firma zewnętrzna. Na
dostarczanie żywienia młodzieży w Bursie Szkolnej w Kolnie na rok 2019 udzielono
zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert. Umowa na dostarczanie posiłków
została zawarta z Firmą Cateringową Arkadiusz Andrejczyk, ul. 11 Listopada 82/6, 74-100
Gryfino, od 07.01-22.12.2019 r. Opłata za wyżywienie wynosiła 25,00 zł za dzień (śniadanie
– 6,00 zł, drugie śniadanie – 2,50 zł, obiad – 11,00 zł, kolacja – 5,50 zł). Młodzież opłacała
za wyżywienie kwotę w wysokości 17 zł, natomiast Powiat Kolneński dofinansowywał
kwotą w wysokości 8,00 zł. Młodzież za wyżywienie wpłacała pieniądze na konto Bursy
Szkolnej w Kolnie, następnie zostały one przekazywane dla powyższej firmy zewnętrznej.
Opłata stała zgodnie z uchwałą Nr 112/465/18 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia
13 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie
Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, od 1 września 2018 r. do
30 czerwca 2019 r., a także zgodnie z uchwałą Nr 23/112/19 Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie
w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, od 1 września 2019 r. do
30 czerwca 2020 r. - wynosi 60 zł miesięcznie. Pieniądze z opłaty stałej (wpłacane są przez
młodzież w kasie Banku Spółdzielczego w Kolnie lub bezpośrednio na rachunek bankowy
bursy) przeznaczone są na pokrycie faktur za zużycie prądu, wody oraz na pranie: pościeli,
zasłon, firan, kocy.
3) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie
Biblioteka dokonała 5 zakupów wydawnictw zwartych na sumę 3 390,07 zł
i zaprenumerowała 31 tytułów periodyków pedagogicznych, psychologicznych
i społecznych na sumę 4 152,48 zł. Biblioteka w wypożyczalni wypożyczyła 850
czytelnikom 2 312 wydawnictw zwartych i ciągłych. W Czytelni udostępniła 99
użytkownikom 951 wydawnictw zwartych i ciągłych; 878 periodyków, 73 wolumeny
wydawnictw zwartych, zapewniła dostęp do sieci komputerowej w Internetowym Centrum
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Informacji
Multimedialnej
478
użytkownikom.
W
ramach
wypożyczeń
międzybibliotecznych, na prośbę czytelników złożyła 13 rewersów do bibliotek naukowych
na terenie kraju - Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Biblioteki Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.
Zamówienia, składano w celu wypożyczenia najnowszych lub unikatowych wydawnictw
zwartych, którymi Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie w księgozbiorze nie
dysponuje. Wszystkie zamówienia zrealizowano pozytywnie.
W 2019 r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie realizowała podpisane
porozumienie o współfinansowaniu i współużytkowaniu dostępu do bazy e-booków na
platformie IBUK Libra. Za roczny dostęp do 2 160 wolumenów wydawnictw zwartych
i ciągłych w wersji elektronicznej biblioteka zapłaciła 1 849,94 zł. Użytkownicy biblioteki
bardzo chętnie i często korzystali z dostępu do e-booków. W ciągu roku 2019 użytkownicy
otwierali 895 razy bazy e-booków, korzystając z 11 844 stron tekstu.
W ciągu całego roku 2019 w bibliotece udostępniano bezpłatną cyfrową wypożyczalnię
międzybiblioteczną zdigitalizowanych książek i czasopism naukowych, z Biblioteki
Narodowej za pośrednictwem terminalu znajdującego się w bibliotece. Terminal
udostępniany w godzinach pracy biblioteki cieszył się dużym zainteresowaniem.
Użytkownicy piszący prace roczne, zaliczeniowe, jak i dyplomowe - licencjackie
i magisterskie, często korzystali z zasobów wiedzy cyfrowej bazy publikacji naukowych,
obejmującej podręczniki, czasopisma i artykuły naukowe, przeczytali 425 publikacji.
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie zorganizowała trzy szkolenia. W dniu
13 marca 2019 r. zorganizowała szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, pedagogów, psychologów szkolnych, logopedów,
terapeutów Powiatu Kolneńskiego z Systemu Edukacji PUS – Pasje-Umiejętności-Sukces/
Pomyśl-Ułóż-Sprawdź. W dwóch edycjach szkolenia wzięło udział 121 uczestników.
W dniu 6 czerwca 2019 r. zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy, nauczycieli
bibliotekarzy wszystkich typów szkół, innych zainteresowanych nauczycieli i pracowników
szkół i placówek Powiatu Kolneńskiego, pt. „Prawo autorskie w praktyce”. W szkoleniu
wzięło udział 25 uczestników. W dniu 3 grudnia 2019 r. zorganizowała szkolenie dla
nauczycieli, wychowawców, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
pedagogów, psychologów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu
Kolneńskiego pt. „Wykorzystanie zasad i strategii neuropedagogiki w podwyższaniu jakości
edukacji”. W szkoleniu wzięło udział 161 zainteresowanych.
Biblioteka zorganizowała również imprezy kulturalno – oświatowe:
W dniu 23 stycznia 2019 r. w bibliotece odbył się wernisaż fotograficzny Sylwestra
Nicewicza - autora wspomnień sybirackich, archiwisty, kronikarza i fotografika, pt. „Moja
Mała Ojczyzna - miejsca i wydarzenia”. Na wernisażu autor zaprezentował 72 prace.
Wystawę obejrzało 104 zainteresowanych: uczniów i osób dorosłych.
W dniu 21 marca 2019 r. w Światowy Dzień Poezji w Hotelu Colnus z inicjatywy biblioteki
odbyło się spotkanie z polskim historykiem literatury, krytykiem, eseistą i tłumaczem Waldemarem Smaszczem. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli
i młodzieży kolneńskich szkół podstawowych, gimnazjum, liceów, wychowawców
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, opiekunów i uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolnie. Wykładu wysłuchało 171 osób.
Strona 42 z 85

W dniach od 13 do 17 maja 2019 r. biblioteka zorganizowała akcję promującą książki
i czytanie pt. „Kolneńskie VIP-y czytają dzieciom”. Akcję biblioteka zorganizowała z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Czytało 22 VIP-ów i wzięło udział 458
uczestników.
W dniach od 13 do 15 maja 2019 r. w kolneńskich szkołach odbywały się warsztaty teatralne,
zorganizowane przez bibliotekę. Prowadził je Pan Dariusz Skibiński - współzałożyciel
i aktor Teatru Cinema, Teatru A3, twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego Wertep, założyciel Stowarzyszenia Kulturalnego ,,Pocztówka'',
prowadzący cykle warsztatów teatralnych dla aktorów, młodzieży oraz profesjonalnych grup
zawodowych.
W dniu 7 września 2019 r. w plenerze, przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama
Mickiewicza w Kolnie odbyła się uroczystość Narodowego Czytania, zorganizowana przez
bibliotekę, Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Kolnie. Prezentowany był utwór „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej. W tym
czasie najmłodsi uczestnicy akcji wykonywali różnorodne prace plastyczne – rysunki
i ilustracje związane z tekstem „Dobrej pani”, układali wiązanki z kwiatów i ziół,
wykonywali kukiełki oraz dekorowali kapelusze głównej bohaterki noweli – Helci. Ponadto
organizatorzy przygotowali dla lektorów quiz dotyczący bohaterów i fabuły noweli. Jak co
roku była również możliwość otrzymania pamiątkowych stempli Narodowego Czytania
2019 Nowel Polskich w prywatnych egzemplarzach.
W dniu 5 października 2019 r. w bibliotece odbyła się V Ogólnopolska Noc Bibliotek pod
hasłem "Znajdźmy wspólny język". Uczestnicy Nocy korzystali z wszystkich
przygotowanych atrakcji, wzięło udział 137 uczestników.
Biblioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie w dniu 5 lutego 2019 r. w Sali
Gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i w Hotelu Colnus z dziennikarzem,
pisarzem, publicystą, autorem książki „Knebel. Cenzura w PRL-u” - Błażejem Torańskim.
Na spotkaniach w Kolnie autor omówił wiele wątków i aspektów związanych
z zainteresowaniem tematyką; historią cenzury, jak działała w różnych etapach
historycznych, jakie były jej formy, jak bardzo była zróżnicowana, co poddawano cenzurze,
opowiedział o kuriozalnych ingerencjach i wpadkach cenzorów, o skomplikowanych,
arcytrudnych i pogmatwanych sytuacjach autorów i twórców, którzy niejednokrotnie igrali
z cenzurą. W dwóch edycjach spotkań wzięło udział 112 uczestników: uczniów szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i osób dorosłych.
Biblioteka zorganizowała zajęcia dydaktyczne, lekcje na temat: „Teatrzyka Kamishibaj” –
przedstawiono opowiadania: „Kotka Milusia” i „Szukając Marudka” z uczniami ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Przeprowadzono również lekcję
z uczniami kl. I Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie na temat
„Warsztat bibliograficzny Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie”. Omówiono
sposoby pozyskiwania informacji z różnych materiałów źródłowych, dostępnych
w bibliotece w wersji tekstowej i elektronicznej. Przeprowadzono zajęcia z uczestnikami
Centrum Integracji Społecznej w Kolnie dotyczące warsztatów „Asertywność na co dzień”.
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Organizacja i udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie prowadzone były
bezpłatne dla nauczycieli zajęcia pozalekcyjne. Odbywały się zajęcia dodatkowe
przeznaczone na zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminu maturalnego
z matematyki, języka polskiego oraz historii; zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
z futsalu i piłki siatkowej. Prowadzone były również płatne dla nauczycieli zajęcia
pozalekcyjne. Między innymi kontynuowana była współpraca z LCE Logos z Łomży
i prowadzone były zajęcia z przedmiotów: chemia, matematyka, biologia, język angielski,
język polski. W ramach godziny do dyspozycji dyrektora od września 2019 r. prowadzone
były: Klub Europejski "EuroAdaś", warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia
sportowe (futsal i piłka siatkowa).
2) W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie prowadzone były bezpłatne zajęcia
pozalekcyjne przeznaczone na: przygotowanie uczniów do matury z matematyki, języka
polskiego i biologii oraz zajęcia z wychowania fizycznego (futsalu). Do końca lutego
2019 r. w ramach realizacji projektu: „Lepszy Start” przeprowadzane były płatne dla
nauczycieli zajęcia z języka angielskiego, fizyki i biologii. Od października 2019 r.
w ramach współpracy z LCE Logos z Łomży prowadzone były płatne dla nauczycieli
zajęcia z matematyki dla klas maturalnych.
Organizacja w zakresie opieki medycznej (funkcjonowanie gabinetu pielęgniarskiego)
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie pielęgniarka szkolna
pracuje w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na podstawie
porozumienia ze Szpitalem Ogólnym w Kolnie zawartego w roku 2015 r.,
w roku szkolnym 2018/2019 dwa dni w tygodniu (poniedziałek - 8.00 - 12.00, środa –
8.00 – 13.00), natomiast w roku szkolny 2019/2020 trzy dni w tygodniu (poniedziałek 8.00 - 12.00, środa – 8.00 – 12.00, piątek – 12.00-16.00).
2) W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie pielęgniarka szkolna pracuje w gabinecie
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na podstawie porozumienia ze
Szpitalem Ogólnym w Kolnie zawartego w dniu 07.01.2014 r., do końca roku szkolnego
2018/2019 - trzy razy w tygodniu (poniedziałek - 9.00 - 13.00, środa - 9.15 - 13.15, piątek
- 9.00 - 13.00), natomiast od 01.09.2019 r. cztery razy w tygodniu (poniedziałek 9.00 13.00, środa 9.15 - 13.15, czwartek 9.00 - 13.00 i piątek 8.00 - 12.00).
3) Pielęgniarka do końca roku szkolnego 2018/2019 opiekowała się 400 uczniami,
natomiast od dnia 01.09.2020 r. - 456 uczniami - wykonując badania przesiewowe we
współpracy z lekarzami medycyny rodzinnej oraz udzielając pomocy przedlekarskiej
w nagłych zachorowaniach, wypadkach, skaleczeniach. Ponadto pielęgniarka szkolna
zabezpieczała pod względem higienicznym, sanitarnym i bezpieczeństwa uroczystości
organizowane w szkole oraz przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe i egzaminy maturalne.
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Sukcesy uczniów w sporcie, konkursach przedmiotowych i olimpiadach:
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie:
1) Rozgrywki Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. II Liga
siatkówki dziewcząt na szczeblu wojewódzkim - udział. III Liga futsalu chłopców na
szczeblu wojewódzkim - udział.
2) Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka. Plus na szczeblu ogólnopolskim wyróżnienie indywidualne.
3) Ogólnopolska Olimpiada Historyczny ,,Krąg” na szczeblu ogólnopolskim - wyróżnienie
indywidualne.
4) Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS na szczeblu wojewódzkim - finalista.
5) Konkurs Pieśni Patriotycznej i Ojczyźnianej na szczeblu powiatowym - I miejsce.
6) Ogólnopolski Konkurs Geograficzny ,,Geoplaneta” na szczeblu ogólnopolskim wyróżnienia indywidualne.
7) XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" na
szczeblu powiatowym - I, II miejsce, na szczeblu wojewódzkim - udział.
8) Finał I edycji konkursu słownictwa niemieckiego na szczeblu okręgowym - I, III miejsce.
9) Konkurs ,,Kręte ścieżki zawodowej kariery” na szczeblu okręgowym - II, III miejsce.
10) Konkurs na hasło promujące Fundusze Europejskie w ramach akcji edukacyjnej
,,Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” na szczeblu wojewódzkim I miejsce.
W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie
1. Olimpiada „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” na szczeblu wojewódzkim uczeń zajął 8 miejsce.
2. Olimpiada HIV/AIDS na szczeblu wojewódzkim – udział dwóch uczennic.
3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” na szczeblu ogólnopolskim - 4 uczniów
uzyskało bardzo dobre wyniki.
4. Ogólnopolski Konkurs „Eko – Planeta” zasięg ogólnopolski - 3 uczennice uzyskały
bardzo dobry wynik.
5. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” na szczeblu wojewódzkim - 1 uczennica
uzyskała bardzo dobry wynik.
6. Wojewódzki Konkurs z języka niemieckiego na szczeblu wojewódzkim - 3 uczennice
zajęły ex aequo 5 miejsce.
7. Wojewódzki Konkurs Wiedzy BHP z elementami prawa pracy na szczeblu wojewódzkim
- I i IV miejsce.
8. Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie – bezpieczny w pracy”, zasięg
ogólnopolski - I miejsce.
9. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Znaki Pamięci i Wiary” na szczeblu wojewódzkim
- I miejsce.
10. Rozgrywki piłki siatkowej dziewcząt. II Liga Piłki Siatkowej na szczeblu wojewódzkim
- X miejsce.
11. Rozgrywki futsalu województwa podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych. III Liga
futsalu. - II miejsce.
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Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
1) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w dniu 12 czerwca 2019 r.
przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie realizacji działań wynikających z pisma
MEN z dnia 11 maja 2019 r. oraz art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe, dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości
i uchybień oraz nie wydano zaleceń.
2) W Bursie Szkolnej w Kolnie w dniach 14-16.01.2019 r. przeprowadzono ewaluację
problemową, której badanie obejmowało zagadnienia: placówka wspomaga rozwój
wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji i placówka współpracuje
ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Zaleceń nie wydano.
Środki finansowe pozyskane z zewnątrz na remonty, doposażenie oraz działalność
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół i placówek
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie
1) Szkoła pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy - 6 zestawów komputerowych, wózki pod
komputery - 6, drukarki - 3,
2) ARIMR w Łomży - 25 zestawów komputerowych na wyposażenie do pracowni
komputerowej,
3) osoba prywatna przekazała książki na nagrody (suma 1000 zł).
W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie (ZST w Kolnie):
1) „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu z końcem lipca 2019 r. wykonano zadanie:
„Przeprowadzenie remontu budynku warsztatów wraz z modernizacją instalacji
elektrycznej w ZST w Kolnie”. Koszt zadania wynosił 1 014 742,20 zł. Natomiast na
drugie zadanie "Dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia infrastruktury
techno-dydaktycznej warsztatów ZST w Kolnie” ogłoszono przetarg nieograniczony
w dniu 27.09.2019 r. W ramach przetargu na drugie, które zostało podzielone na cztery
podzadania wyłoniono trzech Wykonawców i podpisano z nimi umowy na dostawę
sprzętu i wyposażenia do trzech pracowni kształcenia zawodowego: pracowni rolniczej,
pracowni rysunku technicznego i pracowni komunikacji w języku obcym. Natomiast na
dostawę wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej, pracowni programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej materiału,
pracowni obróbki ręcznej materiału i wykonywania połączeń elementów oraz pracowni
do obróbki cieplnej i obróbki plastycznej - nie wyłoniono wykonawcy i przetarg
nieograniczony ponownie zostanie ogłoszony w 2020 roku. Całkowity koszt projektu
wynosi: 3 887 722,22 zł., współfinansowanie UE wynosi: 3 304 563,87 zł (85 %), wkład
własny: 583 158, 35 zł (15 %). Projekt jest realizowany w latach 2018-2020.
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2) ZST w Kolnie uczestniczył w charakterze partnera w projekcie pn. „Lepszy Start”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu uczniowie realizowali zajęcia
dodatkowe z języka angielskiego, fizyki, biologii, ECDL BASE oraz odbywali staże
zawodowe w przedsiębiorstwach położonych na terenie woj. podlaskiego. W 2019 r.
w ramach tego projektu doposażono szkołę w sprzęt techno-dydaktyczny w postaci 2 szt.
obrabiarek skrawających: tokarki i frezarki oraz inny sprzęt techno-dydaktyczny
o ogólnej wartości ok. 150 000 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 852 957,49
zł, natomiast dofinansowanie 775 081,41 zł. (90,9 %), wkład własny: 77 876,08 zł (9,1%).
W 2019 r. wydatkowano kwotę ok. 200 000 zł. Realizacja projektu została zakończona
31.08.2019 r.
3) ZST w Kolnie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczestniczył
w wymianie międzynarodowej uczniów. W roku 2019 - 10 uczniów technikum wraz z 3
opiekunami przebywało w Niemczech w okresie 7 dni. Projektu został sfinansowany
przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w kwocie 4 367 zł.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie realizowany jest program
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu
Kolneńskiego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (Zadanie 2.4.
Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Na realizację
programu przyznano dotacje celową z budżetu państwa na lata 2017-2021 w wysokości 80
280 zł, w tym otrzymano na rok 2019 - 15 600 zł. W ramach programu placówka
organizowała w roku 2019 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie
zajęć logopedycznych (63 godzin), psychologicznych (65 godzin), pedagogicznych (65
godzin) i rehabilitacyjnych (65 godziny). Zrealizowała 258 z 260 planowanych godziny
bezpośredniej pracy z siedmiorgiem dzieci. Zwrócono kwotę 196,56 zł z powodu
niezrealizowania dwóch godzin zajęć.
Dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ niż Powiat Kolneński.
Powiat Kolneński dotuje jedną szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez inny organ niż
Powiat Kolneński, tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży o nazwie Branżowa
Szkoła I stopnia w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.
Zarząd Powiatu Kolneńskiego Uchwałą Nr 4/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. ustalił
wysokość miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej
prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu
Kolneńskiego na rok 2019, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji
tej kwoty. Następnie zmienił ją Uchwałą Nr 10/51/19 z dnia 27 lutego 2019 r. Uchwałą Nr
13/67/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. ustalił wysokość miesięcznej kwoty dotacji należnej
na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka
samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu
aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2019. Następnie zmienił ją
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Uchwałą Nr 25/123/19 z dnia 14 października 2019 r. Uchwałą Nr 27/125/19 z dnia
28 października 2019 r. ustalił wysokość miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego
ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu
terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu aktualizacji tej
kwoty w związku z dodatkową kwotą oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
Powiat Kolneński.
W roku 2019 Powiat Kolneński otrzymał subwencję oświatową w wysokości 324 867,26 zł
dla Branżowej Szkoły I stopnia w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.
Natomiast przekazał dotację w łącznej wysokości 325 526,25 zł, w tym 68 160,32 zł na
uczniów niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Podjęte uchwały przez Zarząd i Radę Powiatu Kolneńskiego, dotyczące spraw
oświatowych.
W roku 2019 w zakresie spraw oświatowych zostało podjętych 17 Uchwał Zarządu Powiatu
Kolneńskiego i 25 Uchwał Rady Powiatu Kolneńskiego.

7. POMOC SPOŁECZNA I NIEPEŁNOSPRAWNI
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu kolneńskiego
są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kolnie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Na terenie powiatu działają też Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację
Vita Familiae.
W ramach wykonywanych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
(dalej PCPR), realizuje szereg programów. Jednym z nich jest Powiatowa Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016-2025:
Strategia obejmuje 5 celów, które wyznaczają kierunki podejmowanych działań.
Cel strategiczny 1: Wzrost zatrudnienia osób w wieku 20-67 lat.
Cel strategiczny 2: Włączenie osób niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami psychicznymi
w życie społeczne i zawodowe.
Cel strategiczny 3: Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny oraz wsparcie dziecka
i rodziny.
Cel strategiczny 4: Zapobieganie marginalizacji społecznej patologiom i uzależnieniom.
Cel strategiczny 5: Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego. Wzrost
dostępności mieszkańców do oświaty, służby zdrowia i kultury.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych ujęte są w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej na rok 2020 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok
2019, przedstawionym na sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2020 r.
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata
2018-2020, opracowany i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXVI/244/18 Rady
Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2018 r.:
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim za główny cel
stawia „Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwoju pieczy zastępczej w celu
zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej
oraz wyróżnia cztery cele szczegółowe zmierzające do osiągania celu głównego. Realizacja
programu w 2019 r. została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z działalności PCPR w
Kolnie przedstawionym na sesji Rady Powiatu Kolneńskiego w dniu 26 marca 2020 r.
Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej zapewniane było przede wszystkim przez
głównego specjalistę oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którzy współpracowali
z rodzinami zastępczymi oraz innymi instytucjami powołanymi do pomocy rodzinom i
dzieciom. Wsparcie rodzin zastępczych polegało na rozwiązywaniu bieżących problemów,
kontaktach z instytucjami wspierającymi rodzinę, zapewnieniu w razie potrzeby
specjalistycznego poradnictwa – pedagogicznego, psychologicznego, rodzinnego i
prawnego świadczonego w tutejszym Centrum, podejmowaniu działań interwencyjnych w
sytuacjach problemowych związanych z opieką nad dziećmi.
Rodziny zastępcze z terenu powiatu kolneńskiego miały możliwość wzajemnej wymiany
doświadczeń oraz swoich problemów podczas spotkań szkoleniowych i integracyjnych
organizowanych dla nich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.
Pracownicy Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej pozostają również we współpracy z
usamodzielnianymi wychowankami, świadczą na rzecz wychowanków szeroko rozumianą
pracę socjalną. Biorą czynny udział w opracowywaniu indywidualnego programu
usamodzielnienia i jego aktualizacji. Utrzymują kontakt z wychowankami i opiekunami
usamodzielnienia. Kontakty odbywają się w miejscu zamieszkania wychowanków, w
siedzibie Centrum oraz telefonicznie. Główny specjalista i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej świadczą doradztwo, pomoc i wsparcie w podejmowaniu decyzji życiowych
wychowanka. W razie konieczności lub potrzeby zgłoszonej przez wychowanka organizują
specjalistyczne poradnictwo, informują wychowanków o różnego rodzaju projektach
realizowanych np. przez Fundacje, podejmują na rzecz wychowanków współpracę z innymi
instytucjami np. Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie, Urzędem Miasta w Kolnie.
Ponadto osoby usamodzielniane otrzymują informator tzw. Informację dla pełnoletnich
usamodzielniających się wychowanków zastępczych form opieki.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą Nr X/64/15 Rady
Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Cele Programu :
Cel 1. Zwiększenie wiedzy i upowszechnienie informacji z zakresu przemocy oraz
podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej na temat przemocy.
a) poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa w tym zainteresowanych służb na temat
zjawiska przemocy w rodzinie, liczba opracowanych materiałów promocyjnych - 1000
ulotek.
Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie.
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1. Udzielenie specjalistycznej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie:
a) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
liczba osób objętych poradnictwem: -63 (psycholog -16, prawnik -13, pracownik socjalny 9, poradnictwo rodzinne i zawodowe -25),
b) liczba informacji przekazanych i przesłanych do właściwych instytucji o podejrzeniu
stosowania przemocy w rodzinie (zawiadomienia, prokuratura, policja)- 3 zawiadomienia,
c) liczba podjętych działań interwencyjnych -8.
2. Prowadzenie działań w stosunku do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie w ramach
interwencji kryzysowej:
a) liczba posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych, w których wziął udział wyznaczony
pracownik -6,
b) liczba grup roboczych powołanych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, w których
wziął udział wyznaczony pracownik - 54.
3. Zapewnienie bezpiecznego schronienia i izolacje osób dotkniętych przemocą od sprawcy
przemocy przez udzielenie schronienia w SOW w Kolnie:
a) liczba posiadanych miejsc w SOW -10,
b) liczba osób objętych schronieniem (z podziałem na kobiety, mężczyzn i dzieci)- 10 kobiet,
11 dzieci.
Cel 3. Zwiększanie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców
przemocy w rodzinie.
1. Tworzenie i realizacja programu oddziaływań wobec osób stosujących przemoc:
a) liczba edycji (grup warsztatowych) programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych -1,
b) liczba osób przystępujących do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych -7,
c) liczba osób , które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych -5.
2. Monitorowanie zachowań sprawców przemocy po zakończeniu programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych:
a) liczba podmiotów realizujących monitoring -1,
b) liczba osób stosujących przemoc po ukończeniu programu -0.
Cel 4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji oraz innych
podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu
podniesienia jakości i dostępności usług.
1. Udział osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w szkoleniach i
innych formach doskonalących:
a) liczba szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy -7,
b) liczba osób uczestniczących w szkoleniach na temat przemocy w rodzinie -13.
Powiatowy Program Edukacyjno-Wspierający dla Osób Dorosłych Uwikłanych
w Zjawisko Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą Nr
X/65/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. :
Niniejszy program realizowany był w IV kwartale 2019 roku w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Celem szczegółowym przeprowadzonych zajęć było m. in.:
- przezwyciężenie nieśmiałości,
- współdziałanie w grupie,
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- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i otwartości,
- dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zjawiska przemocy,
- poznanie aspektów prawnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
Ogółem w IV kwartale 2019 roku w programie wzięło udział 2 osoby. W trakcie programu
zrealizowano 4 godziny zajęć.
Realizacja zajęć odbywała się w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w formie mini
wykładu, pogadanek, ćwiczeń, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.
Dostarczono im również wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz aspektów prawnych,
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
Uczestniczkom przekazano ulotki informacyjne zgodne z tematyką zajęć.
Ewaluacja Powiatowego Programu Edukacyjno-Wspierającego dla Osób Dorosłych
Uwikłanych w Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020 odbyła się na podstawie ankiet
ewaluacyjnych wypełnionych na ostatnim spotkaniu przez uczestniczki.
Powiatowy Program Profilaktyczno-Edukacyjny Dla Dzieci i Młodzieży w
Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2020 realizowany był w IV
kwartale 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lachowie przy współpracy z dyrektorem
szkoły i nauczycielami tam pracującymi w zakresie działań profilaktyki edukacyjnej i
wychowawczej.
Celem szczegółowym przeprowadzonych zajęć było m. in.:
 integrowanie grupy;
 wzajemne poznanie się dzieci;
 tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć, przezwyciężanie
nieśmiałości,
 kształcenie i rozwijanie umiejętności komunikowania się;
 zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
 przyjazne współdziałanie w grupie;
 uświadomienie dzieciom, co to są uczucia;
 zapoznanie z różnymi rodzajami uczuć;
 uczenie rozpoznawania uczuć i nazywanie oraz ujawnianie ich w różnych
sytuacjach;
 uświadomienie dzieciom jak można radzić sobie ze wstydem oraz jego
przeżywaniem;
 uświadomienie dzieciom, że wstyd utrudnia życie;
 dostarczanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości;
 podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez doświadczanie sukcesu w nowych
sytuacjach;
 ukazywanie tego, co w dziecku dobre;
 poznawanie mocnych stron poszczególnych osób;
 wzmocnienie poczucia własnej wartości.
W IV kwartale 2019 roku zrealizowano również zajęcia z III kwartału, których
przeprowadzenie wówczas było niemożliwe ze względu na brak osoby, która mogłaby to
realizować.

Strona 51 z 85

Ogółem w IV kwartale 2019 roku w programie wzięło udział 69 osób. W trakcie programu
zrealizowano 3 jednostki lekcyjne zajęć. Tematyka zajęć była dobierana pod względem
wskazywanych przez dyrektora szkoły potrzeb, a zatem w klasie 8 odbyły się zajęcia o
tematyce uczuć, w klasie 6 odbyły się zajęcia integrujące, natomiast w klasie 7 odbyły się
zajęcia dotyczące poczucia własnej wartości.
Zrealizowana tematyka zajęć:
• Integracja,
• Przemoc-pojęcie, przyczyny, skutki,
• Poznanie aspektów prawnych.
Realizacja zajęć odbywała się w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w formie mini
wykładu, pogadanek, ćwiczeń, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.
Uczestniczkom programu umożliwiono m.in.:
• wzajemnie poznanie się,
• przezwyciężenie nieśmiałości,
• doświadczenie większego poczucia bezpieczeństwa i otwartości.
Dostarczono im również wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz aspektów prawnych,
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
Uczestniczkom przekazano ulotki informacyjne -zgodne z tematyką zajęć.
Ewaluacja Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego Dla Dzieci i
Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2020 odbyła się
na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych na ostatnim spotkaniu przez uczestników.
Program Terapeutyczny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w
dniu 1 marca 2018 r. skierowany był do osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie.
Cele programu: podniesienie świadomości uczestników na temat zjawiska przemocy w
rodzinie, poznanie zasobów osobistych i mocnych stron, zniesienie mitów i stereotypów na
temat zjawiska przemocy w rodzinie, nauka zachowań asertywnych, podniesienie poziomu
wiedzy na temat instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poznanie aspektów prawnych dotyczących przemocy w rodzinie. Liczba osób
uczestniczących w programie -12, liczba osób, które ukończyły program - 9.
Zajęcia edukacyjne w zakresie podstaw prawnych i zagadnień
psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie:
Zajęcia skierowane były do osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie.
Cele zajęć: wyposażenie odbiorców w zakres teoretycznej podstawy prawnej dotyczącej
problematyki przemocy w rodzinie oraz podstawowy zakres wiedzy o instytucjonalnej bazie
pomocy osobom dotkniętym problemem w rodzinie, zwiększenie kompetencji odbiorców w
zakresie autonomicznych działań obrony w sytuacji przemocy domowej.
Ogółem w 2019 r. w programie wzięło udział 8 osób, w 40 indywidulanych zajęciach oraz
5 osób, w 6 grupowych zajęciach.
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Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie był
realizowany w 2019 r. Przeprowadzono jedną edycję programu do której zgłosiło się 7 osób,
z czego 5 osób ukończyło program.
Uczestnicy programu mieli możliwość zdobyć umiejętności konstruktywnej
komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli. Tematyka spotkań obejmowała edukację
na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się
przemocy domowej, promocję idei i wartości wspierających godność osoby, dobro rodziny,
odpowiedzialność za własne decyzje.
Nawiązano współpracę z przedstawicielami innych instytucji tj. sądy, prokuratura,
policja, zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu, komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych z terenu powiatu, zespołem kuratorskiej służby sądowej, poradni uzależnień.
Poproszono powyższe instytucje o wytypowanie i skierowanie osób kwalifikujących się do
udziału w programie. Powyższe informacje otrzymano z trzech zespołów
interdyscyplinarnych oraz ze zespołu kuratorskiej służby sądowej.
Program ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, dotyczył
dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 10 254,51zł. Wkład
własny wyniósł 7 601,00 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w 2019 r. realizowało projekt
partnerski pn. „Liderzy Kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój, współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020, Priorytet II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Współpraca została nawiązana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 maja
2019r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku a Powiatem
Kolneńskim.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jako przedstawiciel Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie został wyznaczony jako animator do realizacji projektu.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego
schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi
podmiotami z sektora polityki społecznej istotnych z punktu widzenia włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa dla powiatu kolneńskiego i gminy Kolno. Projekt
realizowany będzie w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od
01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej brał udział w następujących etapach: 1 etapie:
I Kamień Milowy – opracowanie modelu, 2 etap II Kamień Milowy – wdrożenie modelu.
W 2019 r. do testowania modelu wybrano dwie rodziny wieloproblemowe z gminy
Kolno, z następującymi problemami: opiekuńczo-wychowawczymi i psychologicznymi.
Kolejny program realizowany przez PCPR to Programu wsparcia rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze pn. „ODZYSKAĆ DZIECKO”.
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Poprzez diagnozę wielowymiarową został opracowany indywidualny plan pomocy dla
rodziny, w którym uwzględniono usługi dostępne w gminie i powiecie oraz usługi z projektu
socjalnego, przyjęty do realizacji na podstawie umowy o współpracę PRO.07.02.01-200022/18 zawartej w dniu 24.09.2019 r.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jak przedstawiciel Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie, w związku ze współpracą z Fundacją Dialog i Fundacją
Wsparcia Rodzin Korale został wyznaczony do współrealizacji programu.
Program „ODZYSKAĆ DZIECKO” jest programem skierowanym do rodzin, które
chcą odzyskać dziecko lub istnieje zagrożenie, że dzieci te decyzją Sądu mogą zostać im
odebrane. Celem programu jest reintegracja rodziny i odzyskanie lub nie utracenie dziecka.
Ogólnymi założeniami w programie są:
1. Rodzina – program zakłada, że każde dziecko powinno się wychowywać w rodzinie, a nie
w placówce instytucjonalnej;
2. Zmiana – przez cały program pracuje się na tym, aby doszło w rodzinie do zmiany,
motywuje rodzinę, określa konieczności zmian i w procesie zostaje rodzina przeprowadzana
przez te zmiany;
3. Współpraca – uczy rodzinę współpracy z instytucjami w systemie. Zachęcanie rodziny do
korzystania z ofert wsparcia lokalnego;
4. Grupa – każdy przypadek rodziny należy rozpatrywać indywidualnie z możliwością
przyjęcia osób do grupy.
W 2019 r. w projekcie wzięło udział 6 uczestników z terenu powiatu kolneńskiego,
których dzieci decyzją Sądu przebywają w rodzinie zastępczej lub istnieje zagrożenie, że
na skutek nie wypełniania przez rodziców podstawowych obowiązków opiekuńczowychowawczych są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej. W trakcie trwania
projektu jedno dziecko wróciło pod opiekę rodziców biologicznych.
Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2016 – 2021 Rada
Powiatu przyjęła Uchwałą Nr X/66/15 w dniu 8 grudnia 2015.
Celem głównym programu jest aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie powiatu kolneńskiego. W 2019 roku podejmowano szereg
działań w ramach realizacji programu, które szczegółowo opisano w Sprawozdaniu z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie za rok 2019.
Uchwałą Nr V/48/19 z dnia 26 marca 2019 r. Rada Powiatu Kolneńskiego
określiła zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2019 r..
Środki finansowe otrzymane z PFRON w roku 2019 w kwocie 807 063 zł, wykorzystano:
- na pokrycie kosztów obsługi – 19 510 zł,
- na realizację zadań – 787 553 zł.
W zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych dokonano zwrotu wydatków
na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu dla 5 osób na kwotę 24 963 zł.
Realizacja potrzeb w zakresie rehabilitacji społecznej odbywa się na podstawie złożonych
wniosków przez zainteresowane osoby indywidualne.
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Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono 24 532 zł dla 25 osób (dzieci
i młodzież).
W zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
ubiegała się jedna organizacja, wypłacono dofinansowanie w kwocie – 1585 zł.
W zakresie dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych złożono 45 wniosków.
Wypłacone dofinansowanie wyniosło 83 981 zł, w tym:
- na likwidację barier architektonicznych – 58 671 zł dla 9 osób,
- na likwidację barier w komunikowaniu się – 17 052 zł dla 9 osób, w tym 7 dzieci,
- na likwidację barier technicznych – 8 258 zł dla 4 osób.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ogółem
wypłacono 102 359 zł, dla 149 osób, w tym zrealizowano 20 wniosków dla dzieci i
młodzieży, na kwotę 36 190 zł. Dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
objęto 3 osoby na kwotę 7 257 zł.
Zadanie publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane
jest również przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Fundację Vita
Familiae na podstawie zawartej Umowy pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Fundacją.
Celem działania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych
do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Działalność Warsztatów finansowana jest w 90 % ze środków PFRON i w 10 % przez powiat
kolneński.
Środki wykorzystane na działalność Warsztatów w roku 2019 to ogółem 603 196 zł , w tym
 dofinansowanie ze środków PFRON – 542 876 zł,
 dofinansowanie ze środków własnych powiatu – 60 320 zł.
Realizacja przez WTZ celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej,
zmierzających do rozwijania:
 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo
podjęcie pracy.
W 2019 r. liczba uczestników to 30 osób.
Terapia odbywa się w ramach 6 pracowni tematycznych (w grupach po pięć osób):
 przystosowania do życia codziennego,
 techniczno-ogrodniczej,
 krawiecko-dziewiarskiej,
 sztuk plastycznych,
 muzyczno-teatralnej,
 informatycznej.
Uczestnicy Warsztatu korzystają również z zajęć rehabilitacyjnych oraz logopedycznych.
Placówka zapewnia także pomoc psychologiczną. Każdy z uczestników realizuje
indywidualny program rehabilitacji i terapii, opracowywany przez Radę Programową
Warsztatu. Rada dokonuje oceny realizacji tego programu implikującej określone skutki dla
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uczestnika w okresach półrocznych oraz kompleksowo co trzy lata. Działalność Warsztatów
jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Tym nie mniej możliwe jest sprzedaż
produktów i usług wykonywanych przez uczestników w ramach realizowanego programu
terapii. Dochód z takiej sprzedaży przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami, na
pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników, np. wycieczki lub
wyjazdy do kina. Uczestnikom zamieszkującym poza miastem placówka zapewnia
transport.
Każdego roku zarząd powiatu kolneńskiego dokonuje oceny działalności WTZ na
podstawie sprawozdania z działalności WTZ przedstawianego za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w 2019 r. realizowało pilotażowy
program „Aktywny Samorząd” na podstawie Umowy Nr AS3/000026/10/D zawartej w
dniu 27 kwietnia 2018 r. pomiędzy PFRON, a Powiatem Kolneńskim. Program jest
realizowany do dnia 15 kwietnia 2020 r.
W ramach realizacji programu udzielono:
- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba,
kwota dofinansowania – 2 524,50 zł;
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub oprogramowania – 1
osoba, kwota dofinansowania 2 500 zł;
- pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 osoba, kwota
dofinansowania 10 000,00 zł;
- pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na IV poziomie jakości - 1 osoba, kwota dofinansowania
56 481,00 zł;
- pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym- podpisano 15 umów na
kwotę 46 390,00 zł (opłata za naukę /czesne/, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia), z
czego wypłacono w roku 2019 kwotę 34 290 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych
realizuję również Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie (dalej Dom).
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie
chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum
autyzmu.
Dom przeznaczony jest dla 20 uczestników i czynny jest pięć dni w tygodniu w godzinach
7.30 – 16.00.
Dom zapewnia oparcie społeczne osobom dorosłym, które z powodu choroby
psychicznej, bądź też upośledzenia umysłowego mają trudności z codziennym
funkcjonowaniem w środowisku. Działalność ukierunkowana jest na pomoc w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych
problemów, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowaniu wspierająco
– aktywizującym mającym na celu poprawę ich funkcjonowania, jakości życia i
powstrzymania postępu regresji.
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Zgodnie z art.51 a ust.2 ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kolnie świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów:
1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym:
- Trening kulinarny, higieniczny, trening budżetowy, trening umiejętności praktycznych,
trening dbałości o wygląd zewnętrzny
2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
4) Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
komunikacji werbalnej;
5) Poradnictwo psychologiczne
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
7) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
8) niezbędną opiekę;
9) terapia ruchowa;
Zajęcia odbywają się w ramach trzech pracowniach : kulinarnej, artystycznej i
komputerowej. Dom umożliwia uczestnikom spożywanie jednego gorącego posiłku
dziennie w ramach treningu kulinarnego. Dom świadczy usługi transportowe, polegające na
transporcie uczestników z miejsca zamieszkania na zajęcia do ŚDS oraz po zakończeniu
zajęć do miejsca zamieszkania. Podczas przewozu uczestnicy maja zapewnioną opiekę, jest
to pracownik lub stażysta ŚDS w Kolnie.
Zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy
ŚDS w Kolnie współpracuje z :
- rodzinami, opiekunami;
- ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- poradnią zdrowia psychicznego i innymi zakładami opieki zdrowotnej
- organizacjami pozarządowymi;
- kościołami;
- ośrodkami kultury;
- placówkami oświaty oraz jednostkami świadczącymi usługi dla osób
niepełnosprawnych;
- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie w 2019 r. uzyskał dotacje w wysokości
480 542,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 474 937,96 zł co stanowi 98,83 % planu
rocznego.
Dotacja na jednego uczestnika ŚDS w miesiącach styczeń 2019 r. –grudzień 2019 r.
wyniosła 1752,50 zł miesięcznie. Dodatek na uczestnika „ Za życiem” w miesiącach
styczeń 2019 r. - grudzień 2019 r. wynosił – 525,75 zł miesięcznie.
Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w Domu organizowane są
szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla pracowników.
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Realizacja zadań i celów w 2019 r. była zgodna z wyznaczonym planem pracy.
Poszczególne zadania - treningi były prowadzone systematycznie i dostosowane do
poziomu możliwości uczestników. Uczestnicy w miarę swoich możliwości nabywają nowe
umiejętności, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej, a udział
w zajęciach umożliwia im wyjście z domu, pobudzenie aktywności, poprawę samooceny i
wiary we własne siły.
W 2019 r. przyznano środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań
bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. na finansowanie ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich
utrzymanie w kwocie 1 214 999,85 zł. Przyznane fundusze pozwoliły na przebudowę
istniejącego budynku, adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kolnie. W wyniku przebudowy powstały: pracownia gospodarstwa
domowego, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie socjalne, sala ogólna, WC
męskie dla niepełnosprawnych, WC damskie dla niepełnosprawnych, sanitariat personelu.
Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i meble. Rozbudowa
Domu pozwoliła na spełnienie standardów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm).
Od stycznia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie może służyć wsparciem
dla 30 osób.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie (dalej
Zespół) realizuje zadania z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem
orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób
zamieszkałych na terenie powiatu.
W 2019 r. do Zespołu wpłynęło 661 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności
(osoby powyżej 16 roku życia), z czego dla celów :
a) odpowiedniego zatrudnienia - 121 wniosków,
b) szkolenia, w tym specjalistycznego - 1 wniosek,
c) uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej - 4 wnioski,
d) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne
ułatwiające funkcjonowanie - 77 wniosków,
e) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji/
korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 144 wnioski,
f) zasiłku pielęgnacyjnego – 186 wniosków,
g) korzystania z karty parkingowej - 63 wnioski,
h) korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów - 65
wniosków.
Ponadto do Zespołu wpłynęło 63 wnioski o ustalenie niepełnosprawności (osoby przed 16
rokiem życia) dla celów:
a) zasiłku pielęgnacyjnego – 57 wniosków,
b) zasiłku stałego - 4 wnioski,
c) korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów - 2 wnioski.
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Zespół wydał 640 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:
a) 182 orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) 291 orzeczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 126 orzeczeń z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d) 25 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
e) 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
Zespół wydał 67 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:
a) 62 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
b) 5 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
Ponadto, w ramach wykonywanych zadań wydano :
a) 73 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych po 16 roku życia,
b) 5 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
c) 95 legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia,
d) 5 legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.
8. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie powiatu funkcjonuje Szpital Ogólny w Kolnie, dla którego podmiotem
tworzącym jest powiat kolneński. Szpital prowadzi działalność medyczną z zakresu
lecznictwa szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz
podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład prowadził działalność stacjonarną o w oparciu o
110 łóżek (stan na 31 grudnia 2019 r.).
W Szpitalu Ogólnym w Kolnie funkcjonowały oddziały stacjonarne :
 wewnętrzny,
 ginekologiczno-położniczy,
 pediatryczny,
 chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu ,
 medycyny paliatywnej,
 psychiatryczny,
 anestezjologii i intensywnej terapii.
W powyższych oddziałach w 2019 r. hospitalizowano 4260 osób, w tym 238 noworodków.
Ofertę medyczną Szpitala uzupełniają :
 poradnie specjalistyczne, w których udzielono 44632 porady,
 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w którym udzielono świadczeń w ilości 1183
osobodni dla 57 pacjentów,
 Poradnia Rehabilitacyjna, w której udzielono 3816 porad,
 gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których udzielono
świadczeń 1537 pacjentom,
 pracownia diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 117 467 badań,
 pracownia diagnostyki obrazowej rtg -11 726 badań,
 pracownia diagnostyki obrazowej usg 4903 badania,


pracownia endoskopii - 1353 badań, w tym gastroskopia – 734 badań i kolonoskopia - 619
badań.
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W 2019 r. w Szpitalu Ogólnym w Kolnie realizowano następujące projekty i zakupy
inwestycyjne:
1) Projekt pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu
Ogólnym w Kolnie";
2) Projekt „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii
oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”;
3) Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie;
4) Zakup mebli, celem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą pooperacyjną;
5) Zakup łóżek szpitalnych w celu doposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
6) Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Milewskiego.
Opis inwestycji pod względem finansowym przedstawia poniższa tabela.
Koszt inwestycji
poniesiony w 2019
roku (wg faktur
zakupu)
5

Lp.

Rodzaj inwestycji

Otrzymane dotacje2019r.

1

2

3

1.

Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności i
dostępności do świadczeń zdrowotnych w
Szpitalu Ogólnym w Kolnie" -inwestycja
zakończona w 2019r.

938 261,84

864 103,87

2.

Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności i
dostępności do świadczeń zdrowotnych w
zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i
hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”inwestycja w trakcie realizacji, planowany
termin zakończenia: I kwartał 2020r.

844 261,05

859 021,05

3.

Realizacja zadania inwestycyjnego "Zakup
tomografu komputerowego dla Szpitala
Ogólnego w Kolnie"- inwestycja zakończona
w 2019roku

1 951 951,20

1 999 950,00

4.

Realizacja zadania inwestycyjnego "Zakup
mebli, celem wyposażenia Oddziału Chirurgii
Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą
pooperacyjną"

0,00

19 593,05

5.

Zakup łóżek szpitalnych w celu doposażenia
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

20 000,00

20 821,97

6.

Modernizacja budynku Przychodni przy ul.
Milewskiego 36 (audyt, projekty, dokumentacja
itp.)

0,00

41 419,75
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W związku z tym, że każdego roku, w terminie do 31 marca, zarząd powiatu przyjmuje
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala, do przedstawienia Radzie
Powiatu, w niniejszym raporcie nie opisuje się sytuacji finansowej Szpitala Ogólnego w
Kolnie. W roku bieżącym sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr
39/191/20 z dnia 10 marca 2020 r. i przedstawione na sesji w dniu 26 marca 2020 r.
Sprawozdanie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu kolneńskiego.
9. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów, zgodnie z art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wykonuje
powiatowy rzecznik konsumentów.
W 2019 r. zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kolnie były
realizowane w ramach dodatkowych obowiązków Naczelnika Wydziału Budownictwa i
Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kolnie.
Do głównych zadań rzecznika konsumentów, realizowanych w 2019 r. należało:
1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w
zakresie ochrony interesów konsumentów – w 2019 r. udzielono łącznie 112 porad
konsumenckich. Problemy, z jakimi zwracali się konsumenci w większości
dotyczyły: umów sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu
komputerowego, obuwia, produktów związanych z opieką zdrowotną oraz usług
telekomunikacyjnych. Pomoc rzecznika polegała głównie na udzielaniu porad w
zakresie przepisów konsumenckich, a także sporządzaniu zgłoszeń reklamacyjnych
i oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą
przedsiębiorcy. Ponadto udostępniano przepisy konsumenckie oraz broszury
informacyjne, w tym opracowaną we własnym zakresie broszurę „ABC
Konsumenta”;
2) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów – w minionym roku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
Kolnie wpłynęło 14 wniosków od konsumentów, o interwencję w sprawach
dotyczących głównie nieskutecznych reklamacji towarów i jakości świadczonych
usług. Przedmiotami sporu były w przeważającej mierze obuwie i usługi
telekomunikacyjne. Pisma rzecznika miały charakter wystąpień do przedsiębiorców,
o udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie, z przytoczeniem obowiązujących
przepisów konsumenckich oraz wezwaniem do ich przestrzegania, a także
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w kierunku jej polubownego
załatwienia. Większość spraw (9) zakończyła się pozytywnie dla konsumentów;
3) Prowadzenie edukacji konsumenckiej – w 2019 r. upowszechniano tematykę
konsumencką w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, przeprowadzono 6
lekcji - pogadanek na temat przepisów konsumenckich, z wykorzystaniem
opracowanej prezentacji multimedialnej i broszur o tematyce konsumenckiej.
Ponadto udostępniano konsumentom broszury, opracowane przez UOKiK, SKP, FK
i własną, z szerokiego zakresu problematyki konsumenckiej, prowadzono tablicę
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informacyjną rzecznika dla interesantów, zlokalizowaną na parterze budynku
urzędu, zamieszczano informacje o funkcjonowaniu powiatowego rzecznika
konsumentów i przepisach sprzedaży konsumenckiej oraz komunikaty UOKiK na
stronie internetowej powiatu oraz udostępniano przedsiębiorcom publikacji UOKiK
w zakresie przepisów konsumenckich;
4) Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi w celu ochrony interesów konsumentów.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, rzecznik konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku jest
obowiązany przedłożyć Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej
działalności w roku poprzednim i przekazać je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, PROMOCJA
POWIATU
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje
zadania publiczne z zakresu promocji. Promocja jednostek samorządu terytorialnego jest
jednym z elementów tzw. marketingu miejsc, który opiera się na działaniach mających
prowadzić do zaspokajania potrzeb określonych grup odbiorców, poprawy wizerunku
jednostki samorządu terytorialnego, budowania odpowiedniej marki, a także wspiera powiat
w realizacji zadań publicznych. Marketing miejsc najczęściej sprowadza się do
wykorzystania różnego rodzaju kanałów komunikacji, do których należą m.in. kampanie
reklamowe, prowadzenie serwisów informacyjnych.
Kanały informacyjne
Powiat Kolneński od kilku lat w zakresie działań promocyjnych prowadzi stronę internetową
www.powiatkolno.pl, która jest głównym kanałem informacyjnym. Strona to „wizytówka”
Powiatu Kolneńskiego w Internecie, a zarazem jedno z najważniejszych narzędzi
wykorzystywanych do promocji samorządu, jak i jego działań. Na stronie internetowej
znaleźć można informacje, wnioski, formularze, ogłoszenia, sprawozdania, które
zamieszczane są na bieżąco i mają służyć mieszkańcom powiatu kolneńskiego w zakresie
realizacji zadań przez tutejsze Starostwo Powiatowe.
Ponadto na stronie internetowej regularnie zamieszczane są komunikaty, informacje
prasowe, zaproszenia na ważne wydarzenia oraz relacje i fotoreportaże z uroczystości
odbywających się w całym powiecie kolneńskim. W zakładce „Aktualności” w 2019 roku
zostało opublikowanych 181 postów. Mieszkańcy wiedzą, że mogą znaleźć tu ciekawe i
przydatne wiadomości jak również zamieszczane są informacje o koncertach, wystawach
oraz imprezach kulturalnych i sportowych, jakie mają miejsce na terenie powiatu. Do
współpracy w tym temacie zaproszone zostały instytucje, szkoły ponadpodstawowe
prowadzone przez powiat, jednostki organizacyjne. Prowadzenie konta na portalu
społecznościowym Facebook to kolejny kanał informacyjny, który jest skutecznym
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narzędziem promocji. Profil Powiatu Kolneńskiego stale obserwuje ponad 1500 osób, co
oznacza, że każda z nich śledzi informacje poświęcone powiatowi, jakie na bieżąco
zamieszczane są na profilu. Prowadzenie profilu nie wymaga żadnych nakładów
finansowych, a jest niezwykle skuteczne. Promowane są na nim również wydarzenia
związane z funkcjonowaniem podległych powiatowi jednostek organizacyjnych. W 2019
roku na Facebooku opublikowanych zostało 181 postów. Liczba odsłon niektórych
artykułów zamieszczanych na profilu Facebook Powiatu Kolneńskiego sięgała ok 2 000,
natomiast średnia miesięczna liczba odbiorców postów zamieszczanych na profilu tzw.
zasięg, to ok. 325 odbiorców.
Organizacja imprez, uroczystości jednorazowych
W 2019 roku Starostwo Powiatowe w Kolnie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie zorganizowało „Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego”, który był już XLII finałem rozgrywek Ogólnopolskiego Turnieju. Celem
turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
kształcenie partnerskich zachowań wobec uczestników ruchu, popularyzowanie roweru jako
środka transportu, a także rekreacji i sportu. Uczestnicy eliminacji powiatowych musieli
wykazać się wiedzą rozwiązując nie tylko testy teoretyczne ale również zmierzyć z
zadaniami praktycznymi takimi jak: jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda
po torze sprawnościowym czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Turniej odbył się 26 kwietnia 2019 r., w Szkole Podstawowej w Małym Płocku. W finale
powiatowym wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu
kolneńskiego. W XLII Finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym powiat kolneński w dwóch kategoriach reprezentowała Szkoła
Podstawowa w Małym Płocku.
Po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie brało udział Starostwo Powiatowe.
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł literackich
najwybitniejszych polskich pisarzy. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa,
które w akcji Narodowego Czytania „udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, by
jednoczyć i zespalać społeczeństwo wokół wspólnych celów i wspólnych wartości”. W tym
roku, spośród ośmiu nowel zaproponowanych przez Parę Prezydencką, organizatorzy
wybrali utwór „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej. Podczas tegorocznej odsłony w dniu 7
września 2019 roku przy współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną, Miejska
Biblioteką Publiczną i I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie
odbyło się czytanie w plenerze - na placu przed frontem I Liceum Ogólnokształcącego w
Kolnie. Zebrane, na Narodowym Czytaniu gremium, w atmosferze przyjemnej
rozrywki, czytało, w pięknej scenerii, nowelę „Dobra pani”, wzbogaconą inscenizacjami
utworu. W tym czasie najmłodsi uczestnicy akcji wykonywali różnorodne prace plastyczne
– rysunki i ilustracje związane z tekstem „Dobrej pani”, układali wiązanki z kwiatów i ziół,
wykonywali kukiełki oraz dekorowali kapelusze głównej bohaterki noweli – Helci. Ponadto
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organizatorzy przygotowali dla lektorów quiz dotyczący bohaterów i fabuły noweli. Jak co
roku, była również możliwość otrzymania pamiątkowych stempli Narodowego Czytania
2019 Nowel Polskich w prywatnych egzemplarzach książek.
Nadzór nad stowarzyszeniami
Starosta Kolneński sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń w zakresie
zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Na dzień
31.12.2019 roku w ewidencji prowadzonej przez Starostę Kolneńskiego zarejestrowanych
było:
- 73 Stowarzyszenia rejestrowe
- 7 Stowarzyszeń zwykłych
- 19 Uczniowskich Klubów Sportowych
- 5 Fundacji
Powiat Kolneński współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wspieranie
działalności organizacji pożytku publicznego stanowi istotny element polityki społecznej
samorządu Powiatu Kolneńskiego.
Najważniejszym dokumentem regulującym zasady współdziałania samorządu powiatu
kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” jest roczny program współpracy.
Roczny program współpracy powiatu kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony
8 października 2018 roku uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLIII/284/18.
Realizacja Programu służyła poprawie jakości usług publicznych i jakości życia
oraz pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie
aktywności i wykorzystanie potencjału organizacji, stworzeniu warunków do powstania
inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. Pozwoliła również na
kreatywność i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych; integrację środowiska
organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania
publiczne, racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych na realizację zadań
własnych powiatu.
Podstawowe formy współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami w 2019 roku
miały charakter zarówno finansowy, jak też pozafinansowy. Współpraca o charakterze
finansowym polegała głównie na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert
ogłoszonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jak również „Programu Współpracy Powiatu Kolneńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”.
Zarząd Powiatu Kolneńskiego uchwałą Nr 10/50/19 z dnia 27 lutego 2019 roku udzielił
wsparcia w realizacji zadań publicznych w zakresie:
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1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przyznając dotację dla
podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert
dla 11 podmiotów w łącznej wysokości 25 000 zł. Dotację otrzymali:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania publicznego

Przyznana
dotacja

1.

Gminny Klub Sportowy w
Stawiskach
Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Stawiski

Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
powiatu kolneńskiego
Rekreacyjny Rajd Rowerowy

4 000

Szkolenie, przygotowywanie i udział
drużyn młodzieżowych: młodzika, żaka,
orlika w
rozgrywkach pod patronatem PZPN i
turniejach piłkarskich.
Organizacja i przeprowadzenie
powiatowych zawodów sportowych w
unihokeja w ramach „IGRZYSK DZIECI”
Rajd samochodów terenowych im. Jana z
Kolna
IX Międzynarodowy Turniej Oldbojów
Stawiski
2019

10 000

2.
3.

Kolneński Klub Sportowy
„ORZEŁ”
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„Arkadia Lachowo”
Kolno 4x4
Stowarzyszenie IntegracyjnoSportowe
Stawiski
STOWARZYSZENIE
KAWALERYJSKIE im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie
Koło Gospodyń Wiejskich w
Dzierzbi
Uczniowski Klub Sportowy
KOKiS
Stowarzyszenie SportowoJeździeckie im.10 Pułku Ułanów
Litewskich w Grabowie
Stowarzyszenie
„Cieloszczanki”

Obchody 80rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, oraz rocznicy bitwy w
Piasutnie Żelaznym

2 000

500

2 000
1 500

1 700

Piknik Rodzinny

500

KROSS – Duathlon – zawody biegoworowerowe
UKS KOKiS

300

Rajd szlakiem 10 Pułku Ułanów
Litewskich z 1939 roku

1 500

Piknik rodzinny

1 000
SUMA

25 000

Ostatecznie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2019 r., wydatkowano kwotę 24 700,00 zł. Z dotacji zrezygnował
Uczniowski Klub Sportowy KOKiS na realizację zadania „KROSS-Duathlon – zawody
biegowo-rowerowe UKS KOKiS” w kwocie 300 zł.
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019
r., przyznając dotację dla 10 podmiotów spoza sektora finansów publicznych w
ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne
tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmacniania tożsamości i
uczestnictwa w kulturze w łącznej wysokości 20 000 zł. Dotację otrzymali:
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Lp.

Nazwa organizacji

1.

4.

Stowarzyszenie SportowoJeździeckie im.10 Pułku Ułanów
Litewskich w Grabowie
Koło Gospodyń Wiejskich w
Bialikach
Koło Gospodyń Wiejskich
„Kreatywne
Babeczki”
Towarzystwo „Jan z Kolna”

5.

Towarzystwo „Jan z Kolna”

6.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju, Edukacji, Kultury i
Sportu
Koło Gospodyń Wiejskich w
Janowie
Koło Gospodyń Wiejskich w
Wincencie
Towarzystwo Przyjaciół gminy
Grabowo
Parafia Rzymsko-Katolicka w
Zabielu

2.
3.

7.
8.
9.
10.

Nazwa zadania publicznego

Przyznana
dotacja
4 000

Pamięć września ‘39
Wymiana kulturowa kół wiejskich na
Podlasiu
Smaki Podlasia

1 000

„Zeszyty Kolneńskie” nr 13 – Almanach
społeczno-kulturalny
IX Festiwal dawnych zabaw dziecięcych
„Bziodowanie w Lemanie”
Kulturalny senior- wyjazd słuchaczy
UTW na musical „Piloci” do Teatru
ROMA w Warszawie
Litwa znana i nieznana

1500

1 000

1 000
1 000

1 000

Poznajemy Podlasie

1 000

Grabowska Pamięć września’39..

5 000

Koncert „Na skrzydłach Pieśni”

3 500

SUMA

20 000

Ostatecznie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r., wydatkowano kwotę 14 500,00 zł.
W 2019 roku z dotacji zrezygnowało 5 podmiotów:
1) Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach na realizację zadania „Wymiana kulturowa
kół wiejskich na Podlasiu” w kwocie 1 000 zł,
2) Koło Gospodyń Wiejskich w Kumelsku „Kreatywne Babeczki” na realizację
zadania „Smaki Podlasia” w kwocie 1 000 zł,
3) Koło Gospodyń Wiejskich w Wincencie na realizacje zadania „Poznajemy Podlasie”
w kwocie 1 000 zł,
4) Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie na realizację zadania „Litwa znana i nieznana”
w kwocie 1 000 zl,
5) Towarzystwo „Jan z Kolna” na „Zeszyty Kolneńskie” nr 13 – Almanach społecznokulturalny w kwocie 1 500 zł.
Na podstawie złożonych przez oferentów sprawozdań z realizacji zadań podjęte zostały
uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego stwierdzające, iż przekazane dotacje zostały w
sposób prawidłowy rozliczone i w całości wykorzystane przez organizacje pozarządowe.
Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi”
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku, ze środków finansowych
budżetu Powiatu Kolneńskiego wydatkowano w ramach konkursu ofert kwotę 39 200 zł.
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W ramach współpracy o charakterze pozafinansowym:
- organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych
kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
- organizacje miały możliwość przesyłać do Wydziału Organizacyjnego informacje na
temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na stronie internetowej starostwa,
- sprawowano patronat Starosty Kolneńskiego nad przedsięwzięciami realizowanymi przez
organizację przy realizacji zadań objętych programem współpracy,
- wspólnie rozpoznano potrzeby społeczności lokalnej i wspólnie planowano działania
służące zaspokojeniu tych potrzeb, w tym celu organizowane były spotkania z
przedstawicielami organizacji, w których udział brali zaproszeni eksperci reprezentujący
instytucje wspierające ruch społeczny,
- zapewniono organizacjom materiały promocyjne powiatu,
- organizacje pozarządowe mogły uzyskać pomoc w Wydziale Organizacyjnym przez cały
rok,
- powiat kolneński w ramach współpracy o charakterze pozafinansowym w kwietniu 2018
roku podpisał Porozumienie z Kolneńską Grupą Pierwszej Pomocy, którego przedmiotem
było określenie warunków prowadzenia współpracy. Zakres Porozumienia obejmuje
warunki współpracy w obszarze:
 prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu rozpowszechniania dziedziny
pierwszej pomocy wśród społeczności;
 organizację wspólnych przedsięwzięć mających na celu kształtowanie postaw
społecznych, skutecznego reagowania na zagrożenia życia bądź zdrowia
ludzkiego;
 zabezpieczenie medyczne zgromadzeń: zawodów sportowych, koncertów,
imprez, itd.;
 pomoc w poszukiwaniach osób zaginionych z terenu powiatu kolneńskiego;
 niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 promocja i organizacja wolontariatu;
 organizowanie szkoleń, zawodów, pokazów oraz konkursów w zakresie pierwszej
pomocy;
 wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu oraz działalności
sportowych.
W ramach współpracy strony zobowiązały się w miarę możliwości motywować społeczność
lokalną do udziału we wspólnych działaniach oraz podejmowania niezbędnych kroków i
udzielenia sobie wzajemnego poparcia w celu osiągnięcia złożonych zamierzeń, co trwa
nadal.
Patronat Staroty Kolneńskiego
Patronat Starosty Kolneńskiego to forma wyróżnienia ciekawych inicjatyw, przedsięwzięć i
wydarzeń, które wzbogacają życie społeczne i kulturalne mieszkańców Powiatu
Kolneńskiego. Objęcie patronatem służy propagowaniu godnych poparcia idei, jak również
przyczynia się do promocji powiatu oraz kształtowania jego pozytywnego wizerunku.
Szczegółowe zasady przyznawania Patronatu Starosty Kolneńskiego określa Regulamin. W
2019 roku Starosta Kolneński udzielił 15 patronatów:
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1) Zimowy Rajd samochodów terenowych p.t. „Winter Trap VII” - organizowany przez
Stowarzyszenie KOLNO 4x4 – ufundowano puchar Starosty Kolneńskiego za
uzyskanie najlepszego czasu przejazdu w konkurencji „Jazda na czas”;
2) XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
organizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie przyznano 800 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników szczebla
powiatowego konkursu;
3) Międzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy IV edycja organizowane przez
Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy – przyznano 800 zł na zakup pucharów i medali
dla zwycięzców;
4) Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kolnie – przyznano 800 zł na sfinansowanie zakupu nagród
dla zwycięzców;
5) X Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Młodzieżowe Centrum
Kariery OHP w Kolnie oraz Powiatowy Urząd Pracy i I Liceum Ogólnokształcące
im A. Mickiewicza w Kolnie – przyznano kwotę 250 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu banera i plakatów promujących przedsięwzięcie;
6) VI Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Kolneńskiego organizowany
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – ufundowano puchary;
7) Rajd OFF-Roadowy im. Jana z Kolna - organizowany przez Stowarzyszenie
KOLNO 4x4 – ze względu na brak środków finansowych nie została ufundowana
nagroda;
8) Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Cieloszczanki” – przyznano
kwotę 350 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu
recytatorskiego organizowanego w trakcie imprezy;
9) XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii 2019” organizowany
przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Krupki w Lemanie – przyznano 300 zł z
przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu;
10) Spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kolnie
zorganizowanego przez PZN Koło w Kolnie przyznano 300 zł z przeznaczeniem na
zakup artykułów spożywczych na w/w spotkanie;
11) Impreza Integracyjna zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Po
Sąsiedzku” przyznano 600 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia kuchni KGW;
12) Obchody 10-lecia Zespołu Ludowego „Czerwieniacy” zorganizowanego przez
Zespół Ludowy „Czerwieniacy” przyznano 800 zł z przeznaczeniem na zakup
mikrofonu;
13) Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy III edycja zorganizowanego
przez Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy przyznano 700 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu pucharów i medali dla zwycięzców;
14) II Bieg Niepodległości, Obchody Święta Niepodległości zorganizowanego przez
Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział w Małym Płocku przyznano 300 złotych
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu medali dla uczestników biegu;
15) Uroczyste otwarcie świetlicy zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Cieloszczanki” - przyznano 800 zł z przeznaczeniem na zakup upominku.
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11. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat
Kolneński w jednym punkcie stałym i jednym punkcie mobilnym na terenie Powiatu
Kolneńskiego. Wojewoda, na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych oraz w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej przekazał w 2019 r. środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie
zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w łącznej kwocie
132 000 zł, z czego:
 91 % dotacji tj. 120 120,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów
zawartych z adwokatami, radcami prawnymi oraz na rzecz wyłonionej organizacji
pozarządowej
 6% dotacji tj. 7 920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno-technicznej zadania,
 3% dotacji tj. 3 960 zł, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu edukacji prawnej
powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11, ust.7 zdanie drugie ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano 129 669,86 PLN
Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2 330,14 zł.
W związku z realizacją zadania utworzono punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej
mieszczący się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500
Kolno, pok. Nr 10, (parter), w którym adwokaci i radcowie prawni wskazani przez
Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku udzielali
nieodpłatnych porad prawnych. Punkt czynny był: poniedziałek – wtorek od 900 do 1300,
w środę – czwartek od 1300 do 1700, piątek od 900 do 1300, dyżury pełniło dwóch adwokatów
i trzech radców prawnych. Pomocy prawnej udzielono 241 osobom.
Utworzono też punkt mobilny prowadzony przez organizację pozarządową (Honeste Vivere,
ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa), wyłonioną w otwartym konkursie ofert oraz
podpisaną Umową o realizację zadania publicznego z dnia 20 grudnia 2018 roku i Aneksem
Nr 1 do Umowy z dnia 23 października 2019 roku. Dyżury pełnił tam radca prawny od
poniedziałku do piątku, po jednym dniu w tygodniu w godz. 900 - 1300 lub 1330 do 1730 w 5
lokalizacjach rozmieszczonych w gminach. Z pomocy skorzystało 146 osób w tym
udzielono 22 porady obywatelskie i 124 porady z pomocy prawnej.
W ramach wykonania obowiązków z zakresu edukacji prawnej Fundacja wykonała 2
poradniki prawne w wersji e-booka, 3 poradniki w wersji papierowej po około 500 sztuk
każdego poradnika. W ramach promocji zadania zaprojektowała i rozpowszechniła plakaty
informacyjne, przeprowadziła szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej zostały określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Zasady te zostały zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej powiatu kolneńskiego, Facebook oraz w BIP poszczególnych gmin.
Pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie w punktach zapewniały osoby uprawnione
wszystkim osobom zainteresowanym, które złożyły stosowne oświadczenie, że nie są w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Poprzez stałą dostępność radców
prawnych, adwokatów i doradców obywatelskich osoby uprawnione uzyskały możliwość
porad prawnych oraz pomocy prawnej i obywatelskiej przewidzianej ustawą; co wpłynęło
na wyrównanie szans wszystkich osób zamieszkujących powiat kolneński niezależnie od
posiadanych przez nich środków pieniężnych.
W powiecie kolneńskim z pomocy prawnej w 2019 roku skorzystało 365 osób a z
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 22 osoby.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
a) nieodpłatna mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmowało działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmowało w szczególności porady dla osób zadłużonych i
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
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12. BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI, SPRAWY OBRONY CYWILNEJ I
OBRONNE
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Zgodnie z art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Ocenę
zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z terenu powiatu kolneńskiego
za rok 2019 dokonano na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 21
listopada 2019 r., po przedstawieniu informacji dot. stanu bezpieczeństwa, porządku
publicznego oraz z podejmowanych działań w celu minimalizacji zagrożeń przez służby,
inspekcje, straże, instytucje pomocy społecznej. Realizowane zadania ujęte zostały w
Sprawozdaniu Starosty Kolneńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
rok 2019, które przedłożono Radzie Powiatu na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. i
opublikowano w Dz.Urz. Woj. Podl. poz.103 z 2020 r.
Na tej samej sesji kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje
o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w 2019 r. :
- Komendant Powiatowy Policji w Kolnie przedstawił informację o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kolneńskiego;
- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie przedstawił
informację o stanie bezpieczeństwa powiatu kolneńskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przedstawiła informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kolneńskiego;
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa
weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego.
Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
zagrożeniom środowiska
Powiatowy plan zarządzania kryzysowego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty
Kolneńskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku
wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o
skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają
zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy. Plan
opracowano w celu zapewnienia systemowego, skoordynowanego i efektywnego
reagowania administracji publicznej na wystąpienie zagrożeń. Określa zadania i zasady
działania organów właściwych w sprawach zarzadzania kryzysowego.
W ramach realizacji planu zarzadzania kryzysowego:
 powadzono stały monitoring występujących zdarzeń/zagrożeń (PCZK);
niezwłocznie informowano ludność o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych;
zamieszczano ostrzeżenia na stronie www.powiatkolno.pl; opracowywano
raporty/meldunki w CAR (codziennie);
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 współpracowano z Burmistrzami i Wójtami powiatu kolneńskiego w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom;
 prowadzono akcje informacyjne dla społeczeństwa na temat „Jak bezpiecznie
przetrwać anomalie pogodowe” (ulotki, strona internetowa Starostwa Powiatowego
w Kolnie, tablica ogłoszeń);
 podejmowano działania profilaktyczne i prewencyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym;
 dokonywano przeglądu sił i środków w celu ograniczenia skutków zagrożeń
możliwych do wystąpienia w okresie lata i zimy;
 prowadzono „Akcję Zima 2019/2020”;
 utrzymywano sprzęt łączności w stałej gotowości do pracy.
Obronność
W 2019 r. uczestniczono w wojewódzkich ćwiczeniach obronnych PODLASIE 19.
Ćwiczenie to było realizowane w oparciu o Zarządzenie Nr 18/2019 Wojewody Podlaskiego
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego
ćwiczenia obronnego pk.”Podlasie 19” .
Zasadniczym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania organów obrony cywilnej
powiatu i gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, formacji OC do praktycznej
realizacji zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz kierowanie i
koordynowanie realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony zabytków oraz organizowania
ewakuacji III stopnia z obszarów zagrożonych.
W ćwiczeniu brali udział :
- Wojewoda Podlaski – szef obrony cywilnej województwa, reprezentowany przez dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW;
- Starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie- szefowie obrony cywilnej
wszyscy, a w części praktycznej starostowie : augustowski, kolneński, sejneński, suwalski,
wysokomazowiecki, zambrowski oraz prezydent Suwałk, burmistrzowie : Augustowa, Sejn,
Stawisk i Kolna oraz wójtowie gmin : Mały Płock, Rutki, Szypliszki, Sejny, Sokoły, Turośl
i Wysokie Mazowieckie;
- Obsada zespołów organizacyjnych ewakuacji III stopnia;
- Formacje OC wykrywania i alarmowania oraz do zadań ogólnych;
- służby dyżurne jednostek i instytucji włączonych do systemu wczesnego ostrzegania.
Zakładane w ćwiczeniu cele zrealizowano.
Starosta jako szef obrony cywilnej na terenie powiatu, corocznie ustala plan
działania w zakresie obrony cywilnej powiatu. Zgodnie w z tym planem w 2019 r. w
Urzędzie Gminy Mały Płock przeprowadzono kontrolę problemową realizacji zadań
obrony cywilnej za okres 2018 r. i bieżący do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadził
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym prowadzący sprawy Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego.
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej corocznie jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r., a także obwieszczenia Wojewody
Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019 r., r. na terenie powiatu kolneńskiego przeprowadzono
ją od 11 do 25 marca 2019 r.
Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Sprawy
związane z realizacją tych zadań prowadzi pracownik Wydziału Organizacyjnego, pełniący
jednocześnie funkcję Sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej.
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
- ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej;
- założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych
w tej ewidencji;
- wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
- przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i
wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
- przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
W roku 2019 obowiązkowemu zgłoszeniu do komisji lekarskiej podlegały 234 osoby
z rocznika podstawowego (2000) i 68 osób z rocznika starszego. Ostatecznie stawiło się 184
osoby rocznika podstawowego i 3 osoby rocznika starszego. Ponadto przed Powiatową
Komisją Lekarską Nr 7 w Kolnie stawiło się 14 kobiet wezwanych do kwalifikacji i 4
kobiety, które stawiły się w formie ochotniczej.
Sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz prowadzenie
dokumentacji związanej z kwalifikacją jest każdorazowo (corocznie) kontrolowane przez
pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy współudziale
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku oraz przedstawiciela
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku. Wykonywanie zadań w tym
zakresie oceniono pozytywnie.

IV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU

W 2019 r. Rada Powiatu Kolneńskiego odbyła 10 sesji, na których podjęto łącznie 94
uchwały. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedłożył podjęte
uchwały właściwym organom nadzoru, odpowiednio: Wojewodzie Podlaskiemu lub
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Organy nadzoru nie stwierdziły
nieważności uchwał podjętych przez Radę w 2019 r.
Uchwały Rady Powiatu są na bieżące zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Kolneńskiego, i wykonywane - w imieniu zarządu powiatu, przez właściwe
wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu.
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Wykaz podjętych uchwał wraz z informacją o stanie ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Uchwała(nr/data podjęcia/ w sprawie

Lp.

Informacja o realizacji

1. UCHWAŁA Nr IV/26/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

2. UCHWAŁA Nr IV/27/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2019

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr IV/28/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości diet radnym powiatu
kolneńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podl.
z 2019 r. poz. 1179

4. UCHWAŁA Nr IV/29/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

w trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku

5. UCHWAŁA Nr IV/30/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w
Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stawiskach

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu oraz
do Kuratorium Oświaty w
Białymstoku

6. UCHWAŁA Nr IV/31/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Stawiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
oraz do Kuratorium Oświaty w
Białymstoku

7. UCHWAŁA Nr IV/32/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
oraz do Kuratorium Oświaty w
Białymstoku

3.

zrealizowana
8. UCHWAŁA Nr IV/33/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
oraz do Kuratorium Oświaty w
Białymstoku
zrealizowana

9. UCHWAŁA Nr IV/34/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

zrealizowana
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nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych
10.

UCHWAŁA Nr IV/35/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny
organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu
Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji

11.
UCHWAŁA Nr IV/36/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2019

12.

UCHWAŁA Nr IV/37/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia
specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez
uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

13.
UCHWAŁA Nr IV/38/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się
sytuacji finansowej szpitali powiatowych w związku z nowelizacją
przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w
podmiotach leczniczych
14.

UCHWAŁA Nr IV/39/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej pomieszczeń Szpitala Ogólnego w Kolnie.

15.

UCHWAŁA Nr IV/40/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Kolneński za rok 2018

16.

UCHWAŁA Nr V/41/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

Uchwała została przesłana
Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj Podl.
Z 2019 r.poz.1181
w trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Udzielono dofinansowania wg
potrzeb szkól i placówek
oświatowych
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Szkoły i placówki nie
skorzystały z dofinansowania
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ministrowi Zdrowia oraz
Komisji Zdrowia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Oddano w dzierżawę
pomieszczenie kuchenne wraz
z wyposażeniem o pow. 208,14
m
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku
Zrealizowana

17.

UCHWAŁA Nr V/42/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Stawiski
darowizny nieruchomości

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Powiat nabył działkę nr 558 o
pow. 0,17 położoną w obrębie
Dzierzbia gm. Stawiski
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Zrealizowana
18.

UCHWAŁA Nr V/43/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku
szpitalnym w drodze bezprzetargowej

19.

UCHWAŁA Nr V/44/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy pożyczki
zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Kolnie w BFF Polska S. A.

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Wynajęto pomieszczenia na
okres 3 lat w drodze
bezprzetargowej
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Przedłużono umowę na 1 rok do
9.04.2020 r. z limitem do 1 mln
zł.

20.

UCHWAŁA Nr V/45/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podl.
z 2019 r. poz. 1757
Zmiany statutu były niezbędne
do dostosowania zapisów do
stanu faktycznego w zakresie
organizacji wewnętrznej
szpitala oraz komórek
organizacyjnych podmiotu
Utworzono Pracownię
Tomografii Komputerowej

21.

UCHWAŁA Nr V/46/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w
Kolnie.

22.

UCHWAŁA Nr V/47/19 z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu
pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej
województwa podlaskiego” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań
Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020.

23.

UCHWAŁA Nr V/48/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2019 r.

Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Podejmując uchwałę Nr
XI/83/19 z dnia 21 października
2019 r.
Powiat Kolneński odstąpił od
realizacji projektu „Regionalne
Innowacje Społeczne – Centra
Integracji Społecznej
województwa podlaskiego”
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
informacja na str.54-55 raportu
Zrealizowana
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24.

25.

26.

27.

UCHWAŁA Nr V/49/19 z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny
organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu
Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji

Uchwała została przesłana
Regionalnej izbie
Obrachunkowej w Białymstoku
Ogłoszono w Dz.Urz. Woj.Podl.
z 2019 r. poz. 1758

UCHWAŁA Nr V/50/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kolnie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kolnie

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr VI/51/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Stawiskach i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnnazjalnych w
Stawiskach oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Stawiskach

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr VI/52/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Kolnie

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
likwidacja szkoły nastąpiła z
dniem 31 sierpnia 2019 r.

w trakcie realizacji

Zrealizowana
likwidacja szkoły i rozwiązanie
ZSP w Kolnie nastąpiło z
dniem 31 sierpnia 2019 r.

Zrealizowana
likwidacja szkół i rozwiązanie
ZSP w Stawiskach nastąpiło z
dniem 31 sierpnia 2019 r.

Zrealizowana

28.

UCHWAŁA Nr VI/53/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Kolnie na aneksowanie umowy najmu lokali użytkowych

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana

29.

UCHWAŁA NR VI/54/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w
Kolnie projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do
świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i
hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”.

30.

UCHWAŁA NR VI/55/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Zakup
tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie”.

31.

UCHWAŁA Nr VI/56/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019
dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na sfinansowanie
wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z dotacji celowej
budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup tomografu
komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie”.

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Projekt zrealizowano zakupiono
sprzęt i aparaturę medyczną,
wykonano niezbędne roboty
remontowo-budowlane
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zakupiono tomograf, dotacja
od Wojewody Podlaskiego –
1 599 960 zł
Dotacja z budżetu powiatu
kolneńskiego 399 990 zł
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana
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32.

33.

UCHWAŁA Nr VI/57/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018
rroku"

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr VI/58/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podl.
z 2019 r. poz. 2576

zrealizowana

w trakcie realizacji
34.

35.

UCHWAŁA Nr VI/59/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2018 wraz z wykazem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 oraz efektów
pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr VI/60/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie
Kolneńskim

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

zrealizowana

Zrealizowana
36.

UCHWAŁA Nr VII/61/19 z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Zrealizowana

37.

UCHWAŁA Nr VII/62/19 z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolneńskiego na lata 2019- 2023.

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
zrealizowana

38.

UCHWAŁA Nr VIII/63/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
Kolneńskiego

39.

UCHWAŁA Nr VIII/64/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
RIO w Białymstoku
Zrealizowana

40.

UCHWAŁA Nr VIII/65/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu
wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Zrealizowana

41.

UCHWAŁA Nr VIII/66/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

42.

UCHWAŁA Nr VIII/67/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokali
użytkowych

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
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43.

44.

UCHWAŁA Nr VIII/68/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Kolneńskiego od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu

UCHWAŁA Nr VIII/69/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie
Kolneńskim do roku 2020

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Podl.
z 2019 r. poz. 3469

45.
UCHWAŁA NR VIII/70/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala
Ogólnego w Kolnie
46.

UCHWAŁA NR VIII/71/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Szpitala Ogólnego w
Kolnie za rok 2018 przez Powiat Kolneński.

47.

UCHWAŁA Nr IX/72/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których
zarządcą jest Zarząd Powiatu.

48.

UCHWAŁA Nr IX/73/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku

zrealizowana

Informacja na str.53 Raportu
Zrealizowana
Uchwała została RIO w
Białymstoku
Zrealizowano
Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Pokryto stratę finansową netto
w wysokości 746 698,99 zł ze
środków budżetu powiatu
Zrealizowano
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 3784
zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Skarga Prokuratora Rejonowego
wraz z aktami sprawy została
przekazana do Sądu.
Wyrok WSA w Białymstoku z
dnia 15 października 2019 r.
stwierdził nieważność § 2 ust.2
zaskarżonej uchwały nr
XL/266/18 w sprawie określenia
wysokości stawek za zajęcie
pasa drogowego w ciągu dróg
powiatowych, których zarządcą
jest Zarząd Powiatu.
zrealizowana

49.

UCHWAŁA Nr IX/74/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku

50.

UCHWAŁA Nr X/75/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kolnie i nadania statutu

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
Z 2019 r. poz. . 4220
Zrealizowana
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51.

52.

53.

UCHWAŁA Nr X/76/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w Powiatowym Programie Profilaktyczno Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych
Przemocą w Rodzinie na lata 2016 -2020 oraz Powiatowym
Programie Edukacyjno Wspierającego dla Osób Dorosłych
Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020
UCHWAŁA Nr X/77/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zmiany w Powiatowym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020

UCHWAŁA Nr X/78/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Kolneński

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Szersza informacja w sprawie
realizacji programu na str 51-52
raportu
W takcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Szersza informacja w sprawie
realizacji programu na str 49-50
Raportu
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.
Podl. z 2019 r. poz. . 4221
w trakcie realizacji

54.

UCHWAŁA Nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, a także nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych

55.
UCHWAŁA Nr X/80/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomy
wniesionej w interesie publicznym

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj.
Podl. z 2019 r. poz. 4222
w trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Uchwałę przekazano
wnoszącemu petycję
zrealizowana

56.

UCHWAŁA Nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie

57.

UCHWAŁA Nr XI/82/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 4223
Utworzono Poradnię Chorób
Wewnętrznych i Poradnię
Pediatryczną
zrealizowana
Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Zrealizowana

58.

UCHWAŁA Nr XI/83/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie odstąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera
od realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra
Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1
Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Powiat odstąpił od realizacji
projektu
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59.

UCHWAŁA Nr XI/84/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia
„ Łomżyńskie Forum Samorządowe”

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zarząd Powiatu Uchwałą nr
27/129/19 wskazał Starostę i
Wicestarostę jako delegatów do
reprezentowania powiatu
kolneńskiego w organach
Stowarzyszenia

60.

UCHWAŁA Nr XI/85/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których
zarządcą jest Zarząd Powiatu

61

UCHWAŁA Nr XI/86/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Stawiski zadania zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi

62

UCHWAŁA Nr XI/87/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i
jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 r. oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego

63
UCHWAŁA Nr XI/88/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego
64
UCHWAŁA Nr XI/89/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Kolnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Kolnie
65

UCHWAŁA Nr XI/90/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
czteroletniego Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
w pięcioletnie Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kolnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 4969
zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zawarto porozumienie z Gminą
Stawiski przekazując w zarząd
drogę powiatową nr 1829 B
relacji Romany do dr.woj. 648 –
odcinek od znaku
informacyjnego ozn. początek
miejscowości Ramoty do
granicy gm. Stawiski długość
1,3 km.
Porozumienie ogłoszono w DZ.
Urz.Woj. Podl. z 2020 r. poz.
1346
zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz.4945
w trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
zawarto umowę najmu lokalu
użytkowego
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
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66.

UCHWAŁA Nr XI/91/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w czteroletnie II Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kolnie wchodzące w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Kolnie

67.
UCHWAŁA Nr XI/92/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Kolnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzące w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
68.

69.

UCHWAŁA Nr XI/93/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o
stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2018/2019
UCHWAŁA Nr XI/94/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

70.
UCHWAŁA Nr XI/95/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
71.

UCHWAŁA Nr XII/96/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

72.

UCHWAŁA Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok„

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 5719
W trakcie realizacji

73.
UCHWAŁA Nr XII/98/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego

74.

UCHWAŁA Nr XII/99/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty
w Kolnie

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 5720
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana

75.

UCHWAŁA Nr XII/100/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2019 r. poz. 5721
zrealizowana
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76.

77.

78.

79.

UCHWAŁA Nr XII/101/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2019
r.
UCHWAŁA Nr XII/102/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Ogólnego
w Kolnie
UCHWAŁA Nr XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w
Kolnie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni
wchodzącej w skład kompleksu Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z
zastosowaniem OZE”

UCHWAŁA Nr XIII/104/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w
Kolnie

80.
UCHWAŁA Nr XIII/105/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
81.

UCHWAŁA Nr XIII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolnie

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Projekt oczekuje na wyniki
konkursu ogłoszonego przez
NFOŚiGW
Projekt w trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana

82.

UCHWAŁA Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2020.

83.

UCHWAŁA Nr XIII/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolneńskiego na lata 2020-2025

84

UCHWAŁA Nr XIII/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

85.

UCHWAŁA Nr XIII/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolneńskiego na lata 2019-2023.

86.

UCHWAŁA Nr XIII/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2019
nie wygasają z upływem roku budżetowego

87.

UCHWAŁA Nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
mieszkalnego

88.

UCHWAŁA Nr XIII/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi

Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
zrealizowana
Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
Zrealizowana
Uchwała została przesłana RIO
w Białymstoku
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Zrealizowana
Zawarto umowę najmu lokalu
mieszkalnego
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
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Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego

89.

UCHWAŁA Nr XIII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie
jest przyznawane w roku 2020

90.
UCHWAŁA Nr XIII/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2020
91.

UCHWAŁA NR XIII/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w
Kolnie projektu inwestycyjnego polegającego na poprawie
dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i
organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku
Przychodni przy ul. Milewskiego 36 w Kolnie

Zrealizowana
zawarto umowę najmu lokalu
użytkowego
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Został złożony wniosek o
przyznanie grantu z programu
Dostępność plus, realizacja
projektu rozpocznie się po
uzyskaniu pozytywnej decyzji
W trakcie realizacji

92.

UCHWAŁA Nr XIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim

93.

UCHWAŁA NR XIII/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Kolnie

94.

UCHWAŁA Nr XIII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok
2020.

Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
Ogłoszona w Dz.Urz.Woj. Podl.
z 2020 r. poz. 84
W trakcie realizacji
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu,
Skarżącemu oraz Dyrektorowi
PUP w Kolnie.
Skarga uznana za bezzasadną
Zrealizowana
Uchwała została przesłana
Wojewodzie Podlaskiemu
W trakcie realizacji
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V.

PODSUMOWANIE

Raport o stanie Powiatu Kolneńskiego został opracowany na podstawie informacji
przedłożonych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz
jednostki organizacyjne powiatu kolneńskiego.
Raport zawiera informacje o realizacji zadań powiatu kolneńskiego oraz informacje
o realizacji uchwał rady powiatu, polityk, programów, strategii w 2019 r.
W porównaniu do raportu o stanie powiatu sporządzonego za 2018 r. niniejszy
dokument nie zawiera działu – „Ogólna charakterystyka powiatu”, dodano natomiast dział
„Realizacja Uchwał Rady Powiatu” - zestawienie uchwał podjętych w 2019 r. z informacją
o stanie ich realizacji.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana jest uchwała
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. Nad przedstawionym raportem przeprowadza
się debatę, podczas której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad
raportem mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos,
składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150
osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została
zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada przeprowadza głosowanie
nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez radę powiatu
wotum zaufania jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
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