załącznik nr 2

Tabele

monitorowania

I.

EDUKACJA I RYNEK PRACY

PRIORYTET 1 (CEL STRATEGICZNY):

Podniesienie wykształcenia mieszkańców i zmniejszenie bezrobocia w szczególności poprzez system kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy i działania na rzecz przedsiębiorców lokalnych

CEL OPERACYJNY I.1.1.:

Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy
Nr

ZADANIE/DZIAŁANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

I.1.1.1

Zorganizowanie spotkań dotyczących
szkolnictwa zawodowego

Liczba spotkań

2 spotkania w roku

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat, szkoły
ponadgimnazjalne

ZSZ Kurzętnik -12 stycznia 2015 r. - spotkanie z pracodawcami. 14 września
2015 r. - spotkanie w sprawie doradztwa zawodowego. 14 i 23 grudnia 2015
r. - spotkanie z właścielami firmy EXELLENT Iława. 25 listopada 2016 r. spotkanie z partnerami do projektu Centrum Edukacji Technicznej.
ZS im.CK.Norwida w NML - absolwenci Ldd 2016 -15 osób

I.1. 1.2

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla
osób dorosłych

Liczba nowoutworzonych
KKZ lub zawodów w szkole
policealnej

6 nowoutworzonych
KKZ lub zawodów w
szkole policealnej

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół ZSZ w Kurzętniku - Propozycja kształcenia w Szkole Policealnej w zawodzie
Zawodowych w
opiekun osoby starszej. Nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla
Kurzętniku
sprzedawców - handlowiec.rekrutacja na KKZ i szkoły policelane
Powiat -rekrutacja na KKZ i szkoły policelane

ZSZ w Kurzętniku - 14 absolwentów KKZ w zawodzie rolnik i 3 absolwentów ZSZ Kurzętnik - 12 absolwentów KKZ w zawodzie rolnik.
Szkoły Policealalnej w zawodzie technik rachunkowości
Organizacja wspólnie z ARiMR kursu obsługi aplikacji eWniosek Plus dla
Powiat -rekrutacja na KKZ
uczniów szkoły i ich rodziców.

Usunięto miernik - Liczba nowoutworzonych KKZ lub
zawodów w szkole policealnej
Usunięto wskażnik - 6 nowoutworzonych KKZ lub
zawodów w szkole policealnej
Z uwagi na bardzo niskie zainteresowanie
kształceniem ustawicznym wśród dorosłych

ilość absolwentów
kończących naukę w liceum
dla dorosłych

min. 10 osób
absolwentów rocznie

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat- Zespół Szkół 2015-2016 15 abs.
im. C. K. Norwida

2016-2017 16 abs

2017-2018 5 abs.

bez zmian

Zwiększenie o 10%
liczby inicjatyw
Zwiększenie o 10%
liczby osób
uczestniczących w
spotkaniach

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki własne
organizacji
pozarządowych

Powiat
Gminy /wszystkie/
Publiczne i
niepubliczne
placówki oświatowe,
Organizacje
pozarządowe

Gminia Grodziczno nie organizowała edukacji dla osób starszych

Gmina Grodziczno - brak inicjatyw

bez zmian

ZSZ Kurzętnik Zajęcia warsztatowe w pracowniach gastronomicznych dla
Miasto NML - zwiększenie liczby osób uczestniczących w spotkaniach
edukacyjnych, organizowanych przez Uniwersytet III Wieku w NML. W 2015- słuchaczy UTW i podopiecznych OPS Kurzętnik.
120 osób ( zwiększenie w stos. Do 2014 r o 20%, w 2016 r. -150 osób zwiekszenie w stos do 2015 r. o 25%

ZSZ Kurzętnik - Zajęcia warsztatowe w pracowniach gastronomicznych dla
słuchaczy UTW i podopiecznych OPS.
Współorganizacja I
Gali Aktywności Lokalnej.
Miasto NML, zwiększenie liczby osób starszych uczestniczących w
spotkaniach edukacyjnych 190 osób- zwiększenie o 26%

Min. 3 placówki

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat,

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/

I.1.1.3

I.1.1.4

Organizacja edukacji dla osób starszych Liczba inicjatyw/liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach edukacyjnych

Dostosowanie placówek oświatowych
do potrzeb mieszkańców

liczba utworzonych lub
przekształconych placówek

Gmina Grodziczno - w 2015r została zamknięta SP w Montowie

Miasto NML -przyjęcie przez Radę Miejską w NML uchwały w
sprawieprzekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, zmiana obwodów
szkół- dostosowanie uchwał do zmian w systemie oświaty

Wprowadzenie nowych kierunków
kształcenia zgodnych z
zapotrzebowaniem rynku pracy

Liczba wprowadzonych
kierunków kształcenia

3 kierunki kształcenia

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat, szkoły
ponadgimnazjalne

I.1.1.6

Tworzenie klas patronackich

liczba utworzonych klas

3 utworzone klasy lub
zawarte porozumienia

2015-2022

Działanie
pozabudżetowe

Gmina Miejska Nowe
Miasto Lubawskie,
szkoły i placówki
oświatowe

lub liczba podpisanych
porozumień o współpracy

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Opis zaproponowanych zmian w trakcie ewaluacji

bez zmian
ZSZ Kurzętnik - 23.01.2018 r. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie
współpracy pomiędzy Kurzętnickim Klastrem Energii a Zespołem Szkół
Zawodowych w Kurzętniku.
ZSZ Kurzętnik 11.04.2018 r. IV Targi Pracy i Edukacji - współorganizator.
ZSZ Kurzętnik - 17.05.2018 r. - śpotkanie z przedstawicielami firmy ZIEMAR i
BASF w sprawie wspólpracy w zakresie zawodów rolniczych.
ZSZ Kurzętnik - 5.09.2018 r. Spotkanie z właścicielem Firmy SzkoleniowoUsługowej "Czajkowski" w sprawie organizacji szkoleń dla młodzieży.
ZSZ Kurzętnik - 08.11.2018 r. Powiatowa Konferencja w zakresie doradztwa
zawodowego „Absolwent na rynku pracy” organizowana w ramach projektu
„Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Organizatorami
konferencji byli: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz Powiatowy Koordynator
projektu.
ZSZ Kurzętnik - maj 2018 r. - spotkanie
z przedstawicielami EXPOM S.A. w sprawie współpracy w kształceniu
zawodowym teoretycznym uczniów będących pracownikami firmy.

przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowejw szkołe Branżową I Stopnia,
przekształcenie Liceum Ogólnokształcacego z 3 w 4 letnie i przekształcenie
Technikum z 4 na 5 letnie

Gmina Kurzętnik - 0 dostosowanych placówek

I.1.1.5

Stopień realizacji zadania
rok 2017

bez zmian

Gmina Biskupiec- przeniesiono szkołę podstwową w Krotoszynach do ZS w
Bielicach i utworzono publiczne przedszkole w Krotoszynach

Gmina Kurzętnik-utworzono publiczne przedszkole ,,Kogucik" w Kurzętniku,
utworzono 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsca opieki dla
dzieci niepełnosprawnych w żłobku w Kurzętniku
Gmina Grodziczno - dostosowanie sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju Gmina Miejska NML - dostosowanie szkół do nowego systemu oświaty
szkolnego
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

ZSZ w Kurzętniku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik rolnik

ZSZ Kurzętnik - modyfikacja programu nauczania w zawodzie technik
informatyk, ślusarz i operator obrabiarek skrawających w celu nabycia
umiejętności projektowania 2D i 3D oraz obsługi obrabiarek CNC.

bez zmian

Miasto NML - przygotowanie porozumienia o współpracy Gimnazjum im.
Filomatów Nowomiejskich z Dyrektorem Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra
w sprawie prowadzenia zajęć dla uczniów klasy profilu narciarskozjazdowym na terenie ośrodka narciarskiego. Objęcie klasy sportowej o
profilu narciarstwo zjazdowe patronatem przez Szynaka Meble Interline

ZSZ Kurzętnik - Podpisanie porozumienia o współpracy z EXPOM S.A. w
sprawie nauczania przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniów
będących pracownikami przedsiębiorstwa.

bez zmian

I.1.1.7

Modernizacja bazy dydaktycznej i
lokalowej szkół oraz placówek

Liczba podjętych inicjatyw
lub zrealizowanych
projektów

10 podjętych inicjatyw
lub zrealizowanych
projektów

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin

Powiat, gminy
Gminia Grodziczno nie modernizowała bazy dydaktycznej i lokalowej szkół
/wszystkie/ szkoły i Gmina Kurzętnik - 4 inicjatywy/projekty
placówki oświatowe
Miasto NML - uzyskanie dofinansowania w ramach RPOWM na realizację 2
projektów edukacyjnych na kwotę łączną 1.668.847,25

Gmina Grodziczno - uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WiM na
realizację 3 projektów edukacyjnych

I.1.1.9

Rozwijanie współpracy ze szkołami z
innych państw członkowskich UE

Szkolenia bezrobotnych w zawodach
deficytowych zdiagnozowanych na
lokalnym rynku pracy

Liczba zorganizowanych
wymian/ilość uczniów
objętych wymianą

Ilość osób przeszkolonych

1 wymiana w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

2 podjęte inicjatywy

2015-2022

Budżet powiatu

1 wymiana w roku

2015-2022

10

2016

ZSZ Kurzętnik - Otwarcie "CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ - specjalizacje
dla potrzeb rynku pracy" - projekt współfinansowany z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Gmina Nowe Miasto Lubawskie- termomodernizacja 2 szkół( SP Gwiździny,
SP Skarlin- w trakcie realizacji)- środki zew.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie-Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych
w pięciu szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne- środki zew
Miasto NML- uzyskanie dofinansowania w ramach RPOWM na realizację 2
projektów edukacyjnych na kwotę 2.736.039,68
Powiat - Zespół Szkół 2 wymiany polsko-niemieckie ( 2015, 2016)
im. C. K. Norwida

delegacja powiatu Oldenburg
Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

delegacja powiatu Oldenburg
Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

bez zmian

Powiat - Zespół Szkół The many faces of water - projekt w ramach programu ERASMUS+, w
Zawodowych w
ramach którego nawiązano współpracę ze szkołami na Węgrzech, we
Kurzętniku
Włoszech, w Turcji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 2 -gi projekt z programu
ERASMUS + w trakcie aplikowania

Realizacja projektu The many faces of water - wizyta studyjna trzech
nauczycieli na Węgrzech, spotkanie uczestników projektu w ZSZ w
Kurzętniku, wyjazd grupy nauczycieli i uczniów do Włoch.

Realizacja projektu "The many faces of water" w ramach programu
ERASMUS+. Wyjazd delegacji uczniów i nauczycieli do Hiszpanii oraz wizyta
studyjna nauczycieli u partnera projektu w Turcji.
Praktyki
uczniowskie w ZSZ Kurzetnik uczniów BBS Wildeshausen.

bez zmian

Organizacja wymiany szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Gurjewskiemmiastem partnerskim w Obwodzie Kalingradzkim oraz Hude- miastem
partnerskim w Niemczech

bez zmian

14

16

bez zmian

od 2015 -biologia - 60 osób, j.polski - 25 , 2016 informatyka - klasy I LO -125
osób Współpraca z Nnstytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Współpraca z: Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wydziałem Nauk o Ziemii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu

bez zmian

Otwarcie "CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ - specjalizacje dla potrzeb
rynku pracy" - projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020

bez zmian

cel zrealizowany w 2017 roku

bez zmian

Budżet gminy, środki Gmina Miejska Nowe Organizacja 1 wymiany w 2015 i 2016 r. z miastem partnerkim
zewnętrzne
Miasto Lubawskie Hude(Niemcy) oraz dodatkowo przyjazd młodzieży spoza UE, w ramach
światowych Dni Młodzieży- z Gabonu
Fundusz Pracy

bez zmian

Gmina Nowe Miasto Lubawskie- dostosowanie sali ZWP w SP Jamielnikbudżet gminy, wykonanie sieci informatycznej w SP Skarlin-budżet gminy

Środki zewnętrzne

I.1.1.8

Gmina Grodziczno-realizacja 3 projektów

PUP

9 osób

CEL OPERACYJNY I.1.2:

Podniesienie atrakcyjności, promocja i wdrożenie nowoczesnych metod i form kształcenia w tym zawodowego.
I.1.2.1

Opracowanie i zatwierdzenie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych współpraca z ośrodkami akademickimi

Ilość osób realizujące
innowacje

Min. 50 osób

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół od 2015 -biologia - 60 osób, j.polski - 25 , 2016 informatyka - klasy I LO -125
im. C. K. Norwida osób Współpraca z Nnstytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

I.1.2.2

Utworzenie Centrum Edukacji
Technicznej HAAS /Pracownia
programowania i obsługi obrabiarek
sterowanych numerycznie/

Ilość przeszkolonych
uczniów w roku szkolnym

Max. 15 uczniów

2017-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół Aplikacja projektu" CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ - specjalizacje dla
Podpisanie umowy na realizację projektu "Centrum Edukacji Technicznej Zawodowych w
potrzeb rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
specjalizacje dla potrzeb rynku pracy" i rozpoczęcie realizacji tego projektu.
Kurzętniku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPWM.02.04.01
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe)

I.1.2.3

Utworzenie Centrum Informacyjnego
OZE /Punkt informacyjny o
odnawialnych źródłach energii/

Ilość uruchomionych CI OZE

1

2017-2022

Środki zewnętrzne
Budżet powiatu

I.1.2.4

Zorganizowanie konkursów
wewnętrznych i zewnętrznych na
najlepszego ucznia w poszczególnych
zawodach
Zorganizowanie warsztatów
zawodoznawczych dla gimnazjalistów
w zawodach, w których kształci Zespół
Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Liczba zorganizowanych
konkursów

2

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół
Zawodowych w
Kurzętniku

Liczba zorganizowanych
warsztatów

4

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół 2015 - organizacja cyklicznych, wiosennych warsztatów zawodoznawczych
Zawodowych w
dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu nowomiejskiego.
Kurzętniku
2016 - organizacja cyklicznych, wiosennych warsztatów zawodoznawczych
dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu nowomiejskiego.

Stworzenie uczniowskich mini
projektów w zakresie wykorzystania w
praktyce wiedzy i umiejętności z
obszaru danego zawodu

Liczba projektów

2

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół
Zawodowych w
Kurzętniku

Centrum Nauki Kurzętnik - Stworzenie
możliwości kreowania i realizacji
uczniowskich mini projektów
badawczych w zakresie nauk ścisłych.
Nawiązanie współpracy i organizacja
wyjazdów młodzieży do ośrodków
akademickich i instytucji naukowych.
Promocja projektów

Liczba projektów

I.1.2.5

I.1.2.6

I.1.2.7

2

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat - Zespół Szkół
Zawodowych w
Kurzętniku

Powiat - Zespół Szkół Wyjazdowe pokazy doświadczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych
Zawodowych w
Centrum Nauki Kurzętnik w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie
Kurzętniku
powiatu nowomiejskiego (Kurzetnik, Tylice, Jamielnik, Bratian, Bielice,
Mroczno)

Wartość projektu - 872 076,03 zł.
Nawiązanie współpracy z EXPOM S.A. w Kurzętniku w celu wykorzystania
warsztatów do praktycznej nauki zawodu technik urzadzeń i systemów
energetyki odnawialnej oraz labolatorium OZE do stworzenia punktu
informacyjnego. Przystapienie szkoły do Kurzętnickiego Klastra Energii.

bez zmian

Coroczne wiosenne warsztaty dla gimnazjalistów z terenu powiatów
nowomiejskiego, działdowskiego, iławskiego i brodnickiego w pracowniach
szkolnych w zakresie zawodów, w których szkoła kształci.

23.02.2018r. w Zespole Szkół w Mrocznie odbył się Dzień Zawodoznawczy
23.03.2018r. w Zespole Szkół w Bielicach, odbyły się V Targi Szkół
Ponadgimnazjalnych
21.02.2018 r w Przedszkolu Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyły
się warsztaty graficzne
21.03.2018 r. Warsztaty graficzne w Zespole Szkół Zawodowych.
17.04.2018 r. Warsztaty gastronomiczne dla klas III z Zespołu Szkół im.
Władysława Jagiełły w Kurzętniku.
Udział w
warsztatach gastronomicznych: "Gęsina w restauracji" w wydarzeniu
"Mazury HoReCa" w Ostródzie.

bez zmian

bez zmian

Wyjazdowe pokazy doswiadczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych
CNK w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu
nowomiejskiego i powiatów ościennych. Wyjazdy młodzieży na pokazy
naukowe organizowane przez UWM w Olsztynie, UMK w Toruniu i
Politechnikę w Gdańsku w ramach "Bałtyckiego Festiwalu Nauki".

Uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu w dniach od 12 do 17 lutego 2018
roku przeprowadził w klasach 1 TE/ TH, 1 TŻiUG, 1 TCiPG , 3 TŻiUG akcję
prozdrowotną na temat: „Wpływ rodziny pszczelej na zdrowie człowieka”.
Centrum Nauki Kurzętnik zorganizowało cykl lekcji z pokazem doświadczeń bez zmian
dla klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
Centrum Nauki Kurzętnik odwiedziło Szkołę Podstawową w Brzoziu
27 marca 2018 roku Koło Naukowe Centrum Nauki Kurzętnik odwiedziło z
pokazem doświadczeń dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Boleszynie
17.05.2018 roku Centrum Nauki Kurzętnik odwiedziło kolejną szkołę. Byliśmy
w Szkole Podstawowej w Lipinkach
14 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły działający w Centrum Nauki
Kurzętnik gościli w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku z
pokazem doświadczeń dla klas IIa, IIb i III Szkoły Podstawowej.
Dnia 19 grudnia 2018 roku odbył się w naszej szkole "Konkurs na
najciekawsze doświadczenie naukowe", przeprowadzony w ramach koła
naukowego "Centrum Nauki Kurzętnik".
8 czerwca 2018r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie odbyła się
gala finałowa konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad konkursem objął Minister
Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała tytuł i statuetkę Szkoły Zawodowej
Najwyższej Jakości za realizacje projektu "Centrum Nauki Kurzętnik"

CEL OPERACYJNY I.1.3:

Dostosowanie zbiorowego transportu publicznego (komunikacji) – ułatwienie dojazdów do pracy, szkoły itp.
I.1.3.1

Zwiększenie ilości połączeń w celu
ułatwienia dojazdu do pracy

liczba osób korzystających z
przejazdów

Min. 5% rocznie

2015-2022

Budżet Powiatu

Powiat

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/

PUP
PUP

I.1.3.2

Zwrot kosztów dojazdu bezrobotnym
zatrudnionym, odbywającym staż lub
przygotowanie zawodowe dorosłych
na podstawie skierowania PUP

Wydatki Funduszu Pracy na
instrumenty rynku pracy

100 000 zł

2016

Fundusz Pracy

I.1.3.3

Opracowanie i wdrożenie Planu
Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego
dla Powiatu Nowomiejskiego

Ilość wdrożonych planów

Min. 1 wdrożony plan

2015-2020

Budżet Powiatu

I.1.3.4

Zorganizowanie przewozów o
charakterze użyteczności publicznej na
terenie powiatu nowomiejskiego

Ilość zorganizowanych linii
Min. 19 linii
użyteczności publicznej
użyteczności publicznej

2017-2022

Budżet Powiatu

Usunięto z jednostek odpowiedzialnych PUP zgodnie
z propozycją PUP

Gmina Grodziczno nie zwiększono ilości połączeń w celu ułatwienia dojazdu Gmina Biskupiec ni zwiekszono ilości połączeń
do pracy.
Gmina Grodziczno - brak realizacji
Gmina Kurzętnik - występuje zwiększenie o 5% rocznie (gm.Kurzętnik)

0
173 100 zł

Gmina Kurzętnik-zwiększono ilość połączeń dojazdu do szkół
Gmina Grodziczno - nie zwiększono ilości połączeń

115 100 zł

67640 zł
Cel zrealizowany w 2016 roku zgodnie z założeniem

bez zmian

zmiana terminu realizacji do roku 2020

Starostwo - Wydział
Komunikacji i
Transportu

Wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostało kolejny
raz odroczone.
Aktualnie do 31.12.2019r. Opracowany plan zostanie zaktualizowany z
uwzględnieniem
zmian obowiązujących na dzień wejścia w życie.
bez zmian

Powiat - Wydział
Komunikacji

Ilość linii użyteczności publicznej będzie aktualizowana po przeprowadzeniu
analiz zgodnie z potrzebą społeczeństwa.

CEL OPERACYJNY I.1.4:

Wsparcie młodzieży w rozwoju uzdolnień w tym systemy motywacji, wyrównywania szans edukacyjnych, doradztwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne
I.1.4.1

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów zdolnych oraz zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne

Ilość godzin zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów
zdolnych do 2022 r./ilość
uczniów

Ilość godzin zajęć
pozalekcyjnych w celu
wyrównania szans
edukacyjnych/ilość uczniów

- liczba powstałych kół
zainteresowań

500 godzin zajęć lub
100 uczniów

2015-2022

Budżet gminy,

Gmina Nowe Miasto Rok 2016-60 godzin zajęć dla uczniów uzdolnionych/20 uczniów
Lubawskie, szkoły

500 godzin zajęć lub
100 uczniów

2015-2022

Środki zewnętrzne
Budżet gminy,

1000 godzin zajęć lub
300 uczniów

2015-2022

Środki zewnętrzne
Budżet gminy,

500 godzin zajęć lub
100 uczniów

2015-2022

Środki zewnętrzne
Budżet gminy,

500 godzin w roku

2015-2022

Środki zewnętrzne
Budżet powiatu

5 - ZSZ Kurzętnik

2015-2022

Budżet powiatu

32

2015

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik

Gmina Kurzętnik - 32

200 uczniów

2015-2022

Budżet gminy,
Środki zewnętrzne
Budżet powiatu,
Środki zewnętrzne

Gmina Nowe Miasto
Lubawskie
Powiat, Gminy
/wszystkie/, szkoły i
placówki oświatowe

Rok 2016- 35 uczniów

Gmina Kurzętnik

Gmina Grodziczno,
szkoły i placówki
oświatowe

doprecyzowanie wskaźnika 1000 godzin zajęć lub
300 osób

Gmina Nowe Miasto Rok 2016-60 godzin zajęć dla uczniów uzdolnionych/15 uczniów
Lubawskie, szkoły

Powiat, szkoły
ponadgimnazjalne
Powiat, szkoły
ponadgimnazjalne

1000 godzin rocznie

ZS im.C.K.Norwida NML - 6

I.1.4.2

Wprowadzanie innowacyjnego modelu
nauczania opartego na rozwijaniu
kompetencji uczniów

liczba wdrożonych
projektów

2 projekty

2015-2022

I.1.4.3

Utworzenie funduszu nagród i
stypendiów naukowych, artystycznych,
sportowych dla uczniów osiągających
wysokie wyniki

Liczba uczniów, którym
przyznano stypendia,
nagrody

165

2015-2022

Budżet gminy

80 uczniów rocznie

2015-2022

Budżet gminy

15 uczniów rocznie

2016-2020

Budżet gminy

Szkolne Koło Wolontariatu.
bezpieczni Nobliści".
"Nobliści".

Gmina NML -reakizacja projektu w ramach RPOWM 2.2.1 -Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych- min. zajęcia wyrównujące szane edukacyjne we wszystkich
szkołach gminy- 238 uczniów-928h

doprecyzowanie wskaźnika 500 godzin zajęć lub 100
osób

ZSZ Kurzętnik - 1320 godzin/22 uczniów

bez zmian
bez zmian

Koło "Cyfrowo
Uczniowski Klub Sportowy

bez zmian
bez zmian

Gmina Kurzętnik -2 projekty
Szkoła w pilotażu prog4mowania.
Miasto NML - Podpisanie umów 2016 r. Realizacja projektów od 2017 r. w
Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy".
ramach RPOWM 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych- projekty konkursowe.
ZS im.C.K.Norwida NML - I - VI 2015 Projekt COOL- ciekawi , otwarci ,
odważni licealiści, IX - XII Easy Matma - ekorki przed maturą

141

"Centrum Edukacji

ZSZ Kurzętnik - Otwarcie "CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ - specjalizacje bez zmian
dla potrzeb rynku pracy" - projekt współfinansowany z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu "Zainwestuj w siebie" - kurs operatorów koparkoładowarki, spawacza metodą MAG i TIG, kierowcy wózka jezdniowego,
kosmetyczki, wizażystki - stylistki + staże zawodowe.
Gmina NML -reakizacja projektu w ramach RPOWM 2.2.1 -Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych- min. Zajęcia rozwijające( 8 rodzjaów zajęć we wszystkich
szkołach gminy oraz zajęcia wyrównujące szane edukacyjne we wszystkich
szkołach gminy.
ZS im. C.K.Norwida - SOUL projekt w ramach RPWM 2.2.1 RPO Warmia i
Mazury 2014-2020
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie- realizacja 2 nowych projektów
edukacyjnych od września 2018
brak realizazji

Gmina Miejska Nowe Rok 2015- przyznanie stypendiów sportowych, nagród artystycznych i
Miasto Lubawskie sportowych-50, 2016-przyznanie stypendiów sportowych, nagród
artystycznych i sportowych - 56
Gmina Biskupiec

doprecyzowanie wskaźnika 500 godzin zajęć lub 100
osób

doprecyzowanie wskaźnika 500 godzin zajęć lub 100
osób

Gminia Grodziczno nie organizowano zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
Gmina Grodziczno - 40 godzin dla uczniów uzdolnionych
zdolnych oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne. W 2017r.planujemy
złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WiM na realizaję inwestycji.

Gmina Grodziczno,
szkoły i placówki
oświatowe

3 - ZS im. C.K. Norwida
- liczba zajęć pozalekcyjnych
/ilość uczniów

Gmina NML -reakizacja projektu w ramach RPOWM 2.2.1 -Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych- min. Zajęcia rozwijające( 8 rodzjaów zajęć we wszystkich
szkołach gminy -108 uczniów-176h

Podjęcie uchwały nr XLVII/347/2018 Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 czerwca
2018 roku w sprawie zasad przyznawania
stypendium uczniom szkół, dla których oragem
prowadzącym jest Powiat nowomiejski odpowiedzialny za realziację Wydział Oświaty,
Kultury i Promocji (stypendium po I semestrze)

bez zmian

Gmina Biskupiec nie utworzono

I.1.4.4

Promowanie sukcesów uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

I.1.4.5

Stworzenie i rozwijanie systemu
pomocy dla uczniów zdolnych

I.1.4.6

Utworzenie i wzmocnienie systemu
poradnictwa zawodowego i
psychologiczno-pedagogicznego

Liczba uczniów
wyróżnionych i
nagrodzonych
- Liczba uczniów
realizujących indywidualne
programy nauczania

Min. 10 uczniów
rocznie

2015-2022

Budżet powiatu

4

2015-2022

Budżet powiatu

Liczba uczniów
korzystających z
Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa
Zawodowego
liczba zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego w
gimnazjach

100 uczniów w roku

2015-2022

Budżet powiatu

4 zajęcia w roku

2015-2022

Budżet gminy

liczba uczniów objętych
doradztwem
Liczba wspólnych
przedsięwzięć doradcy
zawodowego Zespołu Szkół
Zawodowych w Kurzętniku
z doradcami zawodowymi
gimnazjów z powiatu
nowomiejskiego

nagradzanie i wyróżnienie uczniów na sesji Rady Powiatu

nagradzanie i wyróznanie uczniów na sesji Rady Powiatu

bez zmian

Powiat - Zespół Szkół 2015-2016 8 uczniów
im. C. K. Norwida

2017- 6 uczniów

2018 - 5 uczniów

bez zmian

Powiat - Zespół Szkół 2015 - 393osoby , 2016-395 osób
im. C. K. Norwida

2017- 386 osób

2018 - 393 osoby

bez zmian

w gimnazjum nie było realizowanych godzin z doradztwa zawodowego,
doradztwo realizowane było w klasach VII i VII szkół podstawowychpodstawa programowa

bez zmian

199

194

bez zmian

Wizyty doradcy zawodowego, szkolnych pedagogów, nauczycieli
przedmiotów zawodowych, uczniów i dyrektora szkoły w każdym gimnazjum
na terenie powiatu nowomiejskiego i w powiatach ościennych, udział w
spotkaniach z rodzicami uczniów tych gimnazjów.

bez zmian
08.11.2018 w szkole odbyła się Powiatowa Konferencja w zakresie
doradztwa zawodowego „Absolwent na rynku pracy” organizowana w
ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.
Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół w
Bielicach, oraz Powiatowy Koordynator projektu.
9 kwietnia b.r. odbyła się w Zespole Szkól Zawodowych w Kurzętniku
Konferencja „Być cyfrowobezpiecznym”. Uczestnikami byli policjanci,
dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i uczniowie ze szkół powiatu
nowomiejskiego, jak również spoza niego np. Sampławy czy Lidzbarka.

Powiat

nagradzanie i wyróżnienie uczniów na sesji Rady Powiatu

Gmina Nowe Miasto planowane od 2017 r. organizacja zajęć doradztwa w ramach projektu " Już
Lubawskie
niedługo wyjdę w świat"

Min. 50

2016

2 zadania rocznie w
każdym gimnazjum

2015-2022

Budżet Funduszu
Pracy
Budżet powiatu

Liczba uczniów
korzystających z doradztwa i
opieki psychologicznopedagogicznej

254

2015

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik

254

Liczba ofert proponowanych
przez szkoły związanych

4

2015

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik

4

Budżet gminy, środki
zewnętrzne
Budżet gminy

Gmina Biskupiec

z doradztwem edukacyjnozawodowym
Liczba osób korzystających z
ogólnodostępnego
doradztwa zawodowego
upowszechnionego w
placówkach szkolnictwa
podstawowego i
gimnazjalnego

PUP

50

Powiat - Zespól Szkół Dwie wizyty rocznie doradcy zawodowego Zespołu Szkół Zawoowych w
Zawodowych w
Kurzętniku w każdym gimnazjum.
Kurzętniku

bez zmian

bez zmian

powyżej 20

bez zmian

3

2016-2020

254

2015

20

2016-2020

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec

Liczba ofert dotyczących
opieki psychologicznopedagogicznej skierowanej
do uczniów zmagających się
z niewłaściwym i
opóźnionym przyswajaniem
wiedzy, zagrożonych
nieukończeniem lub
przerwaniem edukacji
podstawowej lub dalszej

18

2015

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik

3

2016-2020

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec

bez zmian

Liczba spotkań dotyczących
doradztwa zawodowego

2 spotkania w roku

2016-2020

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec Zespół Szkół w
Bielicach

bez zmian

Budżet gminy, środki Gmina Miejska Nowe 17
zewnętrzne
Miasto Lubawskie MOPS

Gmina Kurzętnik

bez zmian

254

bez zmian

bez zmian

18

bez zmian

I.1.4.7

Realizacja programów
współfinansowanych ze środków
zewnętrznych z zakresu aktywizacji
zawodowej i społecznej młodzieży

Liczba osób kończących
udział w projektach

40 rocznie

2016-2020

I.1.4.8

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Stworzenie punktu informacyjnego o
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
Organizacja bezpłatnych
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
w tym na zlecenie pracodawców

Ilość powstałych punktów
informacyjnych

1

2015-2022

Budżet powiatu

Fundusz Pracy

PUP

I.1.4.9

Indywidualne poradnictwo grupowe
doradztwo edukacyjno-zawodowe

ilość osób objętych
doradztwem

Min. 100 w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

Powiat - PCRE

706 uczestników - rok szklony 2015/2016 (doradztwo zawodowe i
edukacyjne)

W 2016/2017 roku - indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym
objęto 127 osób.

Gmina miejska NML - utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zmiana wskaźnika z min.400 na Min. 100 w roku
Nowym Mieście Lubawskim w roku 2017 ( uługi psychologiczne świadczone szkolnym
przez psychologa w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim( środki
budżetu Gminy Miejskiej) doradztwo indywidualne i grupowe
PCRE - 58 uczniów - rok szkolny 2017/2018

I.1.4.10

Turniej wiedzy i umiejętności
przydatnych w planowaniu kariery
zawodowej „Jestem Mistrzem!”

Ilość zorganizowanych
turniejów

Min. 150 osób w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

Powiat – PCRE

150 uczestników - rok 2016

80 uczestników-rok 2017

200 uczestników - rok szkolny 2017/2018

Targi ginących i unikatowych zawodów
regionu oraz ludzi z pasją

Ilość zorganizowanych
targów

Min. 200-300 osób w
roku szkolnym

bez zmian

Funkcjonowanie punktu informacyjnego o KKZ - kierownik kształcenia
praktycznego.

0

0

bez zmian

zmiana wskaźnika z min.150 osób na min.50 osób

Szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne

Min. 50 osób w roku
szkolnym
I.1.4.11

Powiat – Zespół Szkół Punkt informacyjny - Kierownik Kształcenia Praktycznego. Organizacja
Zawodowych w
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik.
Kurzętniku

2015-2022

Budżet Powiatu

Powiat – PCRE
nie realizowano
Szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne

Zrezygnowano z realizacji, gdyż tematyka pokrywa się z innmi inicjatywami
organizowanymi przez inne placówki.

zadanie usunięto - powiela się z inicjatywą
targów dawnych zawodów organizowaną przez
ZSZ w Kurzętniku

240 uczestników.

240 uczestników

bez zmian

14 - rok szkolny 2015/2016

W 2016/2017 roku - przeprowadzono 6 spotkań dla 250 odbiorców.

11 spotkań w roku 2017/2018

bez zmian

Powiat - PCRE

3179 - rok szklony 2015/2016

2101 - rok szkolny 2016/2017.

2100 - rok szkolny 2017/2018

bez zmian

Powiat - PCRE

15 zajęć i prelekcji w roku szkolnym 2015/2016

2016/2017 - 2 zajęcia, w których wzięło udział 40 uczniów.

8 spotkań - rok szkolny 2017/2018

bez zmian

I.1.4.12

Powiatowy konkurs „Moja pasja
kluczem do sukcesu”

Ilość zorganizowanych
konkursów

Min. 50 osób w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

I.1.4.13

Prelekcje i warsztaty dla rodziców,
nauczycieli w zakresie wspomagania
rozwoju społeczno-emocjonalnego
dzieci i młodzieży
Diagnoza psychologicznopedagogiczno-logopedyczna uzdolnień
i potencjału rozwojowego dzieci i
młodzieży oraz terapia psychologicznopedagogiczno-logopedyczna

Ilość zorganizowanych
spotkań

Min. 7 w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

Powiat - PCRE

Ilość przeprowadzonych
diagnoz i terapii

Min. 2000 diagnoz i
terapii w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

Ilość zorganizowanych
spotkań

Min. 8 w roku
szkolnym

2015-2022

Budżet Powiatu

Min. 2

2017-2020

Budżet gminy, środki Gmina Miejska Nowe brak realizacji
zewnętrzne
Miasto Lubawskie

Min.230

2019-2021

Budżet gminy, środki Gmina Nowe Miasto
zewnętrzne
Lubawskie

Liczba osób objętych
projektem

Min. 5

2019-2020

Budżet gminy, środki Gmina Miejska Nowe brak realizacji
zewnętrzne
Miasto Lubawskie

Liczba osób kończących
udział w projektach

Min. 50 rocznie

2017-2020

Budżet gminy, środki Gmina Miejska Nowe 20
zewnętrzne
Miasto Lubawskie MOPS

Rozwój współpracy pomiędzy PUP,
PCPR, OPS oraz innymi podmiotami
działającymi na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych, w szczególności osób
długotrwale bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku pracy
Realizacja lokalnych programów
aktywizujących osoby bezrobotne ze
środków Funduszu Pracy, EFS, Rezerw
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Programów Specjalnych oraz innych

Liczba podpisanych
porozumień o współpracy

5

2016

Fundusz Pracy

Liczba realizowanych
programów

4

2016

Fundusz Pracy

Powiat - PUP

I.1.5.6

Wspieranie samozatrudnienia

Ilość udzielonych dotacji na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej

90

2016

Fundusz Pracy

I.1.5.7

Zwiększenie aktywności zawodowej
bezrobotnych do 30 roku życia.

Ilość udzielonych form
pomocy

4

2016

I.1.5.8

Wspieranie aktywizacji zawodowej
osób będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

Ilość udzielonych form
pomocy

5

I.1.5.9

Uruchomienie żłobków

Ilość uruchomionych
żłobków

I.1.5.10

Organizacja wycieczek
zawodoznawczych do firm

Liczba zorganizowanych
wycieczek

I.1.4.14

I.1.4.15

Prelekcje i zajęcia warsztatowe dla
dzieci i młodzieży w zakresie
wspomagania rozwoju społecznoemocjonalnego oraz wzmacniania
kompetencji społecznych

Powiat – PCRE
270 uczestników
Szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalne

CEL OPERACYJNY I.1.5:

Podejmowanie działań zmniejszających bezrobocie
I.1.5.1

Aktywizacja zawodowa dla osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem poprzez organizację
warsztatów tradycyjnych umiejętności
rękodzielniczych lub klub integracji
społecznej

I.1.5.1

Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych Liczba osób zagrożonych
rodzin zamieszkałych na obszarze
ubóstwem lub
rewitalizowanym w Nowym Mieście
wykluczeniem społecznym
Lubawskim
objętych projektem

I.1.5.2

I.1.5.3

I.1.5.4

I.1.5.5

Utworzenie i funkcjonowanie
przedsiębiorstwa społecznego w
zakresie utrzymywania terenów
zrewitalizowanych i aktywności
fizycznej
Realizacja programów z zakresu
aktywizacji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Liczba zorganizowanych
warsztatów lub klubów

brak realizacji

Działanie usunięto z uwagi na zmianę zakresu
projektów do realizacji w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji.Do wprowadzenia nowe
działanie pn. Kompleksowe wsparcie
dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na
obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście
Lubawskim ( wskaźniki- Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych projektem -230 os.,okres
realizacji 2019-2021)

brak realizacji

Działanie do usunięcia z uwagi na zmianę
zakresu projektów do realizacji w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji

bez zmian

2

0

bez zmian

9

7

11

bez zmian

Powiat - PUP

43

105

70

bez zmian

Fundusz Pracy

Powiat - PUP

4

5

7

bez zmian

2016

Fundusz Pracy

Powiat - PUP

5

10

12

bez zmian

2 żłobki – gmina
Kurzętnik

2015-2017

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik

2

bez zmian

Min. 1 wycieczka w
roku

2015-2022

Budżety gmin, środki
zewnętrzne

Gmina Kurzętnik

1

bez zmian

Min. 2 wycieczki w
roku

2016-2020

Powiat - PUP, PCPR 5

Wójt Gminy
Biskupiec

bez zmian

I.1.5.11

Organizowanie spotkań przedstawicieli
GOPS, PUP i pracodawców dotyczące
ofert pracy – aktywizacja osób
bezrobotnych

Liczba spotkań

I.1.5.12

Praca socjalna i środowiskowa

Liczba kontraktów
socjalnych

2 - gmina Kurzętnik
5 - PUP

2015-2022
2015

2 - gmina Biskupiec
10 – gmina Kurzętnik
10 - gmina Biskupiec

2016-2020
2015-2022
2015-2016

Min. 20 rocznie

2015-2022

Budżety gmin, środki
zewnętrzne

Gmina Kurzętnik – 2
Gmina Biskupiec GOPS, Zespół Szkół w
Bielicach
Powiat - PUP
Budżety gmin Środki Gmina Kurzętnik - 32
Gmina Biskupiec zewnętrzne
GOPS
Gmina Nowe Miasto
Lubawskie - GOPS

0

bez zmian
bez zmian

bez zmian

8

bez zmian
bez zmian
bez zmian

CEL OPERACYJNY I.6:

Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia kwalifikacji
I.6.1

Refundacja przedsiębiorcom kosztów Ilość utworzonych stanowisk
wyposażenia lub doposażenia
pracy
stanowiska pracy dla skierowanego
przez PUP bezrobotnego

60

2016

Fundusz Pracy

Powiat - PUP

32

59

83

bez zmian

89

79

55

bez zmian

I.6.2

Wsparcie pracodawców Krajowym
Funduszem Szkoleniowym

Ilość przeszkolonych
pracodawców i
pracowników

10

2016

Fundusz Pracy

Powiat - PUP

I.6.3

Forum Zawodowców

Ilość spotkań

2 spotkania - ZSZ
15 osób- ZSZ

2015-2022

Budżet Powiatu
Fundusz Pracy

Powiat - ZSZ w
Kurzętniku

Targi Pracy i Zawodów - Organizacja
cyklicznych spotkań z pracodawcami,
grupami osób bezrobotnych,
nauczycielami, rodzicami i uczniami
gimnazjów. Współorganizowanie z
PUP, PCRE i pracodawcami targów
pracy i zawodów

Ilość osób biorących udział
w spotkaniach

10 spotkań- PUP
2500 osób- PUP

Powiat - PUP
I.6.4

I.6.5

Praktyki zawodowe nauczycieli zawodu Ilość nauczycieli biorących
- Organizacja praktyk zawodowych dla udział w praktykach w roku
nauczycieli zawodu we współpracy z
szkolnym
pracodawcami i innymi instytucjami
rynku pracy
Opracowanie i stosowanie systemu ulg
i preferencji dla podmiotów
tworzących nowe miejsca pracy oraz
inwestujących

Ilość przedsiębiorców
którym udzielono ulg i
preferencji

bez zmian

Dnia 08.11.2018 w szkole odbyła się Powiatowa Konferencja w zakresie
doradztwa zawodowego „Absolwent na rynku pracy” organizowana w
ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.
Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół w
Bielicach, oraz Powiatowy Koordynator projektu.

2

Min. 10 na terenie
powiatu

2016-2022

2015-2022

Budżet Powiatu

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

4000

2000

2 nauczycieli w ramach zawodu technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.

6 nauczycieli odbyło praktyki zawodowe w EXPOM S.A. w ramach zawodu
technik informatyk, ślusarz i operator obrabiarek skrawajacych

Gmina Biskupiec - 1 przedsiebiorca
Gmina Grodziczno - brak realizacji

bez zmian
Gmina Nowe Miasto Lubawskie : 1 podmiot -> Uchwała Nr XL/307/2018
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz.
Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1533); 1 podmiot
- Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w
Mszanowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 1823).
Gmina Kurzętnik - 6
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian
bez zmian

Powiat - ZSZ w
Kurzętniku

Gminy /wszystkie/

Spotkanie w ramach obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych.
PUP: Spotkań: 40
PUP: Osób: 1892

Gmina Kurzętnik - 5 przedsiębiorców

II.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWIE

PRIORYTET 1 (CEL STRATEGICZNY):

Zabezpieczenie potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej
CEL OPERACYJNY II.1.1:

Remont, rozbudowa infrastruktury technicznej i sprzętu medycznego zakładów opieki zdrowotnej
Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

II.1.1.1

Remont oddziału chirurgicznego, poradni
chirurgicznej i laboratorium

Liczba budynków

3 obiekty

2015-2022

Budżet powiatu

Min. 1 gabinet

(odział
chirurgiczny:
2016
laboratoriom:
2015)
2015-2022

Min. 6 sprzętów

2015-2022

II.1.1.2

II.1.1.3

Remont i rozbudowa pomieszczeń rehabilitacji
poprzez zwiększenie powierzchni zajmowanej
przez gabinet fizjoterapii

Zwiększenie powierzchni w
m2 lub zwiększona
powierzchnia

Zakup sprzętu medycznego do ośrodków zdrowia Ilość zakupionych sprzętów

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

Szpital Powiatowy Sp. Wykonano remont laboratorium. Remont oddziału chirurgiznego jest w trakcie
z o. o.
realizacji (prace przygotowawcze). Złożono wniosek aplikacyjny o środki z UE w
pramach programu RPO Warmia i Mazury

Min. 3 sprzęty

2015-2020

Rozbudowa budynku GSZOZ - utworzenie działu
fizjoterapii

Zwiększenie powierzchni w
m2

Min. 140 m²

2016-2022

II.1.1.5

Remont Ośrodka Zdrowia w Biskupcu

Wyremontowana
powierzchnia

1 budynek

II.1.1.6

Elektroniczna karta pacjenta

Ilość pacjentów z
elektroniczną kartą
pacjenta

Min. 8500

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Opis zaproponowanych zmian w
trakcie ewaluacji

Remont oddziału chirurgicznego w trakcie realizacji - pozyskano środki W styczniu 2019 r. zakończono prace remontowe i uzyskano
finansowe zewnętrzne z działania 9.1.1 z RPO WiM - termin realizacji pozwolenie na użytkowanie obiektu.
31.12.2018

bez zmian

W 2015 i 2016 r. nie przeprowadzono remontu i rozbudowy pomieszczeń
rehabilitacji poprzez zwiększenie powierzchni zajmowanej przez gabinet
fizjoterapii

brak realizacji

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Zmiana: źródła finansowania - z
Budżet gminy i PZOZ na PZOZ ;
odpowiedzialny za realizację -z Gmina
Grodziczno na PZOZ.

W 2015 i 2016 r. nie zakupiono sprzętu medycznego do ośrodków zdrowia. W
2017r.w ramach programu RPO WiM zostanie złożony wniosek o dofinansowanie
na zakup sprzętu.

W ramach pozyskanych środków unijnych z RPO WiM zakupiono 1
sprzęt medyczny.

Gmina Grodziczno - 1

Zmiana: źródła finansowania - z
Budżet gminy i PZOZ na PZOZ ;
odpowiedzialny za realizację -z Gmina
Grodziczno na PZOZ.

Budżet spółki

Środki zewnętrzne
Środki PZOZ

PZOZ

Środki PZOZ

Gmina - GZS ZOZ
PZOZ

II.1.1.4

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Budżet gminy, środki Gmina Biskupiec - ZOZ
zewnętrzne
Budżet gminy

bez zmian

Gmina Kurzętnik - GS
ZOZ

bez zmian

2015-2020

Budżet gminy, środki Gmina Biskupiec - ZOZ
zewnętrzne

bez zmian

2015-2020

Budżet gminy, środki Gmina Biskupiec - ZOZ
zewnętrzne

bez zmian

CEL OPERACYJNY II.1.2:

Poprawa dostępu do specjalistów i pozyskanie wykwalifikowanej kadry medycznej
II.1.2.1

Wprowadzenie rejestracji internetowej,
telefonicznej, szkolenia dla kadry medycznej

Ilość podjętych działań

Min. 3

2015-2022

Budżet spółki

Szpital Powiatowy Sp. Funkcjonuje rejestracja internetowa w niektórych poradniach.
z o. o

II.1.2.2

Podnoszenie posiadanych i zdobywanie nowych
kwalifikacji personelu poprzez udział w kursach i
szkoleniach

Ilość przeszkolonych osób

Min. 5

2015-2020

Środki PZOZ

PZOZ

Starostwo - Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji

Funkcjonuje rejestracja internetowa w niektórych poradniach,
szkolenia kadry medycznej

Funkcjonuje rejestracja internetowa w niektórych poradniach,
szkolenia kadry medycznej

bez zmian

W latach 2015-2016 przeszkolono 6 osób (środki własne PZOZ)

13

Gmina Grodziczno - 6

Zmiana: źródła finansowania - z
Budżet gminy i PZOZ na PZOZ ;
odpowiedzialny za realizację -z Gmina
Grodziczno na PZOZ.

Powiat - 7 imprez 2015 rok 8 imprez w roku 2016

Powiat - 8 imprez

Powiat - 13 imprez

bez zmian

brak realizacji

brak realizacji

Zmiana - przeredagowano
odpowiedzialnego za realizację oraz
zmiana wskaźnika na min.1 projekt w
latach 2015-2022

ogłoszenie na stronie internetowej , ogłoszenia w gazecie lokalnej

informacje na stronie internetowej

bez zmian

1 program reumatoidalny

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Zmiana: źródła finansowania - z
Budżet gminy i PZOZ na PZOZ ;
odpowiedzialny za realizację -z Gmina
Grodziczno na PZOZ.

CEL OPERACYJNY I.1.3:

Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
II.1.3.1

Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym
i zdrowotnym zgodnie z kalendarzem imprez
zdrowotnych (współorganizator PSSE)

Ilość imprez

Min. 7 imprez
rocznie

2015-2022

Budżet powiatu

II.1.3.2

Pozyskanie funduszy na działania w zakresie
promocji zdrowia

Ilość przygotowanych
projektów

Min. 1 rocznie

2015-2022

Budżet powiatu

Środki zewnętrzne

PSSE
Samodzielne
brak
stanowisko d/s
pozyskiwania funduszy
zewnętrznych w
porozumieniu z
Wydział Oświaty,
Kultury i Promocji

II.1.3.3

Promocja zdrowia w mediach - telewizja, gazeta,
strona internetowa itd.

Ilość działań promocyjnych

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżet spółki

Szpital Powiatowy Sp.
z o. o

II.1.3.4

Tworzenie i realizacja nowych programów
prozdrowotnych dla pacjentów PZOZ

Ilość programów
prozdrowotnych

Min. 1

2015-2022

Środki PZOZ

PZOZ

W 2015 i 2016r. nie utworzono i nie realizowano nowych programów
prozdrowotnych dla pacjentów PZOZ

II.1.3.5

Realizacja usług opiekuńczych, w tym dla osób z
zaburzeniami psychicznymi z zakresu m.in. opieki
higienicznej oraz pielęgnacji

Liczba osób objętych
usługami

Min. 50

2015-2022

Budżet gminy,
budżet państwa

II.1.3.6

Ograniczanie niedożywienia w szczególności wśród
dzieci i młodzieży w ramach programów
rządowych i osłonowych

Liczba osób objętych
usługami

Min. 1 320

2015-2022

Budżet gminy

II.1.3.7

Zorganizowanie szkolenia dla realizatorów
szkolnych programów Czyste powietrze wokół nas
i Nie pal przy mnie proszę
Zorganizowanie szkoleń dla realizatorów
szkolnych programów w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom m.in. od tytoniu i
innych środków psychoaktywnych"

Ilość szkoleń

2

2015

Budżet państwa

PSSE

2

1 ( 50 %) Zakończono realizację programu " Nie pal przy mnie,
proszę" , wprowadzono program "Bieg po zdrowie".

2 ( 100 %)

Zmiana nazwy zadania na "
Zorganizowanie szkoleń dla
realizatorów szkolnych programów w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom m.in. od tytoniu i
innych środków psychoaktywnych"

II.1.3.8

Zorganizowanie szkoleń dla koordynatorów i
pielęgniarek szkolnych z zakresu zdrowego
odżywiania i aktywności fizycznej

Ilość szkoleń

2

2015-2016

Budżet państwa

PSSE

2 w 2015 r. ( 100 %) 2 w 2016 r. ( 100%)

2 ( 100 %)

2 ( 100 %)

bez zmian

II.1.3.9

Zorganizowanie konferencji powiatowej z udziałem
władz samorządowych , dyrektorów szkół,
pedagogów szkolnych, w tym podsumowanie
konkursu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób
krwiopochodnych, w tym HIV/AIDS, WZW C, WZW
B dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
Zorganizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
chorób zakaźnych dla pielęgniarek podstawowej
opieki zdrowotnej oraz medycyny szkolnej
Zorganizowanie szkoleń dla koordynatorów
szkolnych programów w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
alkoholu i tytoniu.

Ilość konferencji

1

2015

Budżet państwa

PSSE

1 w 2015 r. ( 100%) 1 w 2016 r. ( 100%)

1 ( 100 %)

1 ( 100 %)

bez zmian

Ilość szkoleń

2

2015-2016

Budżet państwa

PSSE

1 w 2015 r. 1 w 2016 r. ( 100%)

2 ( 100 %)

2 ( 100 %)

Zmiana nazwy zadania na "
Zorganizowanie szkoleń dla
koordynatorów szkolnych
programów w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom od
substancji psychoaktywnych,
alkoholu i tytoniu - zgodnie z
propozycją

Utworzenie szkoły dla rodziców

Liczba uczestników

Min. 40 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik GOPS

Gmina Kurzętnik - 36 rodzin objętych szkoleniem "Szkoła dla
rodziców"

bez zmian

Min. 20 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec GOPS, GOK

II.1.3.10

II.1.3.11

II.1.3.12

II.1.3.13

Szkolenia mieszkańców w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej

Realizacja programów dot. aktywizacji dzieci i
młodzieży (np. POMOSTY)

Gmina Miejska Nowe 102
Miasto Lubawskie MOPS

w rou 2017 usługi opiekuńcze świadczone były u 75
osób.Zrealizowano łącznie 16 073 roboczogodzin specjalistyczne
usługi opiekuńcze bdla osób za zaburzeniami

Gmina Miejska Nowe 1 422
Miasto Lubawskie MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w NML realizuje wieloletni
bez zmian
program wspierannia finansowego gmin w zakresie dożywiania"
pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.Do grudnia
2017 objęto 359 dzieci

Min. 20 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy

Liczba osób przeszkolonych Min. 40 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy

Min. 30 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Min. 40 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy

Min. 10

2015- 2022

Budżet gminy

Gmina Kurzętnik GOPS

Min. 20

2015- 2020

Budżet gminy, środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec GOPS, GOK

Liczba osób objętych
programem

60 rocznie

Zmiana miernika z min.125 na na
min.50 osób

bez zmian

Gmina Nowe Miasto
Lubawskie - GOPS,
GCK
Gmina Kurzętnik 150 rocznie
GOPS
Gmina Biskupiec GOPS, GOK

bez zmian

bez zmian
bez zmian

Gmina Nowe Miasto 2015 r. - przeszkolono 52 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; realizację 2017 r. - przeszkolono 84 uczniów szkół podstawowych; realizację zad. Gmina wiejska NML - przeszkolono 18 uczniów szkół podstawowych bez zmian
Lubawskie - GOPS, zad. zlecono organizacji pozarządowej -PCK ;
w
zlecono organizacji pozarządowej - PCK
i 40 dzieci; realizację zad. zlecono organizacji pozarzadowej - PCK
GCK
2016 r. - przeszkolono 44 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; realizację
zad. zlecono organizacji pozarządowej -PCK
10

bez zmian

bez zmian

II.1.3.14

Realizacja projektów aktywizujących dla seniorów

II.1.3.15

Utworzenie Klubu Seniora

Liczba osób objętych
programem

Liczba klubów

Min. 10

2015- 2022

Budżet gminy

Min. 30

2015- 2020

Min. 5

2015- 2022

Budżet gminy, środki
zewnętrzne
Budżet gminy

1

2015-2020

Budżet gminy

Min. 1

2015-2020

Budżet gminy

Min. 1

2015-2020

Budżet gminy

II.1.3.16

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu

Liczba domów 1 do 2020

1

2015-2020

Budżet gminy

II.1.3.17

Realizacja programu szczepień dla dzieci przeciwko
pneumokokom i szczepień HPV

Liczba dzieci
zaszczepionych

Min. 119 w roku

2015-2016

Budżet gminy,
budżet państwa

Min.20

2015-2020

Gmina Kurzętnik

125

Gmina Biskupiec GOPS, GOK
Gmina Nowe Miasto 2015 r. - 2 projekty aktywizujace seniorów(ok. 50 uczestników) - zad. zlecone
Lubawskie - GOPS, realizowane przez organizacje pozarządowe;
2016 r. - 2
GCK
projekty aktywizujace seniorów (ok. 50 uczestników) - zad. zlecone realizowane
przez organizacje pozarządowe

Gmina Kurzętnik GOPS
Gmina Biskupiec GOPS , GOK

Gmina Kurzętnik - Akademia Seniora

bez zmian
bez zmian

2017 r. - 1 projekt aktywizujący seniorów - 80 uczestników - realizację Gmina wiejska NML - 2 projekty aktywizujące seniorów - 43
zlecono organizacji pozarządowej
uczestników; realizację zlecono organizacji pozarządowej

bez zmian

Nie realizowano
bez zmian
bez zmian

Gmina Nowe Miasto
Lubawskie - GOPS,
GCK
Gmina Kurzętnik Nie realizowano
GOPS
Gmina Kurzętnik - GS
ZOZ
139 dzieci
Gmina Biskupiec - ZOZ

bez zmian
Nie realizowano
bez zmian
bez zmian
bez zmian

CEL OPERACYJNY I.4:

Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży
II.1.4.1

Utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych

Ilość mieszkań

Min. 1

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat

nie realizowano

nie realizowano

bez zmian

II.1.4.2

Standaryzacja instytucjonalnej pieczy zastępczej

Ilość zestandaryzowanych
placówek

1

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat

nie podejmowano działań

nie realizowano

nie zrealizowano - powołano zespół ds.standaryzacji

bez zmian

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających ze środka
transportu

Min. 39 osób w roku PŚDS

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - PŚDS

zakupiono środek transportu w roku 2016

zakupiono środek transportu w roku 2016

cel zrealizowany w 2016

bez zmian

Powiat - DPS

54 osoby

54 osoby
2017r. 8 szt. łóżek rehabilitacyjnych +materace. Agregat GAPPA GF3

2018r. 10 szt łóżek rehabilitacyjnych + materace. Wanna DELTOM
bez zmian
WPC-220 BMH z wózkiem. Podłączenie agregatu wraz z modernizacją
istniejącej instalacji elektrycznej.

Ilość spotkań
integracyjnych

Min. 3 w roku

W roku 2017 zorganizowano 8 spotkań o podłożu informacyjnym i
poznawczym

W roku 2018 zorganizowano 10 spotkań o podłożu informacyjnym i
poznawczym.

CEL OPERACYJNY I.5:

Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych
II.1.5.1

II.1.5.2

Zakup środków transportu przystosowanych do
przewożenia osób niepełnosprawnych

Podejmowanie działań aktywizujących osoby
niepełnosprawne z terenu Powiatu
Nowomiejskiego do udziału w różnego rodzaju
spotkaniach integracyjnych o podłożu
informacyjnym i poznawczym

54 osoby - DPS

2015-2022

Budżet powiatu i
PŚDS

Powiat - PŚDS we
współpracy z innymi
instytucjami

Dodatkowo będą realizowane cele wynikające ze „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”, która jest dokumentem związanym
niniejszej strategii.

Zmieniono źródło finansowania:
budżet Powiatu i PŚDS zgodnie z
propozycją

III.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET 1 (CEL STRATEGICZNY):

Rozwój infrastruktury powiatu tak, aby zabezpieczała ona potrzeby mieszkańców powiatu i turystów
CEL OPERACYJNY III.1.1:

Poprawa jakości dróg i komunikacji
OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

2015-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gminy /wszystkie/ Gmina Grodziczno - 2015r. - 2,4km; 2016r.- 5,7km
Gmina Kurzętnik - 2015 r. 10,562,00 mb, 2016 r. 3998 mb
Miasto NML - 2015 - 2km; 2016 - 1,3 km

Gmina Biskupiec - przebudowano na drogi z masy bitumicznej 2,85
km, z kostki brukowej - 0,24 km i przeprowadzono bieżace naprawy
na 83,02 km
Gmina Grodziczno -4,6 km
Gmina NML - 4,2 km

Gmina Nowe Miasto Lubawskie - 4,089 km
bez zmian
Gmina Kurzętnik - 4,1 km
Gmina miejska NML - 0,6 km
Gmina Grodziczno - przebudowano na drogi z masy bitumicznej 2,8
km, z kostki brukowej - 0,2 km i przeprowadzono bieżace naprawy na
30 km

4,1 km

2015

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 4,1 km
Dróg Powiatowych

Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 4,1 km

Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 4,1 km

bez zmian

Długość przebudowanej
drogi

5 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd Trwa realizacja - planowany termin zakończenia to IX 2017r.
Dróg Powiatowych

Wykonano w 2017r. - przebudowano odcinek dł. 6,1 km

Wykonano w 2017r. - przebudowano odcinek dł. 6,1 km

bez zmian

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1279N Kisielice – Biskupiec (od granicy
powiatu do drogi wojewódzkiej nr 538)

Długość przebudowanej
drogi

5,9 km

2015-2016

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd wykonano w 2016 - przebudowano odcinek dł. 5,9 km
Dróg Powiatowych

wykonano w 2016 - przebudowano odcinek dł. 5,9 km

Wykonano w 2016 - przebudowano odcinek dł. 5,9 km

bez zmian

III.1.1.5

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1299N gr. woj. (Brodnica) Krotoszyny –
Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na
odcinku Łąkorek – Łąkorz

Długość przebudowanej
drogi

2,0 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd nie zrealizowano
Dróg Powiatowych

nie realizowano

Przygotowana jest dokumentacja na realizację inwestycji na odcinku
2,8 km

bez zmian

III.1.1.6

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1299N gr. woj. (Brodnica) Krotoszyny –
Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na
odcinku Łąkorz – Bielice

Długość przebudowanej
drogi

4,3 km
6,1 km

2015-2016

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd wykonano w 2016r. - przebudowano 4,3 km drogi oraz na odcinku
Dróg Powiatowych Krotoszyny - Szwracenowo przebudowano odcinek o długości 0,9 km

wykonano w 2016r. - przebudowano 4,3 km drogi oraz na odcinku
Krotoszyny - Szwracenowo przebudowano odcinek o długości 0,9 km

wykonano w 2016r. - przebudowano 4,3 km drogi oraz na odcinku
Krotoszyny - Szwracenowo przebudowano odcinek o długości 0,9 km

zmiana wskaźnika - wskaźnik 6,1 km

III.1.1.7

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr.
woj. (Brzozie) na odcinku od granicy
województwa do skrzyżowania z droga
powiatową Nr 1317N w Tereszewie

Długość przebudowanej
drogi

3,8 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd nie zrealizowano
Dróg Powiatowych

nie zrealizowano

Przygotowana jest dokumentacja na realizację inwestycji w 2019 roku bez zmian
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na odcinku od granicy
województwa do Tereszewa (4,6 km)

III.1.1.8

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe
Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin –
Nawra

Długość przebudowanej
drogi

2,0 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd nie zrealizowano
Dróg Powiatowych

nie zrealizowano

nie zrealizowano

bez zmian

III.1.1.9

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541)
Truszczyny – Dębień na odcinku Świniarc
– Zwiniarz

Długość przebudowanej
drogi

1,9 km do

2015

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 1,9 km
Dróg Powiatowych

Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 1,9 km

Wykonano w 2015r. - przebudowano odcinek dł. 1,9 km

bez zmian

III.1.1.10

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1236N Wielka Tymawa – Łąkorz –
Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa
– Osówko

Długość przebudowanej
drogi

2,9 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd nie zrealizowano
Dróg Powiatowych

nie zrealizowano

nie zrealizowano

bez zmian

III.1.1.11

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1323N Kacze Bagno – Sugajenko na
odcinku Kacze Bagno -

Długość przebudowanej
drogi

2,3 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd w roku 2016 wykonano I etap : odcinek przez wieś Krzemieniewo Dróg Powiatowych przebudowano odcinek dł. 0,830 km. Nie wykonano odcinka Kacze
Bagno - Krzemieniewo (1,47 km) ze względu na brak wsparcia
finansowego z UE w ramach PROW

Nie wykonano odcinka Kacze Bagno - Krzemieniewo (1,47 km)

Nie wykonano odcinka Kacze Bagno - Krzemieniewo (1,47 km)

bez zmian

III.1.1.12

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1317N Marzęcice – gr. woj.
(Pokrzydowo) na odcinku Tereszewo –
Szafarnia

Długość przebudowanej
drogi

4,2 km
5,5 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2018 (zapewnione wsparcie Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2018 (zapewnione
Wykonano w 2018r. - przebudowano odcinek o długości 5,450 km
Dróg Powiatowych finansowe z UE w ramach PROW). Zadanie obejmuje odcinek Małe
wsparcie finansowe z UE w ramach PROW). Zadanie obejmuje odcinek
Bałówki - Szafarnia długości 5,450 km
Małe Bałówki - Szafarnia długości 5,450 km

zmiana wskaźnika - wskaźnik 5,45

2,7 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - Zarząd
Dróg Powiatowych

Nr

ZADANIE

III.1.1.1

Remonty, budowa i przebudowa dróg
gminnych

III.1.1.2

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1335N Nowe Miasto Lubawskie –
Mroczno – Słup na odcinku Nowe
Miasto Lubawskie – Gwiździny
Przebudowa drogi powiatowej Nr
1335N Nowe Miasto Lubawskie –
Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny –
Mroczno

Długość przebudowanej
drogi

III.1.1.4

III.1.1.3

III.1.1.13

III.1.1.14

III.1.1.15

MIERNIK

Ilość wyremontowanych lub Min. 30 km na terenie
wybudowanych dróg w km
wszystkich gmin

Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Długość wybudowanej drogi
Ostrowite – gr. woj. (Górale) na odcinku
Ostrowite – gr. woj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr
Długość przebudowanej
1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór
drogi
na odcinku Lekarty – Nowy Dwór
Przebudowa mostu zlokalizowanego w
ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr.
woj. (Ciche) – Nielbark – gr woj.
(Brzozie) w km 0+012 na przepust z rur
stalowych

WSKAŹNIK

Liczba przebudowanych
obiektów

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w terminie do
czerwca 2018r.

Przygotowana jest dokumentacja techniczna na budowę drogi

bez zmian

Zadanie przygotowywane do realizacji w roku 2018. Rozszerzono
zakres zadania na odcinek Skarlin - Nowy Dwór. Planowana długość
drogi do przebudowy to 7,817 km

Wykonano w 2018r. - przebudowano odcinek o długości 7,800 km

zmiana wskaźnika - wskaźnik 7,817

wykonano w 2016r. - przebudowano 1 obiekt

wykonano w 2016r. - przebudowano 1 obiekt

bez zmian

nie zrealizowano
4,0 km
7,8 km

2015-2019

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

1 inwestycja

2015-2016

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat -Zarząd
Dróg Powiatowych zadanie przygotowywane do realizacji w roku 2018. Rozszerzono
zakres zadania na odcinek Skarlin - Nowy Dwór. Planowana długość
drogi do przebudowy to 7,817 km
Powiat - Zarząd wykonano w 2016r. - przebudowano 1 obiekt
Dróg Powiatowych

CEL OPERACYJNY III.1.2:

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej jako podstawy społeczeństwa informacyjnego, e-zdrowia, e-administracji - rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych w różnych dziedzinach

III.1.2.1

Rozwój e-administracji w gminach i
jednostkach podległych

Liczba jednostek z
rozwiniętą e-administracją

min. 2 jednostki

2015-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno W roku 2015 i 2016 nie nastąpił rozwój e-administracji w gminie i
jednostkach podległych
Gmina Nowe
Miasto Lubawskie

brak realizacji

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Zagrożenie realizacji wskaźnika

Cel w trakcie realizacji

bez zmian

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2018r.
nie były podejmowane wspólne działania z innymi JST.

Zmieniono cel na Promocja e-usług przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście
Lubawskim.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zdobyła w 2017 roku dofinansowanie,
które zagwarantuje uruchomienie elektronicznych usług publicznych
w urzędzie. Planowo w drugim kwartale roku 2018 mieszkaniec
będzie mógł załatwiać swoje sprawy urzędowe bez wychodzenia z
domu – za pośrednictwem Internetu. Główne udogodnienia, które
zyska klient urzędu, to: płatności elektroniczne; możliwość
elektronicznego składania deklaracji podatkowej, wniosku lub
informacji; odbieranie powiadomień przez aplikację mobilną lub email, np. o zbliżającym się terminie płatności; dostęp do punktu
potwierdzenia profilu zaufania ePUAP; nowoczesny sprzęt
komputerowy do obsługi mieszkańca w urzędzie; podwyższone
kompetencje urzędników. Wartość projektu to blisko 813 tys. zł.
Dofinansowanie otrzymane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014–2020 wynosi 700 tys. zł.

III.1.2.2

Wzrost świadomości i promocja e-usług
wśród mieszkańców powiatu
nowomiejskiego. Współpraca z innymi
JST na terenie powiatu w zakresie
realizacji zadania
Promocja e-usług przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Mieście
Lubawskim.

Liczba samorządów
zaangażowanych w
promocję e-usług

min. 3 JST

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo Wydział
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W latach 20152016 nie były podejmowane wspólne działania z innymi JST.

III.1.2.3

Zwiększenie liczby korespondencji
elektronicznej względem korespondencji
tradycyjnej

Liczba korespondencji
wysyłanej elektronicznie

zwiększenie o min. 5%
w każdym kolejnym
roku do roku
poprzedniego

2016-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo Wydział
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich

W roku 2017 poprzez "Cyfrowy Urząd" wysłano 18 spraw.
Poprzez E-puap wysłano w 2017r. 762 sprawy.
Powiat - w roku 2015 poprzez "Cyfrowy Urząd" wysłano 18 spraw. W
roku 2016 wysłano 70 spraw. Poprzez E-puap wysłano w 2015 roku 33
sprawy, a w 2016r. 72 sprawy.

Poprzez E-puap wysłano w 2018 r. około 1300 spraw.
Cyfrowy urząd - 5 spraw

bez zmian

III.1.2.4

Podniesienie liczby e-usług
świadczonych na platformie e-PUAP
Podniesienie liczby e-usług
świadczonych przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Miescie
Lubawskim.

Liczba e-usług świadczonych wprowadzenie min. 2
na e-PUAP
usług

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo Wydział
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W latach 20152016 nie wprowadzono nowych e-usług na platformie e-PUAP.

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2017r.
nie wprowadzono nowych e-usług na platformie e-PUAP.

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2018r.
nie wprowadzono nowych e-usług na platformie e-PUAP.

Zmiana celu operacyjnego: Podniesienie
liczby e-usług świadczonych przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Miescie
Lubawskim.

III.1.2.5

Wdrożenie niezbędnych rozwiązań
informatycznych warunkujących
realizację zadań z zakresu e-usług:
System Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją odpowiadającego
potrzebom JST
Budowa sieci Internetu
szerokopasmowego na terenie
poszczególnych gmin

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W latach 20152016 nie wprowadzono nowego Systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją.

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2017r.
nie wprowadzono nowego Systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją.

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2018r.
nie wprowadzono nowego Systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją.

bez zmian

Gmina Biskupiec- niebudowano sicei na terenie gminy
Gmina NML - nie budowano sieci
Gmina Grodziczno - 6 km

Gmina Nowe Miasto Lubawskie - Na terenie Gminy została
zwiększona sieć dostępu do internetu szerokopasmowego w msc.
Gwiździny i Jamielnik o łącznej długości około 11750 mb. - cel
zrealizowany

bez zmian

Gmina Kurzętnik - 11 km (2015)

Gmina Miejska NML nie realizowała zadania
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

III.1.2.6

Wdrożenie systemu

1 system

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo Wydział
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich

Ilość kilometrów sieci

min. 10 km

2015

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gminy /wszystkie/

min. 10 km

III.1.2.7

Realizacja projektu z zakresu
zintegrowanej informacji geodezyjnej i
kartograficznej Warmii i Mazur
następujące zadania: 1) założenie dla
całego powiatu bazy GESUT 2) założenie
dla terenu miasta oraz zwartych
zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowę obszarów wiejskich bazy
BDOT 500 3) cyfryzacja zasobów
powiatowego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej 4)
modernizacja ewidencji gruntów i
budynków dla wybranych obrębów 5)
inwentaryzacja, uzupełnienie i
zagęszczenie osnowy wysokościowej na
terenie powiatu 6) powołanie
inspektorów nadzoru do kontroli
zleconych prac

Ilość utworzonych baz
danych

- Utworzenie baz:
BDOT 500, GESUT dla
powiatu zgodnie z
przepisami

Ilość dokumentów
archiwalnych w postaci
cyfrowej w stosunku do
całego zasobu
Ilość zmodernizowanych
obrębów ewidencyjnych

- min. 200 tys.
dokumentów
cyfrowych

Ilość obrębów dla którym
zostanie wykonana
inwentaryzacja osnowy
geodezyjnej
Ilość nowych punktów
osnowy geodezyjnej

- 18
zmodernizowanych
obrębów
- wykonanie
inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej dla 68
obrębów powiatu
punktów
– min. 140 nowo
założonych punktów
osnowy geodezyjnej na
terenie powiatu

Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022r. W 2017r.
nie były podejmowane wspólne działania z innymi JST.

2016-2020

2016-2020

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno - w roku 2015 i 2016 nie budowano sieci Internetu
szerokopasmowego
Starostwo W ramach współpracy z innymi powiatami województwa warmińskoWydział Geodezji i mazurskiego, realizowanej poprzez lidera projektu Powiat Bartoszycki,
Nieruchomości partnerzy projektu otrzymali wzór SIWZ na wyłonienie firmy doradczej
do prowadzenia projektu w ramach RPO. Przygotowano i uzgodniono z
WINGiK projekt modernizacji egib dla gminy Kurzętnik oraz
przygotowano dane (tabele) dla GUGiK niezbędne do przeprowadzenia
postępowań na wyłonienie wykonawców do realizacji zadań
określonych w ramach współpracy PO PC (modernizacja egib dla gminy
Kurzętnik oraz założenie bazy GESUT dla terenu całego powiatu).

Zadanie w trakcie realizacji - w dniu 30.11.2017 roku podpisano
umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa w ramach
konkursu finansowanego z RPO Warmi i Mazur (oś 3 działanie 3.1 wyskość dofinansowania 2,5 mln. Zł termin realizacji projektu
30.10.2019

Zadanie w trakcie realizacji: w ramach porozumienia z GUGiK ze
bez zmian
środków POPC utworzono bazę GESUT dla całego powiatu oraz
wykonano modernizację egib dla części obrębów gminy Kurzętnik. W
ramach projektu "Zintegrowana Informacja Warmii i Mazur w
Powiecie Nowomiejskim" w trakcie realizacji są zadania: utworzenie
bazy BDOT, modernizacja egib w zakresie budynków i obiektów trwale
związanych z budynkami dla gminy Grodziczno (umowy z
wykonawcami podpisano w dniu7.01.2019 r.). W trakcie jest
procedura przetragowa na zadania: Modernizacja osnowy
wysokościowej dla terenu powiatu, Cyfryzacja powiatowego zasobu
geod.i kart.

III.1.2.8

Zakup oprogramowania do
gromadzenia, opracowania,
wyszukiwania i udostępniania zasobów
biblioteki pedagogicznej

Kompletne
oprogramowanie (7
modułów)

Zakup
oprogramowania i
wdrożenie do użytku

2015-2016

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat Program biblioteczny nie został zakupiony w monitorowanym okresie,
Powiatowe
z powodu braku środków finansowych na ten cel.
Centrum Rozwoju i
Edukacji

W listopadzie 2017 r. został zakupiony dostęp do System Libra NET
(program biblioteczny) w celu sprawnego, bezpiecznego zarządzania
danymi czytelników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

cel zrealizowany w 2017 roku

bez zmian

Powiat
nie podejmowao działań
Gminy/wszystkie/

Gmina Grodziczno - brak realizacji

Gmina Kurzętnik - nie podejmowano działań
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

CEL OPERACYJNY III.1.3:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w tym terenów inwestycyjnych
III.1.3.1

Utworzenie „Mapy terenów
inwestycyjnych powiatu
nowomiejskiego” – istniejących i
projektowanych wraz z promocją mapy

Dokument końcowy

1) Spotkanie w/s
tworzenia dokumentu

2015-2016

Budżet powiatu
Budżety gmin

2) Opracowanie
dokumentu
III.1.3.2

III.1.3.3

Rozszerzenie Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Tworzenie nowych terenów
inwestycyjnych

bez zmian

Wielkość powierzchni
nowych terenów
inwestycyjnych

Min. 25 ha na terenie
gminy Kurzętnik
Min. 10 ha na terenie
gminy miejskiej NML

2016-2018

Wielkość powierzchni
nowych terenów
inwestycyjnych

Min. 25 ha na terenie
powiatu

2015-2022

Ilość przygotowanych i
rozpowszechnionych
informacji

Min. 1 w roku

Budżety gmin

2017-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gmina Kurzętnik

nie rozszerzono

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie
Gmina Kurzętnik

2015-10 ha

Kompleksowa informacja gospodarcza
skierowana do przedsiębiorców i
potencjalnych inwestorów w tym
marketing oferty inwestycyjnej

2016-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gmina Kurzętnik

bez zmian
bez zmian

17

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie
Gmina Biskupiec

III.1.3.4

Gmina Kurzętnik - nie rozszerzono

bez zmian
Nie realizowano

bez zmian

Gmina Biskupiec - nie utworzono nowych terenów

bez zmian

2 rocznie

bez zmian

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie

Promocja oferty inwestycyjnych poprzez stronę intrenetową Gminy.

bez zmian

Gmina Biskupiec

Konto na PAIH

bez zmian

CEL OPERACYJNY III. 1.4:

Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców powiatu i turystów (w tym infrastruktura sportowa, turystyczna, obiekty użyteczności publicznej itp.).
III.1.4.1

Budowa hali sportowej przy Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Kurzętniku

Ilość obiektów

1

2015-2020

Budżety powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat

III.1.4.2

Budowa i zagospodarowanie plaż

Ilość zagospodarowanych
plaż

Min. 2 plaże
Min. 1 plaża

2015-2022

Budżety gmin,
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno

III.1.4.3

Budowa boisk wielofunkcyjnych

Ilość wybudowanych boisk
wielofunkcyjnych

Min. 3 boiska

2015-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

III.1.4.4

Budowa/remont/rozbudowa świetlic
wiejskich

Ilość wybudowanych
/zmodernizowanych
obiektów

Min. 5

2015-2022

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie maj 2017

W 2015 i 2016r. nie zagospodarowano plaży. W 2017r.planowane
złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach LGD na realizaję
inwestycji

zadanie zakończone 30 czerwca 2017 r.

zadanie zakończone 30 czerwca 2017 r.

bez zmian

W 2017r. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW na
lata 2014-2020. Realizacja inwestycji w 2018r.

Gmina Grodziczno-zagospodarowano 1 plażę w Rynku

Zmiana wskaźnika: z 2 na 1

Gmina Biskupiec

bez zmian

Nie realizowano
Gmina Grodziczno W 2015 i 2016r. nie wybudowano boiska. W 2017r.planowane złożenie W 2017r. Uzyskano dofinansowanie z MSiT na realizację inwestycji w
wniosku o dofinansowanie do MSiT na realizaję inwestycji
2018/2019r.

W 2017r. Uzyskano dofinansowanie z MSiT na realizację inwestycji w
2019/2020r.

Gmina Biskupiec

bez zmian

bez zmian
Rozpoczęto realizacje 2 boisk

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie
Gmina Biskupiec

bez zmian
W 2018 planuje się budowę świetlicy wiejskiej w Bagnie.
bez zmian
Nie realizowano

III.1.4.5

III.1.4.6

Zagospodarowanie terenu wokół boiska
sportowego w Bratianie

Ilość zagospodarowanych
obiektów

1

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na
terenach gmin – (wyznaczenie i
oznaczenie tych ścieżek)

Ilość powstałych ścieżek
rowerowych w km

Min. 15 km na terenie
wszystkich gmin

2015-2022

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie

Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno

W 2017 r. doposażono plac zabaw obok boiska sportowego w
Bratianie, a także wykonano nowe ogroszenia placu. W 2018 r.
planowana jest kontynuacja doposażenia tego placu zabaw.

bez zmian
brak realizacji

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie
Gmina Kurzętnik

bez zmian
cel zrealizowany w 2017 roku

W 2018 r. planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości 4,7
km z Bratiana do Radomna.
5,28 km

Gmina Biskupiec

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań
Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława - Etap I Bratian – Radomno bez zmian
o długości 4.71 km. W roku 2019 zaplanowano budowę etapu II
ścieżki rowerowej w msc. Radomno o długości 2.45 km
Wykonano 900 m ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym bez zmian
Kurzętnik - Kaługa.

Nie realizowano

bez zmian

III.1.4.7

Wyznaczenie i oznaczenie ścieżki
edukacyjnej przy jeziorze w Zwiniarzu
wraz z budową siłowni zewnętrznej

Ilość powstałych ścieżek
edukacyjnych

1 ścieżka

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno W 2015 i 2016r. Nie utworzono ścieżki edukacyjnej przy jeziorze w
Zwiniarzu wraz z budową siłowni zewnętrznej. Do 2018r. r.planowane
złożenie wniosku o dofinansowanie na realizaję inwestycji.

brak realizacji

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Zagrożenie realizacji wskaźnika.
Propozycja usunięcia zadania.

III.1.4.8

Rozwijanie usług oferowanych przez
Centrum Turystyczne w Ostaszewie

Ilość nowych usług
turystycznych oferowanych
przez Centrum

2 nowe usługi
1 nowa usługa

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno W 2015 i 2016r. nie poszerzono zakresu usług oferowanych przez
Centrum Turystyczne w Ostaszewie

brak realizacji

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Zmiana wskaźnika: z 2 na 1

III.1.4.9

Modernizacja i budowa infrastruktury
sportowej na terenie MOSiR

Ilość nowych obiektów

3

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie

zrea;izowana modernizacja areny piłkarsko-lekkoatletycznej na
terenie MOSiR(53 obiekty- infrastruktura lekkoatletyczna, trybuny,
budynek zaplecza sportowego)

bez zmian

III.1.4.10

Kompleksowy remont i przebudowa
budynku Miejskiego Centrum Kultury
mająca na celu dostosowanie do
nowoczesnej działalności kulturalnej

Wielkość odnowionej
powierzchni użytkowej

1 000 m2

2015-2022
2017-2018

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie

zadanie zrealizowane( odnowiona powierzchnia użytkowa 1150m2

Aktualizacja terminu: 2017-2018

III.1.4.11

Remont i przebudowa dawnego kościoła
ewangelickiego mające na celu
dostosowanie do nowoczesnej
działalnościul.kulturalnej
Modernizacja
Rynek w celu
zapewnienia przywrócenia
historycznego wyglądu
średniowiecznego założenia
urbanistycznego oraz nadania nowej
funkcjonalności

Wielkość odnowionej
powierzchni użytkowej

4 000 m2

2015-2022
2017-2019

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Wielkość odnowionej
powierzchni użytkowej

7 500 m2

2015-2022
2017-2019

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie
Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie

III.1.4.13

Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul.
Narutowicza na potrzeby rekreacji i
wypoczynku osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
zamieszkałych w obszarze
rewitalizowanym

Wielkość odnowionej
powierzchni użytkowej

60 000 m2

2015-2022

Budżet gminy Środki
zewnętrzne

III.1.4.14

Rewitalizacja Ogrodu Róż na potrzeby
rekreacji i wypoczynku osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem zamieszkałych w
obszarze rewitalizowanym

Wielkość odnowionej
powierzchni użytkowej

2 900 m2

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

III.1.4.15

Termomodernizacja budynku internatu
Zespołu Szkół im. C.K. Norwida
(cieplenie budynku i wykonanie elewacji
zewnętrznej) oraz budynku użyteczności
publicznej przy ul.Skrajnej 1 w
Pacółtowie )obecnie Dom Dziecka)

Ilość budynków po
termomodernizacji

min. 1

2015-2020

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - ZS im. C.K. brak realizacji
Norwida w NML,
PCRE,
PŚDS

III.1.4.16

Renowacja budynku biblioteki Zespołu
Szkół im. C.K. Norwida (remont elewacji,
wymiana stolarki okiennej)

Ilość budynków po
renowacji

1

2015-2020

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - ZS im. C.K. brak realizacji
Norwida w NML

brak realizacji

bez zmian

III.1.4.17

Modernizacja bazy lokalowej ZS im. C.K.
Norwida w tym wymiana stolarki
okiennej w „starej” części szkoły,
remont wewnętrzny hali sportowej,
remont auli szkolnej

Ilość budynków po
modernizacji

2

2015-2020

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - ZS im. C.K. brak realizacji
Norwida w NML

brak realizacji

bez zmian

III.1.4.18

Budowa Całorocznego Kompleksu
Sportowego na Kurzej Górze i jego
rozbudowa

Ilość uruchomionych
kompleksów sportowo
rekreacyjny

1) budowa obiektu
podstawowego

2015

Budżet gminy
Środki zewnętrzne
Inwestor zewnętrzny

Gmina Kurzętnik

zrealizowano

cel zrealizowany

cel zrealizowany

bez zmian

2) rozbudowa obiektu

2016-2022

cel zrealizowany

cel zrealizowany

1

2015-2016

Gmina Kurzętnik

1

cel zrealizowany

cel zrealizowany

Min. 50 osób rocznie

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne
Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat – DPS

bez zmian

Min. 370 punktów

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat – DPS

bez zmian

Min. 15 dzieci

2015-2020

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - PCRE

III.1.4.12

III.1.4.19
III.1.4.20

III.1.4.21

III.1.4.22

Rewitalizacja Parku Przypałacowego w
Ilość obiektów po
Kurzętniku
rewitalizacji
Wykonanie oświetlenia terenu
liczba osób korzystających z
rekreacyjnego przy DPS w Grodzicznie
oświetlenia o zmroku
Zakup agregatu prądotwórczego z
Ilość punktów poboru
automatycznym rozruchem energii
załączeniem 50 kW
Utworzenie Sali Integracji Sensorycznej Ilość dzieci korzystających z
dla dzieci
zajęć

Aktualizacja terminy:2017-2019
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji

Aktualizacja terminu:2017-2019

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie

zadanie w trakcie realizacji

Aktualizacja terminu::2018-2020

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie

zadanie w trakcie realizacji

aktualizacja terminu: 2018-2020

brak realizacji

Dodatkowo będą realizowane cele wynikające z „Powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu nowomiejskiego na lata 2014 – 2017”, który jest dokumentem związanym niniejszej strategii.

Brak realizacji w 2017 roku zadania polegającego na wnioskowaniou o Brak realizacji zadania w roku 2018 z powodu nie wnioskowania o
środki z rezerwy celowej na termomodernizację budynku internatu.
dodatkowe środki z rezerwy celowej. Brak środków własnych
Brak wsparcia finansowego z innych jednostek.
pozostałych jednostek jako wkładu własnego.

brak realizacji

brak realizacji

rozszerzenie zadania o
termomodernizację budynku
użyteczności publicznej przy ul.Skrajnej 1
w Pacółtowie.

bez zmian

bez zmian

III.

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET 2 (CEL STRATEGICZNY):

Dobry stan środowiska dający podstawę rozwoju turystyki i gwarantujący bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańcom powiatu
CEL OPERACYJNY III.2.1:

Osiągnięcie wskaźnika lesistości powiatu na poziomie min.25 %
Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

III.2.1.1

Promowanie zalesiania marginalnych
gruntów porolnych (akcje informacyjne)

Ilość spotkań
informacyjnych

1 spotkanie informacyjne
lub artykuł prasowy
W roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Starostwo –
Wydział
Środowiska i
Rolnictwa

Przeprowadzono spotkania infmacyjne połączone ze szkoleniem w roku 2015: 4
szkolenia dla wszystkich gmin (gmina miejska i wejska NML razem), 2 szkolenia
2016 r. (Kurzętnik i Grodziczno). Umieszczano materiały informacyjne w
zakresie nadzoru nad lasami na stronach internetowych Starostwa.

Przeprowadzono 1 spotkanie infmacyjne połączone ze szkoleniem w
roku 2017: (gmina miejska i wejska NML razem). Umieszczano
materiały informacyjne w zakresie nadzoru nad lasami na stronach
internetowych Starostwa - 3 komunikaty. Akcja informacyjna jest
prowadzona także poprzez bezpośredni kontakct lesniczego ds. lasów
niepaństwowych z właścicielami gruntów w ramach wynonywanego
nadzoru.

bez zmian

1 spotkanie (gm.Kurzętnik)
1 spotkanie (razem gm. miejska i wiejska NML)
Starostwo –
W roku 2015 w UPUL ujawniono 41,38 ha nowych lasów, w EGiB: 98,00 ha. W
Wydział Geodezji 2016 w UPUL ujawniono 48,05 ha, w EGiB ubyło 9,00 ha lasów (wyłaczenie pod
budowę obwodnicy NML)
W roku 2017 w UPUL ujawniono w EGiB: 29,00 ha

1 spotkanie - gmina Biskupiec

bez zmian

cel osiągnięty w roku 2017

bez zmian

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Grodziczno

Gmina Grodziczno-zagospodarowano 1 plażę w Rynku

bez zmian

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gminy /wszystkie/

Gminy /wszystkie/

Ujawnianie terenów leśnych w planach
urządzania lasu i ewidencji gruntów

Ilość ha gruntów leśnych 100 ha w latach 2015-2022
ujawnionych w
ewidencji

2015-2019

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji

Przeprowadzono 1 spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem
dla mieskańców gminy Biskupiec. Zamieszczono materiały
informacyjne w zakresie nadzoru nad lasami na stronach
internetowych Starostwa. Akcja informacyjna jest również
prowadzona przez bezpośredni kontakt leśniczego ds. lasów
niepaństwowych, z właścicielami gruntów leśnych, w ramach
wykonywanaego nadzoru.

Ilość artykułów
prasowych

III.2.1.2

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

CEL OPERACYJNY III.2.2:

Zapewnienie swobodnego dostępu do wszystkich wód publicznych
III.2.2.1

III.2.2.2

Zagospodarowanie plaży na terenie
gminy Grodziczno
Kontrole w zakresie przestrzegana
obowiązku zapewnienia dostępu do wód
objętych powszechnym korzystaniem

Ilość
zagospodarowanych plaż
do 2022
Kontrole – szt.

Ilość plaż do 2022 – 1

5 kontroli rocznie

2015-2022

2015-2022

W 2015 i 2016r. nie zagospodarowano plaży. W 2017r.planowane złożenie
wniosku o dofinansowanie w ramach LGD na realizaję inwestycji

Starostwo –
Wydział
Środowiska i
Rolnictwa

W 2017r. pozyskano środki z PROW na lata 2014-2020. Realizacja
inwestycji w 2018r.
bez zmian

W 2017 r. nie przeprowadzano kontroli ukierunkowanej na
W 2015 i 2016r. Nie przeprowadzono kontroli w zakresie przestrzegana
przestrzeganie obowiązku zapewnienia dostępu do wód objętych
obowiązku zapewnienia dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem powszechnym korzystaniem, lecz uwzględniano tę problematykę
podczas wspołnych patroli z PSR

Prowadzono wspólne kontrole z PSR Olsztyn: w 2015 r. - 4 kontrole, w 2016 r. - Prowadzono wspólne kontrole z PSR Olsztyn: w 2017 r. - 5 kontroli,
7 kontroli
skontrolowano 39 obiektów/akwenów

Z dniem wejścia w życie przepisów nowego prawa wodnego tj. od
01.01.2018 r., Starosta stracił kompetencje do prowadzenia kontroli
w zakresie przestrzegania obowiązku zapewnienia dostępu do wód
objetych powszechnym korzystaniem

cel niemożliwy do realizacji od
2018 r.

CEL OPERACYJNY III.2.3:

Wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju OZE, w szczególności lokalizacji wiatraków i biogazowni
III.1.3.1

Pozyskanie inwestorów – udostępnienie Realizacja przedsięwzięć
terenów pod inwestycje OZE –
OZE
biogazownia, panele fotowoltaiczne

1 przedsięwzięcie OZE w
każdej gminie rocznie

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Powiat
Powiat -brak realizacji - powiat nie dysponował terenami mogącymi zostać
udostępnione pod budowę OZE
Gminy /wszystkie/ Gmina Kurzętnik - brak realizacji

Gmina Grodziczno - brak realizacji
Powiat -brak realizacji - powiat nie dysponował terenami mogącymi
zostać udostępnione pod budowę OZE
Gmina Kurzętnik - brak realizacji

Gmina Mejska Nowe Miasto Lubawskie- brak realizacji
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań
Powiat -brak realizacji - powiat nie dysponował terenami mogącymi
zostać udostępnione pod budowę OZE
Gmina Kurzętnik - brak realizacji

bez zmian

CEL OPERACYJNY III.2.4:

Zadowalający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, turystów i przedsiębiorców
III.2.4.1

Kontynuacja działań w zakresie edukacji
dzieci i młodzieży szkolnej, turystów i
przedsiębiorców

Ilość osób objętych
działaniami
edukacyjnymi

200 osób w każdej gminie
rocznie
200 osób we wszystkich
gminach łącznie

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin Środki
zewnętrzne

Powiat

Czynnie uczestniczono jako wspólorganizator i wspierano konkursy
ekologiczne, wyjazdy edukacyjne w szkołach, szkółce wędkarskiej itd..
Działaniami objęto corocznie ok. 1000 osób.

Czynnie uczestniczono jako wspólorganizator i wspierano konkursy
ekologiczne, wyjazdy edukacyjne w szkołach, szkółce wędkarskiej itd..
Działaniami objęto corocznie ok. 1000 osób. Udostępniono bezpłatną
aplikację na urządzenia mobilne związaną m.in.. z ekologią i ochroną
środowiska.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie- propagowanie Światowego zmiana wskaźnika
Dnia Bez Samochodu- ok. 160 osób, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata w
akcjach brali udział uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjum;roznoszenie ulotek informacyjnych wśród mieszkańcównt.
Zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
Powiat - Czynnie uczestniczono jako współorganizator i wspierano
konkursy ekologiczne, wyjazdy edukacyjne w szkołach, szkółce
wędkarskiej itp. Działaniami objęto ok. 500 uczestników.

Gmina Biskupiec - około 100 osób
Gmina Biskupiec - 5 rocznie

Gmina Grodziczno - około 100 osób
Gmina Grodziczno - 5 rocznie
Powiat - Prowadzono pogadanki i prelekcje w szkołach, szkółce
wędkarskiej. Działaniami objęto ok. 200 uczestników.

Gminy /wszystkie/ Gmina Grodziczno - 2015r. - 250osób, 2016r.- 240 osób

III.2.4.2

Zorganizowanie akcji/pogadanki z zakresu
edukacji ekologicznej dla dzieci i
dorosłych w szkołach

Ilość zorganizowanych
pogadanek

5 w każdej gminie rocznie
5 we wszystkich gminach
łącznie

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin Środki
zewnętrzne

Powiat Gminy
/wszystkie/

Gmina Kurzętnik - 100 rocznie
Gmina Grodziczno - 2015r.-5 spotkań; 2016r.- 5 spotkań
Powiat - Prowadzono pogadanki i prelekcje w szkołach, Uniwesytecie Trzeciego
Wieku, Przedszkolu Miejskim, szkółce wędkarskiej itd.. Działaniami objęto
corocznie ok. 1000 osób.
Gmina Kurzętnik - 5 rocznie

Powiat - Prowadzono pogadanki i prelekcje w szkołach, szkółce
ekologiczno-wędkarskiej, na szkoleniach z tematyki leśnej itd.
Działaniami objęto w 2017 ok. 500 osób.

zmiana wskaźnika

CEL OPERACYJNY III.2.5:

Ustalone zasady rozwoju turystyki z zabezpieczeniem walorów przyrodniczych powiatu
III.2.5.1

Tworzenie ścieżek ekologicznych w
wyznaczonych miejscach wartościowych
pod względem przyrodniczym

Tworzenie ścieżek
ekologicznych

1 ścieżka w każdej gminie

2015-2022

Budżet powiatu
Powiat
Gmina Grodziczno - W 2015 i 2016r. Nie utworzono ścieżek
Budżety gmin Środki Gminy /wszystkie/ Powiat - Nie realizowano budowy ścieżek ekologicznych ze środków powiatu.
zewnętrzne
Gmina Kurzętnik - 1 ścieżka

Gmina Biskupiec - nie utworzino ścieżki

Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

Powiat - Nie realizowano budowy ścieżek ekologicznych ze środków
powiatu.

CEL OPERACYJNY III.2.6:

Sprawnie działający system nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska
III.2.6.1

Kontrole prowadzone przez gminę w
zakresie przestrzegania przepisów z
zakresu utrzymania czystości i porządku
przez mieszkańców

Ilość kontroli

10 kontroli rocznie w
każdej gminie

2015-2022

Budżety gmin Środki Gminy /wszystkie/ Gmina Grodziczno - w 2015 - 10; 2016-10.
zewnętrzne
Gmina Kurzętnik - 2 kontrole

Gmina Biskupiec 2 u mieszkańców i cykliczne kontrole zakładu
odbierającego odpady

Gmina Grodziczno - 10 rocznie

bez zmian

50 dofinansowanych
przedsięwzięć

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin Środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec - 53 posesje

cel osiągnięty w roku 2017

bez zmian

cel osiągnięty w roku 2017

bez zmian

CEL OPERACYJNY III.2.7:

Racjonalna gospodarka odpadami, w szczególności niebezpiecznymi
III.2.7.1

Kontynuacja programu wsparcia
finansowego przy wymianie pokryć
dachowych z eternitu

Ilość nieruchomości
objętych wsparciem

Usuwanie azbestu z własności
prywatnych

Ilość nieruchomości
objętych wsparciem
Kwota wsparcia
finansowego

50 dofinansowanych
przedsięwzięć
100 000,00 zł

Ilość usuniętych ton
azbestu do 2022

500 Mg w każdej gminie

Powiat

Nie przeznaczono środków finansowych na demontaż azbestu. Prowadzono
akcje informacyjne i sporządzono Program Powiatowy umożliwiający
pozyskiwanie środkwó przez gminy.

Powiat - Nie przeznaczono środków finansowych na demontaż
azbestu. Prowadzono akcje informacyjne i sporządzono Program
Powiatowy umożliwiający pozyskiwanie środków przez gminy.

Gminy /wszystkie/ Gmina Kurzętnik 56 w latach 2015-2016
III.2.7.2

III.2.7.3

Usuwanie azbestu z budynków
użyteczność publicznej

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Powiat
Brak możliwości wsparcia finansowego osób fizycznych.
Gminy /wszystkie/

Nie wspierano finansowo osób fizycznych ani innych podmiotów.
Gmina Biskupiec - 53 posesje kowta 74 774,81 zł.

Gmina Grodziczno - 2015r. - 27; 2016r. - 15
Gmina NML - 2015 r.-27 nieruchomości - 29 665,36 zł, 2016r.-24 nieruchomosci Gmina Grodziczno - 25 nieruchomości , kwota 2710,16 zł
, 36 599,35 zł
Gmina Kurzętnik - 55 w latach 2015-2016
Miasto NML - 2015- 28 nieruchomości- 22 478,10 zł; 2016-21 nieruchomości15 088,79 zł
2015-2022

Budżet powiatu
Budżet gminy Środki
zewnętrzne

Powiat

bez zmian
Brak danych - w związku ze zmianą przepisów brak rzetelnej ewidencji
wytwarzanych odpadów

Brak danych - w związku ze zmianą przepisów brak rzetelnej ewidencji Brak danych - w związku ze zmianą przepisów brak rzetelnej ewidencji
wytwarzanych odpadów
wytwarzanych odpadów

Gmina Grodziczno - 2015r. - 0; 2016r. - 0

Gmina Grodziczno - brak realizacji

Gminy /wszystkie/

bez zmian
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie- brak realizacji
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

CEL OPERACYJNY III.2.8:

Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 50% powierzchni powiatu
III.2.8.1

Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla
gminy Nowe Miasto Lubawskie i
Biskupiec

Opracowanie planu

Opracowanie planu

2015-2022

Budżet gminy Środki
zewnętrzne

Gmina Biskupiec

bez zmian

Gmina Nowe
Miasto Lubawskie

bez zmian

CEL OPERACYJNY III.2.9:

Poprawa sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę
III.2.9.1

Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Makuszyńskiego w Nowym Mieście
Lubawskim

Wybudowanie nowej
SUW

Nowa SUW

2015-2022

Budżet gminy Środki
Miejskie
zewnętrzne
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z
o.o. w Nowym

zadanie w trakcie realizacji

bez zmian

IV.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PRIORYTET 1. (CEL STRATEGICZNY):

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
CEL OPERACYJNY IV.1.1:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

IV.1.1.1

Zmniejszenie liczby nietrzeźwych
kierujących pojazdami poprzez kontrole
drogowe pod kątem badania stanu
trzeźwości kierujących (działania
Alkohol i Narkotyki, Lejek, Trzeźwy
poranek)

Ilość przeprowadzonych
badań

10 800 badań rocznie

2015-2022

Budżet państwa,
Budżety gmin

KPP

2015r.- 12 190;

2016r. -11 101

11561

11482

bez zmian

IV.1.1.2

Zmniejszenie liczby popełnianych
wykroczeń drogowych poprzez kontrole
drogowe i inne działania wydziału
prewencji i ruchu drogowego

Ilość przeprowadzonych
kontroli

6000 kontroli rocznie

2015-2022

Budżet państwa,
Budżety gmin

KPP

2015r. - 7 043;

2016r.- 6 761

7663

7657

bez zmian

IV.1.1.3

Modernizacja sprzętu i doposażenie KP Ilość zakupionego sprzętu Pozyskanie 3 zest. poduszek,
PSP i OSP włączonych do KSRG do
1 zestawu hydraulicznego
działań ratowniczych na odcinkach
dróg o największym zagrożeniu

2015-2022

Budżet państwa,
budżet powiatu,
budżety gmin,
środki zewnętrzne

PSP

W 2016 roku pozyskano 2 zestawy hydrauliczne dla jednostek OSP włączonych
do KSRG.

W 2017 roku nie pozyskanosprzętu pneumatycznego (poduszek)

Gmina kurzętnik - w 2018 roku pozyskano 10 defibrylatorów i cztery
torby medyczne dla jednostek OSP

bez zmian

IV.1.1.4

Doskonalenie współdziałania służb
ratowniczych podczas prowadzenia
działań ratowniczych przy zdarzeniach
na drogach

Ilość spotkań
przedstawicieli służb
ratowniczych i
współdziałających

2 spotkania rocznie
1 spotkanie rocznie

2015-2022

Budżet państwa

PSP

W 2015 roku odbyło się 1 spotkanie, w 2016 roku nie odbyło się żadne.

W 2017 roku nie odbyło się żadne spotkanie.

W 2018 roku nie odbyło się żadne spotkanie.

Zmiana wskaźnika - 1 spotkanie
rocznie

IV.1.1.5

Prowadzenie szkoleń doskonalących
współdziałanie sił i środków KP PSP i
OSP włączonych do KSR-G z Lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym

Ilość przeszkolonych
strażaków OSP z KSR-G

Przeszkolenie 11 jednostek
OSP

2015-2022

Budżet państwa

PSP

W celu osiągnięcia normatywu wyszkolenia członków jednostek OSP włączonych W celu osiągnięcia normatywu wyszkolenia członków jednostek OSP
do KSRG w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem ratunkowym
włączonych do KSRG w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem
pozostała do przeszkolenia tylko 1 osoba.
ratunkowym pozostała do przeszkolenia tylko 1 osoba - szkolenie
uzależnione od możliwości skzoleniowych KW PSP w Olsztynie.

W celu osiągnięcia normatywu wyszkolenia członków jednostek OSP
bez zmian
włączonych do KSRG w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem
ratunkowym pozostała do przeszkolenia tylko 1 osoba - szkolenie
uzależnione od możliwości skzoleniowych KW PSP w Olsztynie.

IV.1.1.6

Aktualizacja i wdrażanie projektów
Ilość km dróg objętych
organizacji ruchu drogowego na terenie aktualizacją oznakowania
gmin oraz całego powiatu

Powiat – 234 km

2015-2022

Budżet powiatu,
budżety gmin

Powiat, gminy
/wszystkie/

w latach 2015-2016 wykonano aktualizację organizacji ruchu na wszystkich
drogach powiatowych - 234 km

w latach 2015-2016 wykonano aktualizację organizacji ruchu na
wszystkich drogach powiatowych - 234 km

cel zrealizowany

bez zmian

ilość projektów - 31
ilość km dróg objętych aktualizacją oznakowania - 24,3 km

ilość projektów - 31
ilość km dróg objętych aktualizacją oznakowania - 24,3 km

cel zrealizowany w 2017

bez zmian

91,748 km

91,748 km

cel zrealizowany

bez zmian

5 projektów

ilość projektów-2; ilość km dróg objętych aktualizacją oznakowania-5

Gmina Grodziczno - ilość projektów-2; ilość km dróg objętych aktualizacją zmiana wskaźnika z 20km.na 9km
oznakowania-5

Ilość projektów

Gmina Miejska NML - 10 km

Gmina Kurzętnik – 91,748
km
Gmina Grodziczno – 20 km
Gmina Grodziczno - 9 km

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Gmina NML – 10 projektów
Gmina Biskupiec – 10 km

Opis zaproponowanych zmian w
trakcie ewaluacji

bez zmian
w roku 2017r. Zrealizowanoa inwestycja polegające na przebudowie dróg cel zrealizowany w 2017
na drogi asfaltowe w ilości 2,85 km, z kostki brukowej 0,24 km oraz
biezące naprawy 83,02 km.

bez zmian

IV.1.1.7

Kontynuacja działań w zakresie
utrzymywania właściwego stanu
technicznego dróg na terenie powiatu

Ilość km dróg objętych
pracami remontowymi

drogi powiatowe: 47,3 km

2015-2019

drogi gminne:
Gmina Miejska NML – 30
km
Gmina Kurzętnik-20 km

Budżet powiatu,
budżety gmin,
środki zewnętrzne

Powiat, Gminy
/wszystkie/

w latach 2015-2016 wykonano odnowę nawierzchni dróg powiatowych na
łącznej dł. 17,93 km

bez zmian

Ilość km dróg objętych pracami remontowymi - 2016 r. ( 1,327 km. ) / 2015 r. (
1,396 km. )
2015-2022

Gmina Grodziczno – 50 km
Gmina Grodziczno – 20 km

Gmina miejska NML - ilość km dróg objętych pracami remontowymi
35,167 km/przebudowanie drogi 0,392 km

bez zmian

34 km (2015-2016)

cel zrealizowany w 2015-2016

cel zrealizowany w 2015-2016

bez zmian

2015r. - 2,4km; 2016r.- 5,7km

5,4 km

Gmina Grodziczno - 30

Propozycja zmian wskaźnika z
50km.na 20km

około 15 km

bez zmian
bez zmian

KPP -173

zmiana miernika

Gmina NML – 25 km
Gmina Biskupiec – do 10 km
IV.1.1.8

Wzmożenie działań mających na celu
egzekwowanie nieprzestrzegania
przepisów ruchu drogowego

Ilość interwencji

IV.1.1.9

Prelekcje i spotkania z uczniami szkół
podstawowych dotyczące
bezpieczeństwa na drogach

Ilość spotkań

IV.1.1.10

Propagowanie reguł bezpiecznego
zachowania na drodze

Ilość uczestników spotkań

IV.1.1.11

Organizacja Turniejów Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla młodzieży
szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja
oraz szkoły ponadgimnazjalne)

Ilość turniejów

120 rocznie

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

KPP, Gminy (straż
miejska i gminna)

Gmina Miejska NML –
3 000
Gmina Miejska NML – 300
100 rocznie

KPP - 2015r. - 133;

2016r.-121

KPP -138

Miasto NML - ilość interwencji - 1034 (2015 r. - 516 / 2016 r. - 518 )

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

KPP, Gminy
/wszystkie/

Gmina Kurzętnik - 10 spotkań
KPP- 2015r.- 115;
2016r.- 122

Cykliczne spotkania w
trakcie kursów

2015-2022

Środki własne,
środki zewnętrzne

Ośrodki szkolenia
kierowców

1 turniej rocznie

2015 - 2022

Budżet powiatu,
Powiat, Gminy
Gmina Grodziczno - 2015r. - 1; 2016r.- 1
budżety gmin, /wszystkie/, KPP, PSP Gmina Kurzętnik - 2015 - 1 turniej; 2016 - 1 turniej
środki zewnętrzne
1 turniej (gm.Kurzętnik)
Miasto NML - ilość turniejów - 2
KPP - 2015r.-1;
2016r-1

2 rocznie

2015-2022

Budżet państwa

KPP

2015r.-2;

Miasto NML - ilość interwencji -432

Gmina Biskupiec około 10 spotkań
Gmina Grodziczno - 5 spotkań
KPP - 125

Gmina Miejska NML - 1 000

KPP-309 (liczba dotyczy wszystkich spotkań profilaktycznych
zprzeprowadzonych z dziecmi i młodzieżą a także ich rodzicami w
zakresie bezpoeczeństwa na drogach)
Gmina miejska NML - 15

bez zmian

Gmina Grodziczno - 5 spotkań
bez zmian

Gmina Biskupiec 1
Gmina Grodziczno -1

Gmina Kurzętnik - 1 turniej
KPP 2 (Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowm- w
Bielicach i Powiatowy Turniej Motoryzacyjny w Nowym Mieście
Lubawskim - 1)
Gmina miejska NML - 3
Powiat - 1 turniej
Gmina Grodziczno - 1

bez zmian

2

1

Zmiana wskaźnika na 1. zgodnie z
wytycznymi Komendy głównej
zmiejszono liczbę debat
społecznych organizowanych przez
Komendy Powiatowe Policji do 1
rocznie

321

433

bez zmian

CEL OPERACYJNY IV.1.2:

Wzrost świadomości mieszkańców na temat zagrożeń
IV.1.2.1

Organizowanie debat społecznych jako
formy kontaktu przedstawicieli policji z
lokalną społecznością, wymiana
informacji na temat zagrożeń w
obszarze bezpieczeństwa

Ilość zorganizowanych
spotkań

2016r.-1

IV.1.2.2

Umieszczanie informacji na stronie
internetowej KPP w Nowym Mieście
Lubawskim dotyczących działań
policjantów, umieszczanie
komunikatów dotyczących tematów
profilaktycznych i prewencyjnych,
współpraca z lokalnymi mediami

Ilość zamieszczanych
informacji

180 rocznie

2015-2022

Budżet państwa

KPP

2015r.-266;

IV.1.2.3

Kampania edukacyjna w lokalnych
mediach dotycząca wdrażania Kart
Ratowniczych w pojazdach

Ilość założonych kart

1000 kart

2015-2022

Budżet państwa

PSP

W 2015 i 2016 roku nie prowadzono kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania W 2017 nie prowadzono kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania
Kart Ratowniczych w pojazdach.
Kart Ratowniczych w pojazdach.

W 2018 nie prowadzono kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania
Kart Ratowniczych w pojazdach.

bez zmian

IV.1.2.4

Promowanie bezpiecznych zachowań i
sposobów postępowania wśród
mieszkańców powiatu oraz młodzieży
szkolnej związanych z
bezpieczeństwem przeciwpożarowym
w budynkach, okresem grzewczym,
zimą, wypalaniem traw, letnim i
zimowym wypoczynkiem, żniwami,
materiałami pirotechnicznymi i innymi
pojawiającymi się zagrożeniami

Ilość spotkań w szkołach

min. 1 spotkanie w jednej ze
szkół na terenie każdej
gminy rocznie

2015-2022

Budżet państwa

PSP

2015 - 10 spotkań (po 2 na każdą gminę w roku); 2016 - 10 spotkań (po 2 na
każdą gminę w roku)

2017 - 58 spotkań (2 razy w każdej szkole z terenu powiatu)

2018 - 60 spotkań (2 razy w każdej szkole z terenu powiatu)

bez zmian

2015 - 20 informacji; 2016 - 20 informacji

2017 - 20 informacji;

2018 - 20 informacji;

bez zmian

W latach 2015 - 2016 w ramach akcji "Czujka tlenku węgla w każdym domu" nie
zakupiono żadnych czujek.

W roku 2017 w ramach akcji "Czujka tlenku węgla w każdym domu" nie
zakupiono żadnych czujek.

W roku 2018 w ramach akcji "Czujka tlenku węgla w każdym domu" nie
zakupiono żadnych czujek.

bez zmian

Miasto NML-ok.600 + broszury na stronie internetowej BIP

zmiana wskażnika

1 rocznie

Ilość informacji
Min. 20 rocznie
zamieszczanych mediach

IV.1.2.5

Akcja „Czujka tlenku węgla w każdym
domu”

Ilość zakupionych czujek

500 czujek

2015-2022

Środki
pozabudżetowe

IV.1.2.6

Przygotowanie broszur/poradników dla
mieszkańców na temat reagowania w
sytuacjach kryzysowych

Ilość broszur

Gmina Miejska NML 2 000
Gmina Miejska NML - 200

2015-2022

Budżet gminy

PSP

2016r.-268

Gmina Miejska Nowe ilość broszur - 700 + broszury na stronie internetowej BiP.
Miasto Lubawskie

IV.1.2.7

Spotkania i informowanie mieszkańców
o zagrożeniach sezonowych np.
podczas festynów, dożynek

Ilość spotkań

min. 1 spotkanie rocznie na
terenie każdej gminy

2015-2022

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/

Gmina Kurzętnik - 2 spotkania (2015-2016)
Miasto NML - ilość spotkań 8

IV.1.2.8

Realizacja programów umożliwiających
Ilość młodzieży
Jedna grupa uczniów (ok. 15
nabywanie umiejętności praktycznych uczestniczącej w zajęciach
osób) w roku szkolnym
udzielania pierwszej pomocy
lub ilość kursów
lub min.2 kursy

2015-2022

Budżet powiatu

Szkoły
ponadgimnazjalne

ZS im.C.K.Norwida NML - 2015-2016 - 4 kursy

IV.1.2.9

Rozpropagowanie wśród mieszkańców
powiatu aplikacji Samorządowego
Informatora SMS

2015-2018

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/

Gmina Kurzętnik - 12 użytkowników
Miasto NML-ilość zarejestrowanych użytkowników - 851

IV.1.2.10

Propagowanie wśród mieszkańców Ilość osób korzystających z 25% mieszkańców powiatu
powiatu korzyści wynikających z
aplikacji
/na podstawie ankiety/
możliwości korzystania z RSO –
aplikacji Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji na telefony komórkowe i
Internet umożliwiającej informowanie
o zagrożeniach

2015-2018

Budżet powiatu,
budżety gmin

Powiat, Gminy
/wszystkie/

Ilość zarejestrowanych
użytkowników

30% zarejestrowanych
mieszkańców gminy

Gmina Biskupiec- nie realizowano
Gmina Grodziczno - 1 spotkanie

Miasto NML - nie przeprowadzono
Gmina Grodziczno - 1 spotkanie

bez zmian

2018 - 3 kursy

zmiana miernika i wskaźnika dopisano podkreślenie

Gmina Biskupiec- 951 użytkowników
Gmina Grodziczno - 831 użytkowników
Gmina NML - 1000 użytkowników

Gmina Kurzętnik 2018 - 20 osób
Miasto NML- ilość zarejestrowanych użytkowników -848

bez zmian

Gmina Grodziczno - 2015 I 2016r. - 655osób
Gmina Kurzętnik - brak informacji na ten temat
Powiat - nie przeprowadzano ankiet

Gmina Biskupiec brak informacji

Miasto NML - nie przeprowadzono
Gmina Grodziczno brak informacji
Powiat - nie przeprowadzano ankiet

bez zmian

262

377

bez zmian

podczas każdej słuzby patrolowej i obchodowej, na bieżąco w oparciu o
analizę stanu bezpieczeństwa sporządzonej co miesiąc na potrzeby
dyslokacji słuzby

nie prowadzi się takich statystyk, jednak nie rzadziej niż podczas każdej
słuzby patrolowej i ochodowej

zmiana wskaźnika

Gmina Biskupiec - 1 2017 a w 2016 - 8 miejsc
Gmina Grodziczno - 1 miejsce

Miasto NML- ilość miejsc 6
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

KPP -4277

KPP-4221
Gmina miejska NML - 270

zmiana wskaźnika na 4444- został
on wygenerowany przez Koemndę
Wojewódzką w Olsztynie w oparciu
o analizę stanu etatowego jednostki
Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Mieście Lubawskim

CEL OPERACYJNY IV.1.3:

Ograniczanie przestępczości pospolitej
IV.1.3.1

Rozszerzenie działań tzw. profilaktyki
społecznej i prewencji kryminalnej
poprzez spotkania w szkołach z
młodzieżą i nauczycielami w celu
propagowania zagadnień prewencji
kryminalnej i odpowiedzialności karnej
za popełnianie czynów karalnych
Spotkania z przedstawicielami sektora
publicznego i prywatnego informujące
o zasadach i sposobach zabezpieczenia
np. zakładów produkcyjnych, firm

Ilość zorganizowanych
spotkań

100 spotkań rocznie

2015-2022

Budżet państwa

KPP

2015r.- 172 ;

Ilość zorganizowanych
spotkań

80 spotkań rocznie

2015-2022

Budżet państwa

KPP

nie prowadzi się takich statystyk

IV.1.3.3

Wzmożenie kontroli miejsc
uznawanych za zagrożone w zakresie
bójek, kradzieży i niszczenia mienia

Ilość przeprowadzonych
patroli, interwencji

6000 kontroli rocznie
podczas każdej służby
patrolowej i obchodowej

2015-2022

Budżet państwa, Komenda Powiatowa podczas każdej służby patrolowej i obchodowej, na bieżąco w oparciu o analizę
budżety gmin
Policji, Gminy
stanu bezpieczeństwa sporządzanej co miesiąc na potrzeby dyslokacji służby
/wszystkie/

IV.1.3.4

Tworzenie miejsc objętych
monitoringiem

min. 1 rocznie na terenie
każdej gminy

2015-2022

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/

IV.1.3.5

Zwiększanie ilości patroli policji, straży
miejskiej i gminnej

Ilość nowych miejsc z
zainstalowanymi
kamerami
Ilość patroli

4750 patroli rocznie
4444 patroli rocznie

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

KPP, Gminy
/wszystkie/

IV.1.3.2

2016.- 182

Gmina Kurzętnik - 1 miejsce
Miasto NML - ilość miejsc - 5

nie prowadzi się takich statystyk

Miasto NML - ilość patroli 2015 r. - 298 / 2016 r. - 287
KPP - 2015r.-3623;
2016r.-4379
CEL OPERACYJNY IV.1.4:

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
IV.1.4.1

Bieżące monitorowanie stanu zagrożeń
pożarowych oraz innych miejscowych
zagrożeń na terenie powiatu

Ilość stwierdzonych
zagrożeń

Wskaźnik niemożliwy do
ustalenia

2015-2022

Budżet państwa

PSP

2015 - 0; 2016 - 0

20 1

2018 - 0

bez zmian

IV.1.4.2

Ocena stanu bezpieczeństwa terenów
leśnych oraz ciągła współpraca z
Nadleśnictwami w celu zapobiegania
powstawaniu zagrożeń oraz walki z
pożarami lasów

Oceny i rekomendacje
sporządzane przez
komórkę ds. kontrolnorozpoznawczych
ilość spotkań

Ocena przygotowania do
sezonu 4 Nadleśnictw
rocznie

2015-2022

Budżet państwa

PSP

2015 - 0 ocen; 2016 - 0 ocen

2017 - dokonano oceny do przygotowania do sezonu 4 nadleśnictw

W 2018 - dokonano oceny do przygotowania do sezonu 4 nadleśnictw

bez zmian

IV.1.4.3

Wdrożenie nowoczesnego systemu
zarządzającego łącznością radiową UKF
na potrzeby działań ratowniczych

Wdrożenie systemu

Uruchomienie w KP PSP
systemu zarządzającego
łącznością

2015-2022

Budżet państwa,
środki zewnętrzne

PSP

W 2015 pozyskano i uruchomiono w KP PSP system zarządzający łącznością.

System zarządzający łącznością pozyskano i uruchomiono w KP PSP w
2015r.

System zarządzający łącznością pozyskano i uruchomiono w KP PSP w
2015r.

IV.1.4.4

Wdrażanie wniosków z analizy
zagrożeń oraz z analizy zabezpieczenia
operacyjnego obszaru powiatu w
zakresie gaszenia pożarów,
ratownictwa medycznego,
chemicznego, ekologicznego i
technicznego

Ilość zrealizowanych
wniosków

Wskaźnik niemożliwy do
ustalenia

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

PSP

Wnioski zawarte w analizie zagrożeń oraz w analizie zabezpieczenia
operacyjnego obszaru powiatu w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa
medycznego, chemicznego, ekologicznego i technicznegosą realizowane nie w
całości lecz częściowo w miarę możliwości finasowych podmiotów
odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

Wnioski zawarte w analizie zagrożeń oraz w analizie zabezpieczenia
operacyjnego obszaru powiatu w zakresie gaszenia pożarów,
ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego i technicznegosą
realizowane nie w całości lecz częściowo w miarę możliwości finasowych
podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

Wnioski zawarte w analizie zagrożeń oraz w analizie zabezpieczenia
bez zmian
operacyjnego obszaru powiatu w zakresie gaszenia pożarów,
ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego i technicznegosą
realizowane nie w całości lecz częściowo w miarę możliwości finasowych
podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową.

min. 1 spotkanie rocznie

2015 - 1 spotkanie; 2016 - 1 spotkanie

2018 - 1 spotkanie
bez zmian

IV.1.4.5

Uzupełnienie braków sprzętowych i
wyposażenia technicznego w KP PSP
zgodnie z obowiązującymi
normatywami

Ilość zakupionego sprzętu i
wyposażenia

Osiągnięcie w KP PSP
normatywu wyposażenia

2015-2022

Budżet państwa

PSP

W celu braków normatywnych pozyskano: w 2015 roku 1 samochód operacyjny i W 2017 roku nie uzupełniono braków sprzętowych w celu osiągniecia
syganlizator bezruchu, w 2016 roku 2 kurtyny wodne 75 oraz 1 prądownicę
normatywu wyposażenia.
pianową PP-4

W 2018 roku w ramach doposażenia w normatyw sprzętowy zakupiono
AED, piłę ratowniczą oraz doposażono torby medyczne w sprzęt do
poziomu "c".

IV.1.4.6

Podejmowanie działań mających na
celu pozyskanie specjalistycznego
pojazdu ratowniczego – podnośnika
hydraulicznego, który zastąpi
wyeksploatowany i dotychczas
użytkowany pojazd

Pozyskanie pojazdu

Pozyskanie jednego pojazdu

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

PSP

W latach 2015-2016 nie pozyskano nowego podnośnika hydraulicznego. Zostanie
zakupiony do 2020 roku w ramach środków finansowych pochodzących z
"Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

W roku 2018 pozyskano nowy podnośniki hydrauliczny. Został zakupiony bez zmian
w ramach środków finansowych pochodzących z "Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2017-2020"

IV.1.4.7

Doposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych w niezbędny sprzęt

Ilość zakupionego sprzętu

Gmina Kurzętnik – 1
samochód ratowniczy, stroje
ratownicze;
Gmina Grodziczno – 20 szt.
sprzętu;
Gmina NML – 25 szt. sprzętu

2015-2022

Budżety gmin,
środki zewnętrzne

Gminy /wszystkie/

W roku 2017 nie pozyskano nowego podnośnika hydraulicznego.
Zostanie zakupiony w 2018 roku w ramach środków finansowych
pochodzących z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

2 samochody

W latach 2015-2016 zakupiono 38szt. Sprzętu.
Miasto NML - 2015 r. - piła spalinowa - 1 szt. / mundur wyjściowy z gabardyny - 1
szt. / AKUM Sakura 140AH 12V - 2000 szt. / System standardowy z ładowarkami
230V - 4 szt. / Latarka diodowa bateryjna do hełmu - 6 szt.
2016 r. - Hełm Tytan Hot - 2 szt. / ubranie ochronne - 3 szt. / Hełm strażacki - 3
szt. / rękawice strażackie - 3szt. / Buty specjalne strażaka - 3 szt. / Kominiarka
strażacka - 3 szt. / ubranie koszarowe - 3 szt.

Gmina Kurzętnik 2018 r. - 10 defibrylatorów, 4 torby medyczne, agregat
prądotwórczy, piła spalinowa, stacja radiowa, 2 czujniki bezruchu, 6
ubrań specjalnych
Gmina Grodziczno-zakupiono 23szt. Sprzętu

bez zmian

Miasto NML -1 szt. Pompa szlamowa, wąż ssawny

bez zmian

Gmina Biskupiec – 1 szt.

Zwiększenie możliwości ratowniczych
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym
Mieście Lubawskim

bez zmian

bez zmian
Gmina Biskupiec- 3 samochody, doposażenie w niezbedny sprzęt w
ramch funduszu sołeckiego 5 jednostek pozostałe jesnostki w ramch
potrzeb również zostały doposażone

IV.1.4.8

bez zmian

Kwota poniesionych
wydatków

100 tys. zł.

2015-2022

Budżet gminy

Gmina Miejska Nowe 2016 r. - wydatki 9,790,69 zł / 2015 r. - wydatki 11,890,50 zł
Miasto Lubawskie

Rozszerzenie działań tzw. profilaktyki
społecznej i prewencji kryminalnej
poprzez spotkania w szkołach z
młodzieżą i nauczycielami w celu
propagowania zagadnień dotyczących
zjawisk patologicznych i
odpowiedzialności karnej osób
dorosłych i nieletnich
Wymiana informacji pomiędzy
instytucjami pomocowymi (GOPS,
MOPS, PCPR), podejmowanie
wspólnych działań

Liczba zorganizowanych
spotkań

100 rocznie

2015-2022

Budżet państwa

Ilość wspólnych działań

Na bieżąco, według potrzeb

2015-2022

Budżety Gmin,
Budżet powiatu

IV.1.5.3

Wzmożenie monitoringu i wsparcia
rodzin zagrożonych przemocą,
alkoholizmem, narkotykami

Ilość osób objętych
nadzorem i wsparciem

Wskaźnik niemożliwy do
ustalenia

2015-2022

Budżet państwa,
budżety gmin

KPP, gminy
/wszystkie/

IV.1.5.4

Porady i konsultacje dla osób
doświadczających przemocy

Ilość osób i spotkań

Ilość osób i spotkań jest
uzależniona od odbiorców
usług

2015-2022

Budżet powiatu

Ilość spotkań jest
uzależniona od zapotrzeb.
zgłaszanego przez szkoły

2015-2022

Budżet powiatu

cel zrealizowany w 2017
Gmina Kurzętnik 2018 r. - 139938,00 zł
Gmina miejska NML - 10 000,00 zł

bez zmian

CEL OPERACYJNY IV.1.5:

Ograniczanie zjawisk patologii społecznej

IV.1.5.1

IV.1.5.2

KPP

2015r.- 172 ;

2016.- 182

gminy /wszystkie/ - na bieżąco, według potrzeb
MOPS, GOPS,

262

bez zmian

Gmina Biskupiec na bieżaco w ramach potrzeb
Gmina Grodziczno - na bieżąco wg potrzeb

Gmina miejska NML - współpraca z GOPS oraz MOPS dotycz ąca bieżącej bez zmian
współprac y, według potrzeb, zgodnie z realizującymi ustawami
Gmina Grodziczno - na bieżąco wg potrzeb

Gmina Kurzętnik -350 osób
KPP - Dane dotyczące osób dotkniętych przemocą domową; brak pozostałych
danych
2015r.- liczba sprawców przemocy-459, liczba ofiar-556;
2016r- liczba sprawców -316, liczba ofiar- 375

KPP - 316 liczba sprawców przemocy, 375 - liczba ofiar przemocy

KPP- 249- liczba sprawców przemocy, 275- liczba ofiar przemocy

PCRE

Porady i konsultacje dla rodzin zagrożonych przemocą oraz doświadczających
przemocy - 84 osoby, 88 spotkań/porad. Porady i konsultacje dla rodzin, u
których wdrożona jest procedura niebieskiej karty - 2 rodziny (w tym 7 spotkań z
rodzicami, 6 spotkań z dziećmi). Interwencja kryzysowa - wsparcie dla matki i
dwojga dzieci doświadczających przemocy w rodzinie (9 spotkań terapeutycznych
dla dwojga dzieci i 5 konsultacji dla matki).

W roku 2016/17 systematycznymi zajęciami terapeutycznymi w zakresie Rok szkolny 2017/2018 dla 8 uczniów przeprowadzono 19 spotkań
przecidziałania przemocy domowej zostało objętych 11 dzici/uczniów (23 terapeutycznych. Przeprowadzono 20 interwencji kryzysowych.
spotkania terapeutyczne). Pomocą objęto 16 rodziców, dla których
Dokonano 2 zgłoszeń podejrzenia przestępstwa do organów ścigania.
przeprowadzoo 37 porad. Przeprowadzono 2 interwencje kryzysowe.
Prelekcja dla rodziców szkoły podstawowej - "Dokuczanie w szkole - jak
rozpoznawać pierwsze symptomy i rozmawiać ze swoim dzieckiem" - 25
rodziców. Zajęcia Warsztatowe "Przemoc rówieśnicza" w ramach
"Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem"- 95 uczniów.

bez zmian

PCRE

Prelekcja pt. "Wpływ palenia na nasze zdrowie" dla nauczycieli szkół
podstawowych - koordynatorów programu "Czyste powietrze wokół nas" - 36
osób
Szkolenie dla
pedagogów/wychowawców/nauczycieli pt. "Uzależnienia i sposoby jego leczenia"
- 46 osób
Szkolenie dla
nauczycieli i pracowników szkoły pt. "Uzależnienia - problem z dopalaczami" - 40
osób
Szkolenie dla
nauczycieli pt. "Uzależnienia behawioralne" - 37 osób
Prelekcja dla rodziców pt. "Dopalacze" - 75 osób
Prelekcja dla rodziców pt. "Relacje z dziećmi, a używki" - 110 osób
Prelekcja dla rodziców pt. "Uzależnienia i autoagresja" - 50 osób
Prelekcja z okazji powiatowych obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 180 osób
Zajęcia dla uczniów pt. "Dopalacze" - 93 osoby
Zajęcia dla uczniów pt."Palenie, a nasze zdrowie" - 25 osób
Zajęcia warsztatowe pt."Przemoc rówieśnicza" w ramach "Polityki ochrony dzieci
przed krzywdzeniem" 95 osób

Łącznie w roku 2016/2017 w zakresie profilaktyki uzależnień objęto
826 uczniów wzięło udział w działąniach z zakresu profilaktyki
wsparciem 329 osób. Prelekcja dla nauczycycieli "FAS-cynujące dzieci"
uzależnień.
(przeciwdziałanie piciu alkoholu w ciąży) - 16. Prelekcja dla uczniów,
nauczycieli - "Wpływ palenia na nasze zdrowie"-15. "Profilaktyka palenia
papierosów"-zajęcia dla ucznió - 25. "Profilaktyka dopalaczy" - 93
uczniów. Prelekcja dla uczniów "Palenie a nasze zdrowie" - 180.

bez zmian

Powiat - PCPR

IV.1.5.5

Zajęcia i prelekcje dla dzieci i młodzieży Ilość spotkań oraz termin
oraz nauczycieli i rodziców w zakresie realizacji uzależniony od
profilaktyki uzależnień
zapotrzebowania
zgłaszanego przez szkoły

bez zmian

CEL OPERACYJNY IV.1.6:

Usprawnienie systemu reagowania kryzysowego
IV.1.6.1

IV.1.6.2

IV.1.6.3

Zwiększenie aktywności Gminnych
Zespołów Zarządzania Kryzysowego

Ilość posiedzeń zespołu

Przeprowadzenie gry decyzyjnej
Ilość przeprowadzonych
Powiatowego i Gminnych Zespołów
gier decyzyjnych, ćwiczeń
Zarządzania Kryzysowego lub ćwiczeń
/w przypadku gmin przy udziale
przedstawicieli straży pożarnej i policji/

Stałe doskonalenie współdziałania
powiatu, gmin oraz służb, inspekcji i
straży w zakresie rozwiązywania
problemów dotyczących zagrożeń i
zdarzeń o znamionach kryzysowych

Ilość spotkań

Minimum 4 spotkania
rocznie

2015-2018

Budżety gmin

1 gra decyzyjna lub 1
ćwiczenie w ciągu roku

2015-2018

Budżet państwa,
Budżet powiatu,
budżety gmin

Powiat, Gminy
Gmina Grodziczno - w roku 2016 zorganizowano 1 ćwiczenie.
/wszystkie/, służby, Gmina Kurzętnik - 4 ćwiczenia
inspekcje i straże Gmina NML - 2016r. wielowątkowy epizod realizowany w czasie ćwiczeń
powiatowychń tj. zagrożenie wybuchem gazu , uwolnienie do otoczenia
substancji toksycznej, zagrożenie terrorystyczne skutkujące zatruciem wodociągu
, dystrybucja preparatu jiodu , uruchomienie Stałego Dyżuru
Miasto NML - 1 - gminne ćwiczenie obronne ,,Nowomiejska Majówka 2016''
Powiat - przeprowadzono 2-dniowe ćwiczenia obronne "NOWOMIEJSKA
MAJÓWKA 2016"

Gmina Biskupiec- nie odbyły się ponieważ były w roku 2016
Gmina Grodziczno - brak realizacji
Gmina NML - nie prowadzono

Budżet państwa,
Budżet powiatu,
budżety gmin,
budżety służb,
inspekcji i straży

Powiat, Gminy
Gmina Grodziczno - w roku 2016 zorganizowano 1 spotkanie
/wszystkie/, służby, Gmina Kurzętnik -2spotkania
inspekcje i straże
Gmina NML - W 2015 r współpraca z PSSE NML w zakresie - wodociągu w
Radomnie. Cwiczenia powiatowe 2016 - współpraca z KPP NML, Pow.Lekarz
Weterynarii , PSSE NML, OSP Gm. NML. 2016- współpraca z Powiatowym
Lekarzem Wet. dot ASF. -gm.NML
Miasto NML - ilość spotkań (2015 r. - 2016 r.) - 16
Powiat - 9 posiedzeń PZZK (Udział pracowników STAROSTWA, POW. SŁUŻB,
INSPEKCJI, STRAŻY)
4 posiedzenia KBiP (udział
pracowników UM I UG, RADY POWIATU, POW. SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY)

Gmina Grodziczno - 1 spotkanie

Minimum 2
udokumentowane wspólne
działania

2015-2018

Gminy /wszystkie/

Gmina Grodziczno - W latach 2015-2016 zorganizowano 8 posiedzeń.
Gmina Kurzętnik - 8 posiedzeń
Gmina NML - 2015 - 2 posiedzenia , 2016 - 4 posiedzenia
Miasto NML - ilość projektów - 31
ilość km dróg objętych aktualizacją oznakowania - 24,3 km
Miasto NML - Ilość posiedzeń - 2 w ciągu roku

Gmina Biskupiec - 2 treningi
Gmina Grodziczno - 2 posiedzenia
Gmina NML - 3 posiedzenia, praca wybranych członków zespołu przy
obsłudze kryzysowych -zdarzeń -4

Gm. Nowe Miasto Lubawskie 3 posiedzenia szkoleniowe.
Miasto NML- ilość posiedzeń - 2 w ciągu roku
Gmina Grodziczno - 4 posiedzenia

bez zmian

bez zmian

Powiat - przeprowadano grę decyzyjną powiatowego zespołu zarządzania
kryzysowego
Powiat - przeprowadano grę decyzyjną powiatowego zespołu zarządzania Gmina miejska NML - nie przeprowadzano
kryzysowego
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Powiat - 5 POSIEDZEŃ PZZK (UDZIAŁ PRACOWNIKÓW STAROSTWA, POW.

bez zmian

SŁUŻB, INSPEKCJI, STRAŻY)
4 POSIEDZENIA KBiP
(UDZIAŁ PRACOWNIKÓW UM I UG, RADY POWIATU, POW. SŁUŻB, INSPEKCJI I
6 NARAD ROBOCZYCH
SŁUŻB, INSPEKCJI, STRAŻY)
4 POSIEDZENIA KBiP STRAŻY)
(UDZIAŁ PRACOWNIKÓW UM I UG, RADY POWIATU, POW. SŁUŻB, INSPEKCJI I PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, UM I UG ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRAWAMI OBRONNYMI, OBRONĄ CYWILNA I ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM.
STRAŻY)
7 NARAD ROBOCZYCH
Gmina Nowe Miasto Lubawskie - Udział Wójta w ćwiczeniu powiatowym
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, UM I UG ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRAWAMI OBRONNYMI, OBRONĄ CYWILNA I ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM. realizowanym częściowo na terenie gminy. Udział pracownika merytorycznego
ZK, OC w grze decyzyjnej w Starostwie Powiatowym (27.12.2018r)
Uczestnictwo , organizacja w 7 spotkaniach koordynujących z zakresu ZK, OC i
SO ( 2 - szczebla wojewódzkiego , 5 powiatowego)
Gmina miejska NML - ilość spotkań 6
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Powiat - 7 POSIEDZEŃ PZZK (UDZIAŁ PRACOWNIKÓW STAROSTWA, POW.

CEL OPERACYJNY IV.1.7:

Poprawa stanu sanitarnego
IV.1.7.1

Skuteczne egzekwowanie przepisów
prawa dotyczących standardów
higieniczno–sanitarnych na
nadzorowanym terenie

Liczba kontroli liczba,
pobranych próbek oraz
wydanych decyzji
administracyjnych

11 348 rocznie

2015 -2022

Budżet państwa

PSSE

w 2015 r. 11764 (103,7 %) w 2016 r. 12333 (108,7%)

11367 (100%)

11211 ( 99%)

bez zmian

IV.1.7.2

Poprawa stanu zdrowia publicznego
poprzez zapobieganie
rozprzestrzenianiu się chorób
zakaźnych i monitorowanie zagrożenia
z tym związanego

1 100 rocznie
1 000 rocznie

2015-2022

Budżet państwa

PSSE

w 2015 r. 1173 ( 106,6%) w 2016 r. 1351 ( 122,8%)

1032 (94%)

952 ( 86 %)

Propozycja zmiany wskaźnika z
1100 na 1000

IV.1.7.3

Wzmożenie kontroli stanu porządku
posesji oraz zgodnego z
obowiązującymi przepisami
postępowania z odpadami i ściekami
bytowymi

Liczba osób, które
zachorowały na choroby
zakaźne oraz liczba
przeprowadzonych
dochodzeń
epidemiologicznych,
podjętych działań, kontroli
i decyzji
Ilość przeprowadzonych
interwencji

500

2015-2022

Budżet gminy

Miasto NML- ilość przeprowadzonych interwencji 30

bez zmian

min. 1 rocznie

2015-2022

Budżet powiatu,
budżety gmin

Powiat - Prowadzono szkolenia dot. spraw obronnych w trakcie narad z
pracownikami Starostwa -2 i Gmin powiatu 5.Zagadnienia dot. spraw
obronnych przekazywano również w trakcie kwalifikacji wojskowej 2018
r. młodzieży rocznika 1999, podlegającej kwalifikacji. 278 osób.

obronność nie jest zadaniem
własnym gminy, propagowanie
jedynie w zakresie bezpieczeństwa
1 spotkanie

Gmina Miejska Nowe ilość przeprowadzonych interwencji - 2015 r. - 196 / 2016 r. - 227
Miasto Lubawskie

CEL OPERACYJNY IV.1.8:

Wzrost świadomości mieszkańców na temat obronności
IV.1.8.1

Popularyzacja wiedzy na temat
obronności, poprzez organizację
spotkań na temat praw i obowiązków
mieszkańców na wypadek
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
(stanu klęski żywiołowej, stanu kryzysu
lub stanu wojny) oraz ogólnych
tematów związanych z obronnością
(np. służba wojskowa)

Ilość spotkań

Powiat, gminy
/wszystkie/

W roku 2016 zorganizowano 1 spotkanie (gm.Grodziczno)
1 spotkanie (gm.Kurzętnik)
2016 . wrzesień - Pacółtowo , Tylice, Pustki, Radomno , Bagno, Lekarty, Skarlin,
Kaczek,Bratian , N. Dwór Bratiański, Chrośle, Jamielnik oraz Dożynki Gminne
11.09.2016 - informacja o ASF i przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym +
publikacje na stronie internetowej - 20 (gm.NML)

Gmina Grodziczno - 1 spotkanie kwalifikacja wojskowa
Gmina NML - 1 sytuacja kryzysowa i 1 publikacja informacja Wojska
Obrony Terytorialnej

Gmina Kurzętnik - punkt informacyjny WKU grudzień 2018
Gmina Nowe Miasto Lubawskie - Marzec 2018 - 3 prelekcje- 62
uczestników , publikacje na stronie internetowej gminy.
Miasto NML- 1 spotkanie kwalifikacja wojskowa
Gmina Grodziczno - 1 spotkanie kwalifikacja wojskowa

CEL OPERACYJNY IV.1.9:

Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony praw konsumenta
IV.1.9.1

IV.1.9.2

IV.1.9.3

IV.1.9.4

Zwiększenie dostępności poradnictwa
konsumenckiego poprzez dyżury w
urzędach gmin

Organizacja spotkań o tematyce
konsumenckiej dla konsumentów i
przedsiębiorców z udziałem
przedstawicieli np. Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów czy
Inspekcji Handlowej
Utworzenie punktu poradnictwa
konsumenckiego na cyklicznych
imprezach powiatowych

Prowadzenie edukacji w zakresie praw
konsumenta w szkołach

Ilość dyżurów

Min. 20 dyżurów rocznie

2015 - 2022

Budżet powiatu, Powiatowy Rzecznik
środki zewnętrzne
Konsumentów
brak realizacji - wdrożono system nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla
obywateli, na terenie powiatu prowadzone są punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej obejmujące również tematykę konsumencką
Budżet powiatu, Powiatowy Rzecznik przeprowadzono w dniu 13 kwietnia 2016 r. wykład pn. "Ochrona konsumentów
środki zewnętrzne
Konsumentów
na tle kodeksu cywilnego" dla słuchaczy Rady Seniorów w Nowym Mieście
Lubawskim

Ilość spotkań

Min. 1 spotkanie rocznie

2015 - 2022

Utworzenie punktu

Utworzenie 1 punktu w ciągu
2 lat

2015 - 2022

Ilość spotkań,
opracowanie konspektu
lub prezentacji

Cykl 3 spotkań w każdej
klasie pierwszej w roku
szkolnym
udostępnienie materiałów
ok. 140 uczniom rocznie

2015 - 2022

Budżet powiatu

2015-2022

Budżet powiatu

Ilość uczestników

wyeliminowanie wskazanego zadania
ze strategii - zgodnie z wnioskiem
brak realizacji - wdrożono system nieodpłatnego poradnictwa prawnego
dla obywateli, na terenie powiatu prowadzone są punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej obejmujące również tematykę konsumencką
brak realizacji zadania przez rzecznika konsumentów (ilość
prowadzonych spraw konsumenckich i stopiń ich skomplikowania
utrudniają przygotowanie się i organizację spotkań)

Budżet powiatu, Powiatowy Rzecznik brak organizacji pokazu przedsiębiorczości w powiecie nowomiejskim wpłynął na brak realizacji
środki zewnętrzne
Konsumentów
nieutworzenie punktu poradnictwa,
inne imprezy cykliczne np. jarmark bożonarodzeniowy czy wielkanocny, z uwagi
na specyficzne pory roku uniemożliwiają wystawienie stoiska rzecznika
konsumentów
Powiatowy Rzecznik PRK - brak
Konsumentów,
ZS im.C.K.Norwida NML - 2015-2016 3 godzinne spotkania w każdej klasie
szkoły
ponadgimnazjalne

bez zmian

brak realizacji

wyeliminowanie wskazanego zadania
ze strategii - zgodnie z wnioskiem

brak realizacji zadania przez rzecznika konsumentów (ilośc
prowadzonych spraw konsumenckich i stopień ich skomplikowania
wpływają na ograniczone zasoby czasowe niezbędne do prowadzenia
wykładów w szkołach charakterystyka pracy rzecznik konsumentów jest
przybliżona uczniom odwiedzającym siedzibę urzędu oraz w trakcie
odbywania praktyk zawodowych

brak realizacji zadania przez rzecznika konsumentów (ilośc
prowadzonych spraw konsumenckich i stopień ich skomplikowania
wpływają na ograniczone zasoby czasowe niezbędne do prowadzenia
wykładów w szkołach charakterystyka pracy rzecznik konsumentów jest
przybliżona uczniom odwiedzającym siedzibę urzędu oraz w trakcie
odbywania praktyk zawodowych

zmiana miernika: opracowanie
konspektu lub prezentacji
wskaźnik: udostępnienie materiałów
ok. 140 uczniom rocznie

Rok 2017 - 1 audyt

w 2018 roku 1 audyt przeprowadzony w w terminie 12-31 grudnia 2018 - zmiana nazwy odpowiedzialnego
Raport w trakcie opracowania.

Ok. 140 uczniów rocznie

CEL OPERACYJNY IV.1.10:

Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
IV.1.10.1

Wdrożenie i utrzymanie systemu
zarządzania bezpieczeństwem
informacji w Starostwie Powiatowym

Ilość audytów/ilość
spełnionych wymagań
określonych w normie PNISO/IEC 27001

1 audyt w roku /spełnienie
60% wymagań

Administrator
Bezpieczeństwa
Informacji
Inspektor Ochrony
Danych

Rok 2015: 1 audyt
Rok 2016: 1 audyt
W związku z rozpoczęciem prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu
Zarządzania skupiającego w sobie Kontrolę zarzadcza, System Zarządzania
Jakością ISO:9001 oraz System Zarzadzania Bezpieczeńśtwem Informacji ISO
27001 brak jest możliwości na obecną chwilę oszacowania spełnienia wymagań z
Normy ISO 27001 na obecnym etapie realizacji zadania.

Opracowano ZSZ, którego częścią jest System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji.

V. TURYSTYKA, KULTURA, SPORT, PROMOCJA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
PRIORYTET V.1 (CEL STRATEGICZNY):

Wykorzystanie potencjału powiatu w zakresie walorów przyrodniczych na rzecz rozwoju turystyki
CEL OPERACYJNY V.1.1:

Aktywizacja działań na rzecz promocji różnych form turystyki i agroturystyki w powiecie oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury turystycznej powiatu
Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

V.1.1.1

Poszerzenie oferty turystycznej i
sportowej w oparciu o powstający
Ośrodek Narciarski Kurza Góra w
Kurzętniku

Ilość nowych ofert
turystycznych

Min. 2 oferty

2015-2022

Budżet gminy
Środki zewnętrzne

Gmina Kurzętnik

V.1.1.2

Przekazywanie do powiatu
informacji o nowopowstałej
infrastrukturze turystycznej,
sportowej czy przyrodniczej

Termin przekazania
informacji

Nie później, niż 1
miesiąc po odbiorze

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat
Gminy /wszystkie/

V.1.1.3

Tworzenie warunków do
aktywnego spędzania czasu przez
mieszkańców i turystów (oferty
imprez, spotkań, inicjatyw)

Ilość podjętych
inicjatyw

Min. 1 inicjatywa w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżet gminy
Środki własne
organizacji
pozarządowych

V.1.1.4

Organizacje
pozarządowe
Powiat
Gminy /wszystkie/

Utworzenie Lokalnej Organizacji
Ilość działań
Min. 2 inicjatywy w roku
Turystycznej na potrzeby spójnej i zrealizowanych przez
kompleksowej promocji
nową jednostkę
turystycznej obszaru powiatu
nowomiejskiego

2015-2022

V.1.1.5

Stworzenie zachęcającej (spójnej Ilość przygotowanych
dla samorządów) oferty
materiałów
turystycznej i jej upowszechnienie
promocyjnych

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Powiat
Gminy /wszystkie/

V.1.1.6

Budowa/modernizacja placów Ilość nowych obiektów
- min. 3 obiekty na
zabaw dla dzieci i innych terenów
terenie powiatu w roku
rekreacyjnych, promowanie
- min. 2 obiekty na
turystyki aktywnej
terenie powiatu w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin Środki
zewnętrzne

Gmina Kurzętnik

Min. 1 opracowanie

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Powiat
Gmina Kurzętnik

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji

1 rocznie

Ośrodek Kurza Góra (szkoła narciarska ,trasy i wyciągi, wypożyczalnia bez zmian
sprzętu, lodowisko). Oferta poszerzona o Snowtubbing.

Gmina Grodziczno - w 2015-2016 r. nie powstała infrastruktura Gmina Grodziczno - w terminie
turystyczna, sportowa oraz przyrodnicza
Gmina Kurzętnik - w terminie
Miasto NML - anufaktura Zawodów Dawnych w Nowym Mieście
Lubawskim-realizacja do VI 2018, Centrum Informacji i Promocji
Kultury w Nowym Mieście Lubawskim- termin realizacji do VI
2019
Powiat - 1 inicjatywa
Gmina Grodziczno - brak realizacji
Miasto NML - Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul.
Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim-termin realizacji do
VI.2020, Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3 -go
Maja w Nowym Mieście Lubawskim- termin realizacji do VI 2020

Gmina Kurzętnik -nowe miejsca noclegowe-agroturystyka (U Emilii,
TrzyBrzozy,,Twój Kącik,rozpoczęcie dalszej rozbudowy ścieżki
rowerowej,
Gmina Grodziczno - nie powstała infrastruktura turystyczna,
sportowa oraz przyrodnicza

Gmina Grodziczno - w 2015-2016 r. nie utworzono Lokalnej
Organizacji Turystycznej na potrzeby spójnej i kompleksowej
promocji turystycznej obszaru powiatu nowomiejskiego

Gmina Kurzętnik- nie utworzono.
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

Gmina Kurzętnik- nie stworzono
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

Gmina Biskupiec - nie utworzono LOT na potrzeby spójnej i
kompleksowej promocji turystycznej obszaru powiatu
nowomiejskiego
Gmina Grodziczno - brak realizacji

bez zmian

Gmina Kurzętnik - Organizacja imprez( Dni gminy Kurzętnik i Expomu, bez zmian
Dożynki Gminne,zajęcia taneczne ,zajęcia dla dzieci-orlik, Turniej wsiWawrowice, Koncert noworoczny, Festiwal klusek i makaronu,
przegląd zespołów ludowych, Impresje orkiestr dętych)

Miasto NML - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury
w Nowym Mieście Lubawskim- termin realizacji do VI 2019

Gmina Biskupiec

Gmina Grodziczno -w 2015-2016 r. nie stworono zachęcającej
Gmina Biskupiec nie stworzono
(spójnej dla samorządów) oferty turystycznej
Miasto NML - Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury
w Nowym Mieście Lubawskim- termin realizacji do VI 2019
Gmina Kurzętnik - 3 obiekty
Miasto NML - Budowa/modernizacja placów zabaw dla dzieci i
innych terenów rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
promowanie turystyki aktywnej w Nowym Mieście Lubawskim

Gmina Biskupiec- 7 siłowni zewnetrznych i 4 place zabaw i 2
doposażenia w kolejne elementy placów zabaw

zmiana wskaźnika min. 2 obiekty w roku

Gmina Nowe Miasto
Lubawskie
- ilość działań
promocyjnych

- min. 3 działania
promocyjne dla terenów
rekreacyjnych

V.1.1.7

Utworzenie kompleksowej oferty
agroturystycznej dla terenu
powiatu wraz z jej
upowszechnieniem

Ilość folderów/ofert

Min. 1 wzór folderu
wraz z
rozpowszechnieniem

2015-2017

Budżet powiatu

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji

nie zrealizowano

brak realizacji

usunięcie zadania ponieważ właściciele
gospodastw agroturystycznych
prowadzą działalność gospodarczą i
powiat ma utudniony dostęp do danych
właścicieli, a poza tym właściciele nie są
zainteresowani utworzeniem
kompleksowej oferty (próba organizcaji
spotkan w latach poprzednich)

V.1.1.8

Znakowanie zabytków
historycznych na terenie powiatu
nowomiejskiego

Ilość oznakowanych
obiektów

Min.3 obiekty rocznie

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji
Gminy /wzystkie/

Powiat - nie zrealizowano
Miasto NML - Centrum Informacji Turystycznej *** w Nowym
Mieście Lubawskim zrealizowało inicjatywę znakowania
obiektów zabytkowych na terenie miasta

Powiat - doznakowanie Zamku Biskupów Chełmińskich (Gmina
Kurzętnik)

uzupełnienie odpowiedzialnego za
realizację odpowiedzialnego -gminy
wszystkie

PRIORYTET V.2 (CEL STRATEGICZNY):

Rozwój kultury i sportu w powiecie
CEL OPERACYJNY V.2.1:

Aktywizacja instytucji i społeczności na rzecz działań kulturalnych i sportowych
Nr

ZADANIE

V.1.2.1

Realizacja imprez kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych przez
Gminne Centra/Ośrodki Kultury

MIERNIK

WSKAŹNIK

liczba imprez
Min.10 imprez w roku
organizowanych w
na terenie każdej gminy
obiektach bazy
sportowo-rekreacyjnej

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

2015-2022

Budżety gmin

Gmina Kurzętnik

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Realizacja gminnych imprez
kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych w szkołach

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji
bez zmian

18

Gmina Nowe Miasto
Lubawskie

Rodzinny Piknik Rowerowy organizowany przez Urząd Miejski w
Nowym Mieście Lubawskim-cykliczna impreza w maju i we
wrześniu każdego roku

bez zmian

liczba imprez
sportowych
organizowanych w
obiektach bazy
sportowo-rekreacyjnej

Min. 10 imprez we
wszystkich gminach w
roku

2015-2022

Budżety gmin

Gmina Kurzętnik
Gmina Biskupiec
Gmina Nowe Miasto
Nowe Miasto
Lubawskie

Gmina Kurzętnik - 15 imprez
Gmina Biskupiec 13 imprez sportowych
Miasto NML - Dni Nowego Miasta Lubawskiego i Szyunaka Day
organizowane przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
wspólnie z największym pracodawcą- cykliczna impreza
plenerowa na przełomie czerwca i lipca

V.1.2.3

Wymiana informacji o bieżących Częstotliwość wymiany
wydarzeniach kulturalnych i
informacji
sportowych – gminy – powiat –
utworzenie wspólnej „zakładki”
informacyjnej

Min. 1 raz w miesiącu

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji
Gminy /wszystkie/

Powiat - nie zrealizowano
Gmina Grodziczno - w 2015-2016 r. nie utworzeno wspólnej
„zakładki” informacyjnej
brak informacji w gminach
Miasto NML - Centrum Informacji Turystycznej *** w Nowym
Mieście Lubawskim na bieząco informuje o pojawiających się
wydarzeniach na terenie miasta i powiatu

V.1.2.4

Opracowanie kalendarza imprez
kulturalnych dla terenu powiatu

1 opracowanie w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji
Gminy /wszystkie/

Gmina Grodziczno -w 2015-2016 r. nie utworzono kalendarza
Gmina Biskupiec - nie utworzona kalendarza imprez
imprez kulturalnych dla terenu powiatu
Kalendarz imprez powiatu zatwierdzany uchwałą zarządu Powiatu
brak informacji w gminach
Miasto NML - Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych na
terenie Nowego Miasta Lubawskiego- corocznie przez Miejskie
Centrum Kultury i Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

ilość opracowań

Stopień realizacji zadania
rok 2018

15

Gmina Biskupiec

V.1.2.2

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Gmina Biskupiec- nie zrealizowano
Informacja o wydarzeniach zamieszczana na stronie intenetowej
powiatu

Gmina wiejska NML - 7 otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych;
zad. zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym

Nie wszystkie imprezy rekreacyjne i
sportowe są realizowane przez GCK; są
również zlecane do realizacji
organizacjom pozarządowym
bez zmian

Spotkania z nauczycielai wychowania fizycznego ze szkół z terenu
Powiatu Nowomiejskiego
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

Plan pracy wydziału przymowany Uchwałą Zarządu Powiatu w
Nowym Mieście Lubawskim
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

PRIORYTET V.3 (CEL STRATEGICZNY):

Uzyskanie rozpoznawalności powiatu poprzez skuteczną promocję w regionie, kraju i zagranicą.
CEL OPERACYJNY V.3.1:

Efektywna promocja powiatu we wszystkich sferach działaniach
Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji

Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

V.3.1.1

Organizacja systematycznych
spotkań osób z terenu powiatu
odpowiedzialnych za promocję w
celu wymiany doświadczeń

Ilość spotkań

Min. 2 razy w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji
Gminy /wszystkie/

Powiat - nie zrealizowano
Gmina Grodziczno - w 2015-2016 r. nie organizowano
systematycznych spotkań osób z terenu powiatu
odpowiedzialnych za promocję w celu wymiany doświadczeń
Gmina Kurzętnik - 2 spotkania w roku

Gmina Biskupiec nie organizowano
Gmina Grodziczno - brak realizacji
Powiat - nie realizowano

Gmina Biskupiec - nie realziowano
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

V.3.1.2

Wydanie folderów i map
promujących Powiat Nowomiejski

Ilość folderów

Min. 1 folder na 2 lata

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji

wydanie mapy w roku 2015

W roku 2017 stworzono i udostępniono do bezpłatnego pobierania
aplikację na urządzenia mobilne "z biegiem Drwęcy". Wznowiono
wydanie przewodnika "Z biegiem Drwęcy" w ramach działania
Stowarzyszenia Miast, Gmin, Powiatów Dorzecza Drwęcy. Wydano
kalendarz przyrodniczy na 2018 r.

posiany nakład mapy z poprzedniego wydruku

bez zmian

V.3.1.3

Zorganizowanie imprez
promujących Powiat Nowomiejski

Ilość imprez

Min. 2 imprezy w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Starostwo – Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji

2 imperzy (Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bozonarodzeniowy)

2 imperzy (Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bozonarodzeniowy)

2 imperzy (Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bozonarodzeniowy)

bez zmian

V.3.1.4

Wyłonienie produktu
regionalnego i jego promocja

Ilość podjętych działań
na rzecz realizacji
zadania

Min. 1 w roku na
terenie powiatu

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki zewnętrzne

Gmina Kurzętnik-festiwal klusek i makaronu
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

bez zmian

Gminy /wszystkie/

Budżet powiatu

Powiat

Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bożonarodzeniowy

bez zmian

V.3.1.5

Organizowanie cyklicznej imprezy Ilość zorganizowanych
jednoznacznie identyfikowanej z
imprez
powiatem

1 impreza w każdym
roku

2015-2022

Środki zewnętrzne

Powiat

Gmina Grodziczno w 2015-2016 r. nie wyłoniono produktu
regionalnego
Gmina Kurzętnik - 1 impreza w roku promująca produkt
nie realizowano

Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bożonarodzeniowy

PRIORYTET V.4 (CEL STRATEGICZNY):

Zbudowanie sieci współpracy różnych organizacji i jednostek z terenu powiatu na rzecz podniesienia jakości usług, standardu życia w powiecie i jego atrakcyjności
CEL OPERACYJNY V.4.1:

Aktywizacja lokalnych społeczności (społeczności, organizacji, animatorów itp.)
Nr

ZADANIE

MIERNIK

WSKAŹNIK

OKRES
REALIZACJI

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ

V.4.1.1

Organizowanie szkoleń i spotkań
dla lokalnych liderów i
animatorów

Ilość spotkań

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat

Budżety gmin

Gminy/wszystkie/

Środki własne
organizacji
pozarządowych

Organizacje
pozarządowe

Stopień realizacji zadania
rok 2015-2016

Stopień realizacji zadania
rok 2017

nie zrealizowano

nie zrealizowano

Gmina Grodziczno - w 2015-2016 r. nie organizowano szkoleń i
spotkań dla lokalnych liderów i animatorów ?
Gmina Kurzętnik - 1 spotkanie rocznie

Gmina Biskupiec- nie zrealizowano
Gmina Grodziczno - brak realizacji

Stopień realizacji zadania
rok 2018

Gmina wiejska NML - 1 spotkanie dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych
Gmina Grodziczno-nie podejmowano działań

Opis zaproponowanych zmian w trakcie
ewaluacji

bez zmian
bez zmian

Środki zewnętrzne
V.4.1.2

Wprowadzenie budżetów
obywatelskich

Ilość zrealizowanych
projektów w ramach
budżetów
obywatelskich
Ilość projektów

V.4.1.3

Rozwój kompetencji społecznych
poprzez działania na rzecz
społeczności lokalnej

V.4.1.4

Aktywizacja Kół Gospodyń
Ilość podejmowanych
Wiejskich i stowarzyszeń do
inicjatyw
podejmowania inicjatyw
ponadgminnych (promocja
produktów, potraw lokalnych,
stylu życia, promocja regionu itp.)

Min. 2

2015-2022

Budżet gminy

Gmina Miejska Nowe
Miasto Lubawskie

bez zmian

Min. 1

2015-2022

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Powiat - ZS im. C.K
Norwida

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki własne
organizacji
pozarządowych
Środki zewnętrzne

Powiat
Gminy /wszystkie/
Organizacje
pozarządowe

nie zrealizowano
Gmina Kurzętnik -ponad 10 inicjatyw

Gmina Biskupiec - jedna inicjatywa

Gmina Kurzętnik- udział w dożynkach gminnych, festiwalu klusek i
bez zmian
makaronu, organizowanie dnia kobiet w świetlicach wiejskich, pikniki
rodzinne,
Gmina Grodziczno-3 inicjatywy

w trakcie realizacji

bez zmian

CEL OPERACYJNY V.4.2:
Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
V.4.2.1

Usprawnienie procedur
związanych z realizacją zadań
publicznych przez organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne

Ilość i podjętych
inicjatyw
usprawniających

Min. 2 działania

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki własne
organizacji
pozarządowych
Środki zewnętrzne

Powiat
Gminy /wszystkie/
Organizacje
pozarządowe

Gmina Kurzętnik - 2 działania

Gmina Biskupiec- nie realizowano
Gmina Grodziczno - brak realizacji

Gmina Grodziczno-2 działania

bez zmian

V.4.2.2

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi poprzez pomoc
finansową polegającą na
organizacji otwartych konkursów
ofert

Ilość ogłoszonych
konkursów ofert

Min. 10 w roku

2015-2022

Budżet powiatu
Budżety gmin
Środki własne
organizacji
pozarządowych

Powiat
Gminy /wszystkie/
Organizacje
pozarządowe

Powiat- 2015- 6 konkursów 2016- 7 konkursów
Gmina NML - 2015 r. - 1 otwarty konkurs ofert; 2016 r. - 2
otwarte konkursy ofert
Gmina Kurzętnik - 14 konkursów

Gmina Biskupiec- 1 otwarty konkurs
Gmina Grodziczno - 3 konkursy
Gmina NML - 4 otwarte konkursy ofert
Powiat -7 konkursów ofert

Gmina Kurzętnik - 13 otwartych konkursów ofert
Gmina Grodziczno-3 konkursy
Powiat - 9 konkursów

bez zmian

V.4.2.3

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi poprzez pomoc
pozafinansową polegającą na
upowszechnianiu informacji
dotyczących NGO

Ilość działań
realizowanych we
współpracy

Min. 4 działania w roku

2015-2022

Budżety gmin

Powiat
Gminy /wszystkie/
Organizacje
pozarządowe

Powiat - 2 działania
Gmina NML - 2015 r. - 41 publikacji na stronie internetowej UG;
2016 r. - 34 publikacje na stronie internetowej UG (gm.NML)
Gmina Kurzętnik - 4 rocznie

Gmina Biskupiec nie realizowano
Gmina Grodziczno - 6 dzaiałań
Gmina NML - 52 publikacje na stronie UG
Powiat - 2 działania

Gmina Kurzętnik - 10 publikacji na stronie internetowej oraz profilu
społecznościowym
Gmina NML - udostępniono pomieszczenia w 11 świetlicach
wiejskich, 2 sale gimnastyczne, 2 sale GCK
Gmina Grodziczno-4 inicjatywy

bez zmian

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi na terenie gmin
poprzez pomoc pozafinansową
polegającą na zapewnieniu lokali
dla NGO

Ilość udostępnionych
lokali

Min. 1 w roku na
terenie powiatu

Budżety gmin

Gminy /wszystkie/
Organizacje
pozarządowe

Gmina NML - 2015 i 2016 r. - udostępniono pomieszczenia w 11
świetlicach wiejskich, 2 sale gimnastyczne, pomieszczenie w
Gminnym Centrum Kultury
Gmina Kurzętnik - 2 rocznie

Gmina Biskupiec około 3 udostepnienia
Gmina NML - udostępniono pomieszczenia w 11 świetlicach
wiejskich, 2 sale gimnastyczne, 2 sale GCK
Powiat - nie realizowano

Gmina Kurzętnik -zapewnienie lokali dla organizacji w Gminnym
Centrum Kultury w Kurzętniku
Gmina Grodziczno - udostępniono 14 pomieszczeń

bez zmian

Środki własne
organizacji
pozarządowych

Organizacja Targów Organizacji
Pozarządowych

ilość zorganizowanych
targów

2015- 1

Gmina Biskupiec nie realizowano
Powiat - nie realizowano

Środki własne
organizacji
pozarządowych
Środki zewnętrzne

V.4.2.4

2015-2022

Środki zewnętrzne
V.4.2.5

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżety gmin
Środki własne
organizacji
pozarządowych
Środki zewnętrzne

Powiat/Pełnomocnik
Zarządu Powiatu
ds. organizacji
pozarządowych,
Wydział Oświaty
Organizacje
pozarządowe

2016- nie zrealizowano

usunięcie celu zgodnie z wnioskiem - cel
nie realizowany

V.4.2.6

Współpraca z Powiatową Radą
Organizacji Pozarządowych

ilość zorganizowanych
spotkań, konferencji

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżet powiatu

V.4.2.7

Promocja wolontariatu

Ilość podjętych działań
promocyjnych

Min. 1

2015-2022

Budżet powiatu

Powiat/Pełnomocnik
Zarządu Powiatu ds.
organizacji
pozarządowych

2015-5 spotkań 2016- 8 spotkań

Pełnomocnik Zarządu nie realizowano
Powiatu ds. organizacji
pozarządowych/ Szkoły
ponadgimnzjalne

Gmina Grodziczno - 1 spotknie
Powiat - 5 spotkań

Powiat - 6 spotkań

bez zmian

nie zrealizowano

nie realizowano

bez zmian

ponad 70 wystawców na każdym Jarmarku

bez zmian

W 2018r. odbyły się dwa spotkania z firmami ,które prezentowały
programy: System Rada i eSesja.

bez zmian

CEL OPERACYJNY V.4.3:
Kreowanie zasad stałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych poziomów, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi organizacjami podejmującymi działania na terenie powiatu i poza nim
V.4.3.1

Udział organizacji w imprezach
organizowanych przez Powiat
Nowomiejski

Ilość jednostek
biorących udział w
imprezie

Min. 5 różnych
jednostek w min. 1
imprezie w roku

2015-2022

Budżet powiatu

V.4.3.2

Nawiązanie współpracy z JST na
terenie Powiatu Nowomiejskiego
w zakresie zadań związanych z eusługami.

liczba spotkań

Min. 1 w roku

2015-2022

Budżet powiatu

Starostwo - Wydział
Oświaty, Kultury i
Promocji

ponad 50 wystawców na kazdym jarmarku

ponad 60 wystawców na kazdym jarmarku

Starostwo - Wydział W roku 2015 odbyły się 3 spotkania dotyczące elektornicznego
W roku 2017 nie nawiązywano współpracy.
Organizacyjny i Spraw zarządzania dokumentacją. Podczas dwóch spotkań, które odbyły
Obywatelskich
się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim w
związku z możliwością pozyskania środków zewnetrznych
poruszano również tematy dotyczace e- usług. W roku 2016 nie
nawiązywano współpracy.

CEL OPERACYJNY V.4.4:
Podniesienie jakości funkcjonowania administracji i budowanie jej pozytywnego wizerunku
V.4.4.1

Szkolenia dla pracowników
samorządowych z zakresu
stosowania innowacyjnych
rozwiązań e-usług świadczonych
w ramach funkcjonowania
urzędu.

V.4.4.2

Podniesienie świadomości kadry
samorządowej o jakości
świadczonych usług – szkolenia i
spotkania służące wymianie
„dobrych praktyk”

V.4.4.3

Opracowanie wspólnego wzoru
ankiety dla klientów dot. oceny
urzędów i włączenie do jej
przeprowadzenia jak największej
ilości jednostek administracyjnych
na terenie powiatu oraz
opracowanie wyników i
porównanie oceny uzyskanych
wyników z poszczególnych
jednostek

Liczba przeszkolonych
pracowników.

min. 20 osób

2015-2022

Ilość szkoleń, spotkań Min. 1 spotkanie w roku 2016-2022
(uczestnicy z min. 5
różnych jednostek)

Ilość urzędów
biorących udział w
badaniu

Min. 5

2016-2018

Budżet powiatu
Środki zewnętrzne

Budżet powiatu

Budżet powiatu

Starostwo - Wydział W roku 2015 w szkoleniach, konferencjach, których temat
Organizacyjny i Spraw związany był również z e- usługami uczestniczyło 7
Obywatelskich
pracowników. Dotyczyły one przede wszystkim pozyskania
środków na e- administrację , e-usługi. W 2016r.18 pracowników
uczestniczyło w szkoleniach, seminariach, konewntach których
tematy związane były z szeroko pojętymi e-usługami.

W 2017r. 65 pracowników uczestniczyło w szkoleniach,
W 2018r. 28 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, spotkaniach, bez zmian
seminariach, konewntach których tematy związane były z szeroko
których tematy zwiazane były z szeroko pojętymi e-usługami (w tym:
pojętymi e-usługami (w tym: CEPIK 2.0, nowoczesne technologie w elektronizacja zamówień publicznych, BIP)
prowadzeniu PODGiK, ePUAP, wysyłania dokumentów elektornicznie
w ramach Kodeksu Postepowania Administracyjnego ).

Starostwo –
nie realizowano
Pełnomocnik ds.
Zarządzania System
Jakości, Wydział
Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich

nie realizowano

nie realizowano

bez zmian

nie zrealizowano

nie realizowano

bez zmian

Starostwo –
Pełnomocnik ds.
Zarządzania System
Jakości,

nie zrealizowano

