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                                                                                                Raport o stanie Powiatu Malborskiego 2020 

I. WPROWADZENIE 

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

z 2020 poz. 920) - dalej u.s.p. - zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu 

raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. 

 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

Nazwa POWIAT MALBORSKI 

Siedziba władz Malbork 

Okres, którego dotyczy 
raport 

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Liczba mieszkańców wg 
stanu na dzień 30 czerwca 
2020 r.  
( tj. według ostatnich 
dostępnych danych GUS) 

Liczba mieszkańców: 63.401, w tym:  
32.512 kobiet  
30.889 mężczyzn 

Krótki opis sytuacji 
demograficznej 

Mieszkańcy miast 67% - 42.505 osób 
Mieszkańcy wsi 33% - 20.896 os. 
Wg danych za I półrocze 2020 r. żywych urodzeń było 274, zgonów 338 os. 
– ujemny przyrost naturalny w powiecie. 

Powierzchnia 494,23 km ² 

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

Nie doszło do zmiany granic powiatu. 

Podział administracyjny 

gmina miejska: Malbork 
gmina miejsko-wiejska: Nowy Staw 
gminy wiejskie: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Stare Pole. 
 

Podstawowe dane 
finansowe w układzie 
porównawczym na koniec 
2019 i 2020 r.  

 

Rok 2019 2020 

 
 
 
 
 

Budżet 
w zł 

 
 
 
dochody 

 

ogółem 91.476.302 97.148.104 

środki własne 24.664.851 24.500.991 

dotacje 16.181.453 17.405.041 

subwencje 50.629.998 55.242.072 

        
  wydatki 

 

ogółem 95.176.685 96.373.179 

bieżące 81.506.701 87.266.507 

inwestycyjne 13.669.984 9.106.672 

Budżet powiatu  
w przeliczeniu na              
1 mieszkańca w zł 

dochody 1.439 1.532 

wydatki 1.497 1.520 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malbork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Staw_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lichnowy_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malbork_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82oradz_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Pole_(gmina)
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III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU - UCHWAŁY PODJĘTE W 2020 R. 

W roku 2020 Rada Powiatu Malborskiego podjęła łącznie 53 uchwały.  
Szczegóły:  
bip.powiat.malbork.pl/pliki/malbork-powiat/pliki/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Powia 
tu%20Malborskiego%202020.pdf 
 

IV. UCHWAŁY RADY POWIATU - UCHWAŁY PODJĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2020 R. ALE OBEJMUJĄCE 

SWYM ZAKRESEM 2020 R. 

Wydział/ 

jednostka 

Nr uchwały 

Rady Powiatu, 

data i podjęcia 

 

Zakres merytoryczny 

(treść), w jakim uchwała pozostaje w trakcie realizacji 

 

Uchwały z poprzednich lat w trakcie realizacji 

Wydział Geodezji, 

Kartografii, 

Katastru  

i Nieruchomości 

1) VIII/75/2015  

    z dnia 29.10.2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Malborskiego, położonej  

w obrębie 13 miasta Malborka oznaczonej w ewidencji nr 

28/18 (przy MOW- przy ul. Targowej) 

– w chwili obecnej nie są podejmowane żadne działania  

dot. procedury przetargowej 

2) XXVI/251/2017  

    z dnia 16.11.2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Malborskiego położonej  
w obr. Lisewo gmina Lichnowy oznaczonej w ewidencji  
nr 21/3 – Powiat Malborski oczekuje na uchwałę intencyjną 
Gminy Lichnowy w  sprawie zakupu niniejszej nieruchomości 

 

 

Powiatowy  

Urząd Pracy   

 

 

 

1) XXIV/227/2017  

    z dnia 30.08.2017 r. 

 

w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Powiatu 

Malborskiego do realizacji projektu partnerskiego pn.:  

„Czas na nowe kwalifikacje”, Oś Priorytetowa 

5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

w ramach konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

1)X/114/2016 z dnia 30 

marca 2016 roku  

Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

w Powiecie Malborskim na lata 2016 – 2026 

2) XXIX/276/2018 z 

dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2018 

– 2020” 

3) XXIX/277/2018 z 

dnia 28 marca 2018 r. 

W sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – 

Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w 

file:///C:/Users/ppawlikowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7LGNF6D/bip.powiat.malbork.pl/pliki/malbork-powiat/pliki/Uchwa%25C5%2582y%20Rady%20Powia
file:///C:/Users/ppawlikowska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B7LGNF6D/bip.powiat.malbork.pl/pliki/malbork-powiat/pliki/Uchwa%25C5%2582y%20Rady%20Powia
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Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020 w warunkach 

wolnościowych” 

4)XXIX/279/2018 z dnia 

28 marca 2018 r.   

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 

2020” 

5)XX/192/2017  

z dnia 30.03.2017 r. 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016 - 2026 

Wydział Edukacji 

XII/116/2019 z dnia 

23.12.2019 r.   

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia.  

XI/99/2019 z dnia 28.11. 

2019 r.  

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 

 

V. DOKUMENTY PROGRAMOWE 

 

• POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MALBORSKIEGO NA LATA 2015 

- 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 – 2020.  

Został przyjęty Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 25 lutego 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na 

lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020”). 

Szczegóły:  

https://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/582  

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2020 szerzej opisane są w punkcie VII tego 

raportu. 

• STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MALBORSKIM 

NA LATA 2016-2026. 

Przyjęta Uchwałą Nr XX/192/2017 Rady Powiatu Malborskiego w dniu 30 marca 2017 r. 

Szczegóły: 

https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/154471/Uchwa%C5%82

a-XX_192_2017 

 

VI. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU, WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ. 

 

EDUKACJA PUBLICZNA 

 

• WYDZIAŁ EDUKACJI: 

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Powiatu Malborskiego była organem prowadzącym dla 

następujących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku 

https://bip.powiat.malbork.pl/dokumenty/582
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/154471/Uchwa%C5%82a-XX_192_2017
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/154471/Uchwa%C5%82a-XX_192_2017
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2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku  

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

- Technikum Nr 3 w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, 

technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik organizacji turystyki, technik spedytor, technik hotelarstwa i obsługi 

turystycznej. 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 

     szkoły ponadgimnazjalne: 

- Technikum Nr 2 w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik 

mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług 

fryzjerskich, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w zawodach: elektronik, kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych, wielozawodowa, fryzjer, 

- IV Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa, klasa policyjna, klasa straży granicznej, klasa 

pożarnicza, klasa wojskowa. 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku 

-   Punkt Przedszkolny Specjalny, 

-   Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna. 

    szkoły ponadpodstawowe: 

-   Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 5 Specjalna w zawodach: klasa wielozawodowa,  

-   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.  

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 

-   Szkoła Podstawowa Nr 11.  

Szkoły ponadpodstawowe: 

-Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Specjalna w zawodach: mechanik- monter maszyn i urządzeń. 

7. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku 

8. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku: 

-   Centrum Kształcenia Zawodowego, 

-   Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 

-   Centrum Kształcenia Ustawicznego:  

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.        

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku 
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  10.  Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 

W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu malborskiego wyniosła 42 828 

414 zł. Wydatki bieżące na dzień 31.12.2020r. realizowane w jednostkach oświatowych wyniosły: 

56 945 726,39 zł, w tym wydatki realizowane na projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w kwocie 8 065 948,32 zł. Ponadto Powiat Malborski poniósł wydatki majątkowe 

(inwestycje) w wysokości 315 067,72 zł. Szczegóły informacje dot. wydatków na oświatę znajdują się 

w Informacji, która jest załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego Nr 248/2021 z dnia 

24.03.2021r. 

https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/718586/Uchwa%C5%82a-

248_2021    

Wydział Edukacji realizuje projekt „Zdolni z Pomorza- powiat malborski” jest innowacyjny i wspiera 

uczniów szczególnie uzdolnionych do 18 roku życia w zakresie matematyki, informatyki, kompetencji 

społecznych, biologii i chemii. Projekt wykonywany jest przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

i realizuje zadania takie jak m.in.: warsztaty rozwijające kreatywność, uzupełniające formy wsparcia, 

diagnoza i predyspozycje uczniów, lokalna opieka pedagogiczno- metodyczna, stypendia, spotkania  

dla rodziców/ opiekunów prawnych 

Wydział Edukacji zajmuje się stroną formalną w ramach zakupu pomocy dydaktycznych i rozliczania 

finansowego nauczycieli. Organizuje również wyjazdy na wydarzenia rozwijające kompetencje 

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

W roku 2020 na projekt „Zdolni z Pomorza” wydatkowano kwotę 79 603,00 zł.  

Szczegóły: https://powiat.malbork.pl/aktualnosci/kategoria/zdolni-2 

W 2020 r. przedłużono okres realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza- powiat malborski” i budżet na lata 

2016 r.-2023 r. wynosi 833 178,88 zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa – 791 519,94 zł. 

 

Szkoły realizowały też inne projekty współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej takie 

jak:  

1) „Wyższe kompetencje zawodowe kadry to przyszły sukces zawodowy uczniów”, 

2) „Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku”, 

3) „Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości”, 

4) „Zostań zawodowcem”, 

5) „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”.  

 

• INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI EDUKACYJNE: 

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane były działania w zakresie poprawy bazy lokalowej  

i dydaktycznej szkół i placówek oświatowych Powiatu Malborskiego: 

- dokonano zakupu wyposażenia i sprzętu do szkół i placówek na łączną kwotę 387 002,35 zł, 

- dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 297 016,47 zł. 

Łączna kwota wydatków majątkowych na oświatę w roku 2020 wyniosła 5 725 194 zł w tym 

najważniejsze zrealizowane remonty i modernizacje to: 

1) modernizacja oświetlenia na hali sportowej, remont instalacji ewakuacyjnej w I LO, 

https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/718586/Uchwa%C5%82a-248_2021
https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/718586/Uchwa%C5%82a-248_2021
https://powiat.malbork.pl/aktualnosci/kategoria/zdolni-2
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2) Przebudowa części pomieszczeń budynku SOSW celem dostosowania do potrzeb SORW, 

3) Remont dachu nad zapleczem hali sportowej przy II LO. 

W ramach tych działań dokonane były również remonty bieżące sal, pomieszczeń szkolnych, sypialni, 

świetlic, kuchni. Przeprowadzono także działania naprawcze m.in. instalacji sieciowych, centrali 

telefonicznych. 

W roku 2020 zrealizowano remont basenu w ZSP nr 4 – wartość inwestycji: 6 786 653,33 zł.  

• INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU REALIZAUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE EDUKACJI  

I ICH DZIAŁANIA: 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH: 

 

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie 

robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”.  

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Osi Priorytetowej  

4 Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 

W wyniku zrealizowanej inwestycji w latach 2017-2020 dostosowano szkoły do oczekiwań oraz potrzeb 
rynku pracy, jak również udoskonalono warunki prowadzenia zajęć edukacyjnych poprzez 
przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup wysokiej jakości wyposażenia do pracowni nauk 
praktycznych dla uczniów kształcących się w różnych zawodach. Działania podjęte w ramach projektu 
przyczyniły się do polepszenia warunków nauki, umożliwiając wprowadzenie innowacyjnych metod 
nauczania. Tym samym zapewniły uczniom kształcenie w wybranym zawodzie, na nowoczesnym 
sprzęcie, dostosowanym do obowiązujących norm i stwarzającym warunki do nauki odzwierciedlające 
rzeczywiste środowisko pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom młodzież ma szansę zdobyć 
praktyczną wiedzę i umiejętności, które z pewnością pozwolą im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. 
Poprawa jakości kształcenia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności absolwentów,  
a tym samym spowoduje spadek poziomu bezrobocia. Dodatkowo doposażenie pracowni szkolnych  
w nowoczesny sprzęt wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych przez placówki oraz wzbogaciło 
planowane projekty edukacyjne. 

Okres realizacji projektu 20.01.2017-31.12.2020.  

Wartość projektu ogółem: 4 277 142,81 zł. 

Wkład własny: 772 800,48 zł. 

 

,,Zostań ZAWODOWCEM” 

Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Osi 

Priorytetowej3 Edukacja, Działanie3.3, Edukacja zawodowa Poddziałanie3.3.1 Jakość Edukacji 

Zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych 

w Powiecie Malborskim. Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane  

w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu Malborskiego i są skierowane do 880 

uczniów oraz 31 nauczycieli. Obejmują m.in.: kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje  
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i kompetencje uczniów kształcących się w zawodach w wybranych branżach kluczowych, staże  

i praktyki zawodowe dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Kursy, szkolenia i studia 

podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z branż kluczowych umożliwią podniesienie 

kwalifikacji/kompetencji niezbędnych do zapewnienia zgodności zakresu kształcenia z potrzebami 

rynku pracy. 

Okres realizacji projektu 12.12.2016-31.12.2021  

Wartość projektu ogółem: 3 306 584,91 zł.  

Wkład własny: 330 658,49 zł. 

 

Projekty pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez 

przeprowadzenie  robót  budowlanych  i  zakup  wyposażenia  w  ramach  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej 

w Malborku” oraz  ,,Zostań ZAWODOWCEM” realizowane są w ramach  przedsięwzięcia strategicznego 

pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby 

subregionalnych i regionalnego rynków pracy". 

 

„Europejskie praktyki wizją przyszłości”.  

Projekt finansowany  przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – 

Mobilność edukacyjna. 

Powiat Malborski pozyskał 55 726,00 euro na realizację staży zagranicznych we Włoszech, dzięki 

którym uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 4  mają okazję pracować w międzynarodowym przedsiębiorstwie. W ramach projektu pn. 

,,Europejskie praktyki wizją przyszłości” młodzież ucząca się w zawodach technik logistyk, technik 

ekonomista, technik elektronik oraz technik mechanik będzie miała możliwość zdobycia nowej wiedzy  

i umiejętności. Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych, 

interpersonalnych, językowych, a także wpłynie na  rozwój osobisty, co w konsekwencji zwiększy 

szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia oraz umożliwi przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny 

grunt. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. przygotowanie pedagogiczne, kulturowe 

oraz językowe. 

Praktyki/ staże we Włoszech uczniów ze szkół ZSP 4 (odbyły się w lutym/marcu 2020 roku) oraz ZSP 3 

(termin realizacji zależy od sytuacji pandemicznej w Europie). 

Okres realizacji projektu: 2019-2021. 

Wartość projektu: 55 726,00 euro  

 

„Zróbmy to razem” 

Projekt finansowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,  

Osi priorytetowej I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. 

Celem projektu jest poprawa kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy u  młodych osób  

w wieku 15-29 lat, w tym z dwóch ostatnich lat danego etapu edukacji, zamieszkujących teren 

Powiatów Malborskiego i Sztumskiego. Projekt obejmuje indywidualne i kompleksowe wsparcie,  
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w tym szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty  

z psychologiem. Działania skierowane są do osób nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach 

pozaszkolnych, które będą miały możliwość uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności  

w charakterze wolontariusza. 

Projekt realizowany w latach 01.09.2019 - 28.02.2021 

Wartość projektu ogółem: 417 962,50 zł. 

Wartość zadań Powiatu Malborskiego, pełniącego rolę Partnera w projekcie: 107 996,00 zł 

 

„ZDALNA SZKOŁA” 

Grant  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach. 

Projekt został opracowany z uwagi na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Celem projektu 

było wsparcie procesu zdalnego kształcenia poprzez zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego 

(m.in. laptopy, tablety).  

Działania realizowane w ramach projektu skierowane były do szkół podlegających Powiatowi 

Malborskiemu, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu on-line,  

tj.:  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza; II Liceum Ogólnokształcącego; Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4; Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku; Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem; Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku.  

Dzięki realizacji grantu wsparcie otrzymało  50 uczniów oraz 5 nauczycieli z 7 szkół poprzez  przekazanie 

laptopów oraz tabletów do nauki zdalnej. 

Okres realizacji projektu: 22.04.2020 – 22.10.2020 

Wartość projektu: 99.430,00 PLN 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU: 

Powiatowy Urząd Pracy współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi w celu dostosowania 

kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Skupia się ona przede wszystkim na najważniejszym 

aspekcie, to jest na doradztwie edukacyjno – zawodowym skierowanym do uczniów.  

Urząd działa aktywnie w sferze kształcenia zawodowego, posiada doświadczenie  

w realizacji staży zagranicznych zdobyte podczas prowadzenia międzynarodowych projektów takich 

jak Program „Leonardo da Vinci”, oraz „Erasmus+”. Celem ostatniego projektu pn. ”Just in time”  

w ramach ERASMUS+, realizowanego także w roku 2019, jest podniesienie kluczowych kompetencji 

kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, z zakresu skutecznych praktyk edukacyjnych, służących 

adaptacji językowej, kulturowej i społecznej cudzoziemców (osób dorosłych), kreowania w nich 

właściwych postaw społecznych i inicjowania przedsiębiorczości oraz zebranie informacji na temat 

efektywnej polityki migracyjnej stosowanej w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy.  
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W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowany jest wniosek dla Powiatów Malborskiego  

i Sztumskiego, pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja 

zawodowa”, termin realizacji: 04.11.2019r. – 30.06.2023r.; 

 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane są przede wszystkim przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. oraz  Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej Starostwa. 

• POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. W MALBORKU:  

 

  Spółka w historii swojego funkcjonowania największe nakłady inwestycyjne na kwotę ponad  
9 mln zł. dokonała w 2019 roku. Rok 2020 był czasem także dużych inwestycji oscylujących  
w granicach 6 mln zł. Związane one były z wybuchem epidemii koronawirusa, koniecznością 
przygotowania obu szpitali do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Głównymi działaniami 
było: stworzenie 10 izolatek  (na izbach przyjęć i oddziałach szpitalnych, przeniesienie Oddziału 
Pediatrycznego, aby na jego miejscu stworzyć Oddział do leczenia pacjentów z COVID-19. Wydatki 
budowlane na w/w obiekcie wyniosły prawie 3 mln zł.   
    W 2020 roku Spółka uzyskała ponownie certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia oraz znalazła się na 77 miejscu rankingu 100 najlepszy szpitali w Polsce 
organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz CMJ (Centrum Monitorowania Jakości). 
W 2020 roku ryczałt wykonany został w ok 80%. Wybuch epidemii pozwolił Spółce na uzyskiwanie 
dodatkowych przychodów z wykonywania wymazów w kierunku SARS-CoV-2, czy także leczenia 
chorych z rozpoznaniem COVID-19. 
Realizowany był ciągły rozwój POZ w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Malborku. Spółka 
uruchomiła kolejną przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej, tym razem w Ostaszewie. 
Cały czas dodatkowym obciążeniem dla Spółki jest wzrost kosztów pracy wynikający zarówno  
ze zmiany stawki płacy minimalnej jak i konieczności dokonywania regulacji płacowych 
wynikających z wprowadzonej w połowie 2017 r. tzw. ustawy o płacach minimalnych w ochronie 
zdrowia.  
Spółka terminowo spłaca kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne realizowane  
w poprzednich latach. W roku 2020 dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW  
na termomodernizację budynków w wysokości 151 728,00 zł. Spółka nie korzystała z kredytów 
obrotowych. 

 

Wykaz inwestycji budowlanych i remontowych realizowanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w roku 2020: 

NAZWA INWESTYCJI KOSZT (Zł.) 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

Remont Oddziału położniczo – ginekologicznego (w 
tym przeniesienie pracowni endoskopowej do 
pomieszczeń Oddziału)  

569 486,21 zł środki własne 

Modernizacja Oddziału pediatrycznego (w celu 
przeniesienia do pomieszczeń po administracji) 

238 235,69 zł środki własne 

Remont pomieszczeń w przychodni w Ostaszewie 134 635,61 zł środki własne 

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby centralnej 
sterylizacji 

126 558,56 zł środki własne 
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Modernizacja Oddziału chorób wewnętrznych 
(stworzenie izolatki, oraz sali nadzoru, gabinetu 
lekarskiego) 

449 588,65 zł 
środki własne / środki 
UE 

Stworzenie izolatki na Oddziale chirurgii ogólnej 104 305,00 zł środki UE 

Stworzenie 3 izolatek na Izbie przyjęć Szpitala w 
Malborku 

346 136,00 zł 
środki własne / środki 
UE 

Stworzenie izolatki na OAiIT 152 326,00 zł środki własne 

Stworzenie izolatek na Izbie przyjęć i Oddziale 
chorób wewnętrznych Szpitala w Nowym Dworze 
Gdańskim 

156 954,08 zł środki własne 

Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia 
Pododdziału COVID-19 Oddziału chorób 
wewnętrznych 

654 566,19 zł środki własne 

 

• WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 

 

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej włączył się w działanie Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Pomorskiego, dzięki któremu współfinansowano w 2020 r. szczepienia ochronne przeciwko 

pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka – kwota wydatkowana z budżetu powiatu: 11 880 zł.  

 

• WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego posiada opracowany , zatwierdzony  
i uzgodniony z Wojewodą Pomorskim -  Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia 
Powiatu Malborskiego na Potrzeby Obronne Państwa. Załącznikami do Planu Powiatowego są Plany 
Zapasowych Miejsc Szpitalnych w Mieście Malbork i Gminie Stare Pole oraz Plan Przygotowań 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na Potrzeby Obronne Państwa. Ponadto 
Wydział składa corocznie do Wojewody Pomorskiego Bilans Personelu Medycznego z terenu 
powiatu. 
Rok 2020 był rokiem szczególnych wyzwań, upłynął pod znakiem pandemii ogłoszonej 11 marca 
2020r. przez Światową Organizację Zdrowia. Ogłoszenie pandemii było konsekwencją szybkiego 
rozpowszechniania się nowego gatunku koronawirusa SARS – CoV-2. Nowy wirus powoduje infekcje 
układu oddechowego i pokarmowego, a przerażające statystyki zachorowań i zgonów  
w konsekwencji doprowadziły do wprowadzenia ograniczeń w nadzwyczajne środki 
bezpieczeństwa, w tym zamknięcie granic, szkół, sklepów, itp. zakaz przemieszczania się bez 
wyraźnego powodu, a mieszkańcy musieli nauczyć się żyć w realiach lockdown’u. Wraz z nową 
rzeczywistością pojawiły się nowe wytyczne: noszenie maseczek ochronnych; zachowanie 
odpowiedniego dystansu i dokładna higiena rąk. 
W listopadzie 2020r. naukowcy z koncernów Pfizer i BioNTech opracowali skuteczną szczepionkę, 
której pierwsza partia trafiła do Polski pod koniec roku 2020.  
Pierwszy przypadek nowej choroby na terenie Powiatu Malborskiego odnotowano 29.04.2020r. 
PPIS w Malborku w 2020r. wydał łącznie 1.419 decyzji, w tym: 
1.252 decyzje o nakazie kwarantanny; 93 decyzje o nakazie izolacji; 72 decyzje o skróceniu  
lub zwolnieniu z nakazu kwarantanny lub izolacji; 2 decyzje odmawiające skrócenia lub zwolnienia  
z kwarantanny lub izolacji; 7 decyzji administracyjnych w sprawie ukarania za złamanie ustawowego 
obowiązku kwarantanny na kwotę 19.500 zł. Odnotowano 1.742 osoby z pozytywnym wynikiem 
Sars-CoV-2, 1.713 ozdrowieńców, 27 osób poddanych hospitalizacji, 33 ogniska oraz 21 zgonów 
( stan na 23.11.2020r.) 
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POMOC SPOŁECZNA 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE: 

Zadania dotyczące pomocy społecznej realizowane są przede wszystkim przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Malborku, Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym Nr 1 w Malborku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Malborku, Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z. o.o. w Malborku, Powiatowym Urzędem 

Pracy w Malborku oraz Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Strategicznym, realizowanym przez jednostkę dokumentem jest „Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016-2026” która została przyjęta 

Uchwałą Nr XX/192/2017 Rady Powiatu Malborskiego w dniu 30 marca 2017r. 

Głównymi priorytetami strategii są: 

− edukacja – wzmocnienie struktur oświaty w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

prawidłowe wykorzystanie osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, wsparcie osób 

bezrobotnych w efektywnym poszukiwaniu pracy, 

− problemy społeczne – pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, 

przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom żyjącym w ubóstwie, pomoc środowiskom 

zagrożonym, wsparcie rodzinom niewydolnym opiekuńczo – wychowawczo, zapewnienie 

pieczy zastępczej, 

− finanse – pozyskiwanie środków pozabudżetowych, tworzenie form wolontariatu, finansowe 

wspieranie rodzin, 

− społeczność lokalna – działania w kierunku integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i starszych, 

− infrastruktura – działania w kierunku powiększenia bazy mieszkalnictwa socjalnego i mieszkań 

chronionych.  

W 2019 roku otworzono mieszkanie chronione o charakterze treningowym  
dla usamodzielniających się podopiecznych PCPR.  W 2020 roku z mieszkania chronionego 
korzystało 9 podopiecznych, z którymi pracownik PCPR utrzymywał stały kontakt poprzez 
systematyczne wizyty w mieszkaniu podczas, których wspierał wychowanków w rozwiązywaniu 
różnych trudnych sytuacji, nadzorował stan lokalu, udzielał porad i wskazówek. 
Wydatki na realizację w/w zadania w 2020 roku stanowiły kwotę 18 150,53 zł. Środki zostały 
wykorzystane na opłaty z tytułu czynszu, energii elektrycznej. 

 

• POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU: 

Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej- realizacja działań na rzecz wspólnych klientów obu 

instytucji - projekt 5.2 RPO WP – Mobilny i aktywny kapitał ludzi w powiatach malborskim  

i sztumskim – aktywizacja zawodowa II. Okres realizacji projektu: 04.11.2019r. – 30.06.2023r. 

Szczegóły: 

https://malbork.praca.gov.pl/-/10639938-mobilny-i-aktywny-kapital-ludzki-w-powiatach-

malborskim-i-sztumskim-ii-  

 

 

https://malbork.praca.gov.pl/-/10639938-mobilny-i-aktywny-kapital-ludzki-w-powiatach-malborskim-i-sztumskim-ii-
https://malbork.praca.gov.pl/-/10639938-mobilny-i-aktywny-kapital-ludzki-w-powiatach-malborskim-i-sztumskim-ii-
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WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE: 

W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Uchwałą nr XXIX/279/2018 Rady Powiatu 

Malborskiego z dnia 28 marca 2018 roku  przyjęto „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020”. 

Szczegóły: 

https://powiat.malbork.pl/pliki/powiatmalborski/pliki/Powiatowy%20Program%20Rozwoju%20P

ieczy%20Zastępczej%202018-2020.pdf  

Program realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, Poradnią 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Malborku oraz naszymi szkołami. 

Podstawowe założenia programu: 

− rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej, 

− świadczenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej na poziomie obowiązującego 

standardu, 

− wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 

− umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, 

− podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

Jednostkami organizacyjnymi Powiatu Malborskiego współpracującymi z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Malborku, w ramach realizacji zadania, są Powiatowy Urząd Pracy  

w Malborku, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku, Szkoły. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zorganizowało szkolenia 

adresowane do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Malborskiego, których 

celem było podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności rodzin zastępczych spokrewnionych, 

niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Tematyka ich związana była  

z problematyką przemocy wśród dzieci i młodzieży.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w 2020 r. zorganizowało spotkania  

i konkursy dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu, takie jak: 

spotkanie noworoczne, konkurs plastyczny na maskotkę PCPR, seans filmowy podczas ferii 

zimowych, konkurs :piernikowa choinka”, itp.  

   

POLITYKA PRORODZINNA 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE: 

W ramach polityki prorodzinnej prowadzone są, zgodnie z poniższymi uchwałami,   dwa programy: 

− Uchwała nr XXIX/276/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 marca 2018 roku  

w sprawie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020”; 

https://www.prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/224/1058515/preview  

 

− Uchwała nr XXIX/277/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 marca 2018 roku  w sprawie 

„Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc  

w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020 w warunkach wolnościowych”. 

https://www.prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/483377/Uch

wała-XXIX_277_2018  

https://powiat.malbork.pl/pliki/powiatmalborski/pliki/Powiatowy%20Program%20Rozwoju%20Pieczy%20Zastępczej%202018-2020.pdf
https://powiat.malbork.pl/pliki/powiatmalborski/pliki/Powiatowy%20Program%20Rozwoju%20Pieczy%20Zastępczej%202018-2020.pdf
https://www.prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/224/1058515/preview
https://www.prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/483377/Uchwała-XXIX_277_2018
https://www.prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewMalborku/document/483377/Uchwała-XXIX_277_2018


S t r o n a  | 13 

 

 
 

                                                                                                Raport o stanie Powiatu Malborskiego 2020 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020” realizowany jest przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 

w Malborku oraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi. 

Jego główne założenia to: 

− zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród wszystkich mieszkańców 

Powiatu Malborskiego, 

− zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom 

dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie informacji o instytucjach 

udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, 

− współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy  

w rodzinie, 

− zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy. 

 

„Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie  

w Powiecie Malborskim na lata 2018 – 2020 w warunkach wolnościowych” 

Jego główne założenia to:  

− uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, 

− uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 

− rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, 

− opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy, 

− nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez 

użycia agresji, 

− naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania  

z pomocy innych - naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. 

− kształtowanie umiejętności wychowawczych bez użycia przemocy 

− trening umiejętności społecznych - realizację własnych potrzeb w sposób nie krzywdzący 

innych osób. 

Uchwałą nr 423/2018 Zarządu Powiatu Malborskiego, z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Malborku w strukturze organizacyjnej został 

powołany Punkt Interwencji Kryzysowej.  

W 2020 r. do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie 

przystąpiło 5 osób, a ukończyły go 3 osoby.  

W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, w 2020 r., udzielono wsparcia  

5 osobom.  

 

• SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY: 

W ramach wykonywania działań z zakresu polityki prorodzinnej, we współpracy z Wydziałem 

Edukacji, realizowany jest projekt „Za życiem” dotyczący kompleksowego wsparcia dla rodzin. 

Do zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego działającego w projekcie „Za życiem” 

jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu 

Malborskiego należy organizowanie  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz, w zależności 

od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów  

i logopedów.  
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W roku 2020 prowadzono następujące zajęcia: terapia ręki, terapia metodą Vojty i Tomatisa, 

porada logopedyczna, pedagogika sensoryczna oraz rehabilitacyjna. Skorzystało z nich 28 dzieci. 

Zajęcia prowadziło 11 nauczycieli, łączna liczba przeprowadzonych godzin to 1 400. Dotacja w 2020 

r. na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 69 210,00 zł.    

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-za-zyciem  

 

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MALBORKU: 

− wydano 235 orzeczeń, w tym m.in. o potrzebie indywidualnego nauczania 23, o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju - 26, dla osób niedostosowanych społecznie - 53, dla osób 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 16,  niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim - 39 oraz stopniu umiarkowanym lub znacznym 12, z autyzmem w tym  

z zespołem Aspergera – 27,  o niepełnosprawności ruchowej, w tym z Afazją – 10,  

z niepełnosprawnością sprzężoną – 19,  

− zrealizowano zajęcia dla uczniów -  różne formy zajęć, uczestniczyło 1023 osób, 

− zrealizowano zajęcia dla rodziców - różne formy zajęć, uczestniczyło 1245 osób, 

− zrealizowano zajęcia dla nauczycieli - różne formy zajęć, uczestniczyło 462 osoby, 

− w ramach działalności diagnostycznej przyjęto: 1443 osoby, w tym na badania: psychologiczne 

- 597, pedagogiczne - 568, logopedyczne - 137, związane z wyborem kierunku kształcenia 

  - 13, diagnoza rehabilitanta – 32, obserwacja – 15, zespoły wychowawcze – 81,  

− pomoc udzielana dzieciom i młodzieży: skorzystało 1060 osób.  

 

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

• POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE: 

 

W ramach wspierania osób niepełnosprawnych Rada Powiatu  podjęła następujące uchwały: 

− Uchwała nr X/114/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 roku  

w sprawie przyjęcia „Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Malborskim na lata 2016 – 2026”.  

− Uchwała nr X/115/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2016 roku  

w sprawie przystąpienia Powiatu Malborskiego do realizacji programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”. 

 

Założeniami „Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Malborskim na lata 

2016 – 2026” są: 

− inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do likwidacji barier 

architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych utrudniających niepełnosprawnym pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym, 

− integracja społeczna, zapobieganie społecznemu wykluczeniu – wspieranie aktywnego udziału 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym (kultura, sport, turystyka), 

− integracja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

− ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji medycznej i pomocy 

terapeutycznej. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-za-zyciem
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Na realizację zadania dotyczącego zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym przeznaczono zgodnie z Uchwałą 

 nr XVIII/154/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 25 września 2020 roku środki finansowe  

w wysokości 542.828 zł.   

Środki przyznane na realizację zadania dotyczącego zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zostały wykorzystane  
w 100 % tj. w powyższej kwocie.  
 

     Zgodnie z Uchwałą nr XVII/147/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku na 

zadania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

zatwierdzono w planie finansowym na wykorzystanie środków PFRON kwotę 200 000,00 zł. Środki na 

w/w zadanie zostały zwiększone, zgodnie z Uchwałą XVIII/154/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

25 września 2020 roku do kwoty 206.790 zł i dotyczą: 

− likwidacja barier architektonicznych – 156 241 zł; 

− likwidacja barier technicznych – 29 700 zł; 

− liczba barier w komunikowaniu się – 20 849 zł. 

 

Zadania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  

zostały wykorzystane w 100 %, tj. w kwocie 206 790 zł. 

 

 W 2020 roku na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON przeznaczona została zgodnie z Uchwałą  

nr XVII/147/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku kwota 200.000 zł.  

Środki przyznane na realizację w/w/ zadania zostały wykorzystane w 88,82 % tj. w kwocie 177 645 zł. 

 

               Zgodnie z Uchwałą nr XVII/147/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku 

na zadania dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono  

w budżecie kwotę 18.680 zł. Środki przyznane na te zadanie zostały wykorzystane w 90,10%  

tj. w kwocie 16 829 zł. 

 

 Zgodnie z Uchwałą nr XVII/147/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku 

na działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono środki finansowe w kwocie 819 840 zł, które 

zostały wykorzystane w całości.  

 

Dofinansowanie w ramach programu Moduł III "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 
Z tej formy pomocy mogły skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia – aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych 
dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie 
z wnioskiem mogli wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie dedykowane było także dla osób, 
których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. 
Wnioski można było składać od 10 kwietnia do 16 listopada 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia -
sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną.  

https://sow.pfron.org.pl/
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Ze świadczenia skorzystać mogli: 

− uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, 

− uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,  

− podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, 

− podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące 
zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna), których działalność 
finansowana jest ze środków PFRON,  

− uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy  
w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

− pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  

− pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniowie szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy, 

− pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjnio-wychowawczych.  

 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON  
11 marca 2020 roku. 
 Maksymalna kwota świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III wynosiła 
500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane 
świadczenie nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. 
W 2020 roku wypłacono dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach Modułu III na kwotę 408 500 
zł. 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” -  to program, którego założeniem 
strategicznym jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do 
rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony 
słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie poprzez m.in.: zwiększenie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych: urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;  
zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;  
zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji 
pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; zmniejszenie barier 
transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne; zwiększenie dostępności warsztatów 
terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;  
zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie w różnych obszarach.  

Wniosek w ramach w/w Programu w 2020 roku w obszarze B- likwidacja barier w urzędach, 
placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, złożony został przez: 

- Urząd Gminy w Starym Polu mieszczący się przy ulicy Marynarki Wojennej 6 w Starym Polu, który 
otrzymał środki finansowe w wysokości 67 207,22 zł na zakup i montaż dźwigu osobowego  
i przebudowę podjazdu do budynku. 
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- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieszczący się przy ulicy Jagiellońskiej 79/82 w Malborku, 
który otrzymał środki finansowe w wysokości 56 462,33 zł na dostosowanie klatek schodowych  
do potrzeb dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową. 

Wniosek w ramach w/w Programu w 2020 roku w obszarze D- likwidacja barier transportowych, 
złożyły: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Promyk” mieszczące się w Dębinie, 
na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębinie, który otrzymał środki finansowe w wysokości 79 
271,00 zł  na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym  
na wózkach inwalidzkich. 

- Fundacja „WRÓĆ” Jantar mieszcząca się w Stegnie, na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, który otrzymał środki finansowe w wysokości 87 500,00 
zł  na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich. 

- Fundacja „WRÓĆ” Jantar mieszcząca się w Stegnie, na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Lasowicach Wielkich, który otrzymał środki finansowe w wysokości 87 500,00 zł  na zakup mikrobusa 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 

 

Wniosek w ramach w/w Programu w 2020 roku w obszarze G-  skierowanie do powiatów poza 
algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, złożył:  

- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, który otrzymał środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł   
na „Zatrudnienie bez barier” wyposażenie i doposażenie jednego stanowiska pracy. 

 
OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU: 
MODUŁ I: 
Ilość złożonych wniosków: 26 
Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 22 
Wypłacone dofinansowanie: 85 275,40 zł 
 
Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu –  
3 wnioski; 
Obszar A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 wniosek; 
Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania – 6 wniosków; 
Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego oraz oprogramowania – 1 wniosek; 
Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania – 3 wnioski; 
Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania – 1 wniosek; 
Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek; 
Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 0 wniosków; 
Obszar C zadanie 3 – pomoc przy zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne – 0 wniosków; 
Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 1 wniosek; 
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Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowanie elektrycznego wózka ręcznego – 2 wnioski; 
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej – 7 wniosków; 
  
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
 
         W ramach  programu złożono 79 wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie 79 wniosków  
na łączną kwotę 242 754,45 zł. 
 
 Na realizację zadań pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Malborku wypłaciło dofinansowanie w kwocie 463 767,09 zł, tj. 100 % przyznanych środków 
finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku. 
 

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MALBORKU: 

 

Przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku funkcjonuje Centrum Wsparcia Rozwoju 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Działania Centrum skierowane są do uczniów  

z niepełnosprawnością (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności),  

ich rodziców i nauczycieli. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczniów (niesłyszących, 

niedosłyszących, niewidzących i niedowidzących; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 

zaburzeniami procesów integracji sensorycznej) poprzez diagnozę i terapię, warsztaty 

socjoterapeutyczne, szkolenia, grupy rozwojowe, porady, konsultacje czy doradztwo zawodowe.  

W roku 2020 w ramach działalności Centrum objętych opieką było 85 osób. 

 

• SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z AUTYZMEM W MALBORKU 

W ramach SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem od 2018 roku funkcjonuje także placówka wsparcia 
dziennego w projekcie „Pomagamy na niebiesko”. Projekt ten jest realizowany przez Malborską 
Fundacją Rozwoju Regionalnego, która wspiera działania Ośrodka. W ramach projektu Fundacja 
zakupiła sprzęt i wyposażenie do zajęć. W roku 2020 zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego  
realizowało 28 uczniów, kontynuacja pierwszego projektu Pomagamy na Niebiesko I. Zajęcia 
świetlicowe odbywały się w 4 grupach, głównie dzieci dojeżdżające i dzieci obojga pracujących 
rodziców. Odbywały się również zajęcia indywidualne – 1 godzina w tygodniu przypadająca na jedno 
dziecko (logopedia, zajęcia rewalidacyjne, SI). 
W listopadzie rozpoczął się projekt "Pomagamy na niebiesko II”, w którym uczestniczyło  

25 wychowanków. 

• W SZKOŁACH powiatu uczą się niepełnosprawni uczniowie,  posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne, realizują nauczanie indywidualne 

oraz zindywidualizowaną ścieżkę nauczania.  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest realizowana w następujących formach: 

− zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  

− terapia pedagogiczna /zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, 

− zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 
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− zajęcia logopedyczne, 

− zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej, 

− zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

− porady/konsultacje udzielane przez pedagoga/psychologa szkolnego.  

 

DROGI PUBLICZNE 

• Wydział Infrastruktury i Inwestycji: 

Inwestycje w zakresie remontów w 2020 r.: 

DROGI PUBLICZNE (POWIATOWE) 

L.p. Nazwa zadania 
Długość 
odcinka 

Całkowita 
wartość 
zadania 

Dofinansowanie 

1. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2340G Nowy Dwór Gd.-Nowy Staw-
Tczew (odcinek do granicy z pow. 
nowodworskim) 
 

1,8 km 
1.515.380,74 
zł. 

Fundusz Dróg 
Samorządowych – 
757.690,00 zł. 
Gmina Nowy Staw – 
378.845,00 zł. 

2. 
Remont drogi powiatowej Nr 2902G 
(płyty) do granicy z Gminą Malbork 

0,9 km 461.392,70 zł. 
Fundusz Dróg 
Samorządowych – 
230.696,00 zł.  

Suma 
Drogi: 
2,7 km 
 

1.976.773,44 
zł. 

1.367.231,70 zł. 

 

W 2020 r. zrealizowane zostały ponadto inne zadania z zakresu przebudowy/remontu dróg 
powiatowych i obiektów mostowych : 
- remont nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Malborskim ( remont cząstkowy 
     grysem bazaltowym i emulsją + remont zaniżeń i kolein masą bitumiczna na gorąco) – 
     -  221.713,65 zł, 
- naprawa mostu  o nr JNI 01026485 w miejscowości Laski położonego w ciągu drogi 
     powiatowej Nr 2919G  - 49.974,65 zł. 
Łączna wartość w/w zadań wyniosła 2.248.461,74 zł, w tym przebudowa/remont dróg 
powiatowych – 2,7 km. 
 

OCHRONA ZABYTKÓW I OCHRONA NAD ZABYTKAMI 

• WYDZIAŁ EDUKACJI: 

Dla zadania został opracowany „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego  
na lata 2019 - 2022”, który został przyjęty uchwałą Nr IX/85/2019 Rady Powiatu Malborskiego z dnia  
11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego  
na lata 2019 - 2022". Uchwała powyższa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2019 r. poz. 4416. 

Celem programu jest:  
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 
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2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 

 
Zgodnie z uchwałą nr VI/60/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 maja 2015 r.  

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 
się na obszarze Powiatu Malborskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania, w 2020 r. 
złożone zostały trzy wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy następujących zabytkach: 

 

Lp. 
Nazwa wnioskodawcy / 

obiekt 
Zakres prac 

Wartość 
całkowita 
robót (zł) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

(zł) 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Piotra i Pawła w 

Mątowach Wielkich / 
barokowy strop w kościele 

– nawa główna 

Konserwacja i restauracja 
XVIII-wiecznego, 

polichromowanego stropu 
nawy głównej, etap II, część 

1 

392 465,00 40 000,00 

2. 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Jerzego w Starej 

Kościelnicy / 
manierystyczny ołtarz w 

Kościele 

Konserwacja i restauracja 
manierystycznego ołtarza 

głównego – etap I 
198 500,00 40 000,00 

3. 
Katarzyna Król / Brama 
Mariacka w Malborku 

Całkowita wymiana stolarki 
okiennej 

19 996,93 17 996,93 

RAZEM 97 996,93 

 
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19, która spowodowała załamanie się 

wpływów do budżetu Powiatu Malborskiego, podjęta została decyzja o nie udzieleniu dotacji w 2020 
roku wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski.  

 
KULTURA, KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 
Dla zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki  został opracowany „Roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, który został 
przyjęty uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2019 r.  

Sytuacja pandemiczna w roku 2020 spowodowała znaczne zmniejszenie wpływów do 
budżetu powiatu, co uniemożliwiło udzielenie dotacji dla wszystkich podmiotów składających oferty.  
Ostatecznie dotację udzielono na następujące zadania z zakresu kultury: 
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Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Kwota dotacji      

w zł 

1. 
Stowarzyszenie 

Roztańczony 
Malbork 

„Cały Malbork Tańczy z Nami” 3 000 

RAZEM 3 000 

 

- z zakresu kultury fizycznej i turystyki:  

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Kwota dotacji w 

zł 

1. 
Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy  
w Malborku 

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

30 000 

RAZEM 30 000 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

• WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI: 

Komórką organizacyjną realizująca zadania związane z gospodarką nieruchomościami jest 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 

Mienie komunalne Powiatu Malborskiego stanowią drogi powiatowe, obiekty oraz działki: 

Lp. Jednostka zarządzająca Adres 

1. I Liceum Ogólnokształcące Malbork, ul. 17-Marca 6 

2. Dom Pomocy Społecznej Malbork, ul. Słowackiego 43-47 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork, ul. Jagiellońska 79/82 

4. Parafia Rzymsko Katolicka M.B.N.P Malbork, ul. Reymonta 24 

 
5. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
 

Malbork, ul. 500-lecia 

Malbork, ul. Narutowicza 14 

6. Centrum Edukacji Zawodowej Malbork, ul. De Gaullea 75 

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork, ul. Jagiellońska 94 

8. 
 
Fundacja Dzieciom „Wyrównajmy ich szanse” 
 

Malbork, Al. Wojska Polskiego 
503a/b 
 

Malbork, Wybickiego 5c/3 

9. Starostwo Powiatowe Malbork, Pl. Słowiański 17 

10. Powiat Malbork  
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Na koniec  2019 r. powierzchnia stanowiąca mienie komunalne wynosiła 405.9592 ha z tego pod 

zabudową oraz terenami niezabudowanymi w granicach działek stanowiących własność powiatu 

13.2522 ha a pod drogami powiatowymi 392.7070 ha. 

Na koniec 2020 r. wyżej wymienione wartości nie uległy zmianie, ponieważ w 2020 r. nie wystąpił 

obrót mieniem powiatowym. 

 

GOSPODARKA WODNA/OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY/ROLNICTWO, LEŚNICTWO  

I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

• WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA: 

Zadania realizowane są przez Wydział Środowiska i Rolnictwa w zakresie ustawowych kompetencji. 

Dokumentem strategicznym był „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego 

na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2020”, który został przyjęty Uchwałą Nr IV/32/2015 

Rady Powiatu Malborskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 

Priorytetowe zadania wskazane w programie:  

− ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, 

− gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

− ochrona zasobów naturalnych, 

− ochrona powietrza atmosferycznego i rozwój energetyki odnawialnej, 

− ochrona przed hałasem, 

− ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

− przeciwdziałanie poważnym awariom, 

− edukacja ekologiczna, 

− działania systemowe w rolnictwie, przemyśle, turystyce i rekreacji, planowaniu przestrzennym, 
aktywizacji rynku do działań na rzecz ochrony środowiska i udziału społeczeństwa  
w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

Co 2 lata z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska sporządzany jest raport. Rada 

Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr XII/115/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. przyjęła raport z realizacji 

 Działka 157/37 Malbork, Al. Wojska Polskiego 

 Działka 37/4 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 

 Działka 162/31 Malbork, ul. De Gaulle’a 

 Działka 18/2 Malbork, Al. Armii Krajowej 

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
Malbork, Al. Wojska Polskiego 
502 

12. II Liceum Ogólnokształcące 
Malbork, Al. Wojska Polskiego 
493 

13. Powiatowy Urząd Pracy Malbork, ul. Armii Krajowej 70 

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Malbork, ul. Kotarbińskiego 32 

15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Malbork, Pl. Słowiański 6 

Przydział spółdzielczego prawa 
do lokalu 
Malbork, ul. Sucharskiego 8/1 
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Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 

2019 – 2020 za lata 2017 – 2018. 

W ramach kierunków działań wskazanych w programie ochrony środowiska – powiat realizował oraz 

wspomagał działania w zakresie: 

- przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 

zadrzewień, zakrzewień oraz parków (kwota 39 410 zł) - dofinansowano wykonanie prac 

pielęgnacyjnych, w tym nasadzeń przy drogach powiatowych; 

-  realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska (łączna kwota 

5 627,90 zł) – dokonano zakupu czujnika smogu/pyłu/czystości powietrza dla CEZ w Malborku oraz 

pojemników do segregacji odpadów i na świetlówki na potrzeby budynku Starostwa. 

 

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

• WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

Na podstawie Art.  38a.  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym działa Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Malborskim  w celu realizacji zadań starosty  

w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych 

w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

 Do zadań komisji należy: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli; 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, 

inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych  

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4; 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień 

dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Corocznie Starosta przedkłada Radzie Powiatu Sprawozdanie z działalności Komisji, które podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. (SPRAWOZDANIE  

NR 1 / WB/ 2021 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2021 r. z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2020 – 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/644/akt.pdf ) 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/644/akt.pdf
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Aktualizacja dla użytku społeczeństwa powiatu aplikacji „BLISKO”, która informuje  
o zagrożeniach i zdarzeniach na terenie powiatu; informowanie samorządów, służb, inspekcji  
za pośrednictwem systemu ostrzegania i informowania BLU ALERT; SIMS – usługa sms, e-mail. 
Wydział realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Porozumieniem zawartym  
z Wojewodą Pomorskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej – przygotowuje i przeprowadza corocznie kwalifikację wojskową na terenie 
powiatu. 
W roku 2020 kwalifikację wojskową zaplanowano w terminie od 02 do 16 marca 2020 r. 
W związku z pandemią, kwalifikacja na terenie całego kraju zakończona została w dniu 13.03.2020 r.,  
co nie wpłynęło na przebieg i pomyślne jej zakończenie na terenie naszego powiatu.  
Do stawienia się na kwalifikację było zobligowanych 374 mężczyzn. Stawiło się 280 z czego  uznano za 
zdolnych do służby wojskowej w kat. „A” – 238 osoby; czasowo niezdolnych w kat. „B” – 3 osoby; 
niezdolnych w czasie pokoju w kat. „D” – 35 osób i trwale niezdolnych w kat. „E” – 4 osoby. 
Powiatowa Komisja Lekarska przebadała 2 kobiety, które otrzymały kategorię „A”. 

W roku 2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego brał udział (w formie 
elektronicznej) w ćwiczeniach i treningach mających na celu usprawnienie ostrzegania i alarmowania 
ludności w sytuacjach na wypadek wystąpienia zagrożenia; z zakresu realizacji zadań obronnych; 
przeprowadzono trening Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania - razem z  gminami/ miastami  
z terenu powiatu. 

Opracowano nowe Plany dla Powiatu Malborskiego: Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego 
oraz Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Malborskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
państwa i w czasie wojny - są obecnie w trakcie uzgodnień i zatwierdzenia przez Wojewodę 
Pomorskiego.  

 

PROJEKTY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW I 

POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH: 

 

„POMORSKIE POMAGA”   

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został przyznany na wsparcie 

pracowników w walce z epidemią COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku. Grant był 

odpowiedzią na trudną sytuację panującą w placówkach świadczących całodobową opiekę nad 

osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi. Adresatem wsparcia  

w Powiecie Malborskim był Dom Pomocy Społecznej w Malborku, który w ramach projektu otrzymał 

wsparcie dla  50 pracowników, którzy znajdują się w grupie szczególnego ryzyka świadcząc całodobową 

opiekę nad osobami przewlekle, somatycznie chorymi. 

Wsparcie w postaci dodatków do  wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują bezpośrednią pracę  

z pensjonariuszami DPS w Malborku, stanowiło motywację oraz wzmocniło morale w szczególnych 

grupach podwyższonego ryzyka. Wypłata dodatków do wynagrodzenia stanowiła formę rekompensaty 

za stres, obciążenie fizyczne oraz psychiczne związane ze szczególnymi warunkami w jakich pracują 

pracownicy, którzy świadczą całodobową opiekę nad osobami przewlekle, somatycznie chorymi.  

Wartość projektu: 95.983,38 zł 

Okres realizacji: 01.05.2020 – 29.12.2020 
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„ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI 

ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW 

PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19”  

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant został przyznany  

na wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Malborku  w walce z epidemią COVID-19.  

Środki pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów  
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. 

Wsparcie  polegało na przyznaniu dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów 

bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego 

miejsca pracy oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji  dla pielęgniarek 

objętych projektem. Projektem zostało objętych 5 pielęgniarek. 

Wartość projektu: 27.281,41 zł 
Okres realizacji: 01.05.2020 – 30.11.2020 
 

„POMORSKIE S.O.S.” – I edycja 

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant dotyczył wsparcia 

pracowników domów pomocy społecznej/zakładów opiekuńczo-leczniczych/zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych/hospicjów w walce z epidemią COVID-19. 

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 oraz przeciwdziałania jej 

negatywnym konsekwencjom. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz 

wprowadzeniem reżimu sanitarnego, niezbędne było podjęcie działań obejmujących poprawę 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej  

w Malborku (DPS) wykonujących pracę w systemie całodobowym, obciążonych ogromnym ryzkiem 

zachorowania poprzez doposażenie placówki w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji 

oraz sprzęt medyczny. 

Efektem projektu było zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników 

domów pomocy społecznej i poprawa ich bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez doposażenie DPS 

w środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt. 

Dzięki pozyskaniu grantu w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.” Dom Pomocy Społecznej w Malborku 
nabył: 
1. środki ochrony indywidualnej dla pracowników: fartuchy flizelinowe, rękawiczki jednozrazowe,  
maseczki jednorazowe medyczne; 
2. środki do dezynfekcji: płyny do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji powierzchni;  
3. sprzęt: łóżka rehabilitacyjne do izolatek, ssak do izolatki.  
 
Projektem zostało objętych 59 pracowników. 
Wartość projektu: 95.983,38 zł 
Okres realizacji: 24.06.2020 – 04.08.2020 
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„POMORSKIE S.O.S. -II edycja”   

Grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem „czerwonej strefy”, niezbędne 

było podjęcie działań obejmujących poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie 

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Malborku (DPS) wykonujących pracę w systemie 

całodobowym, obciążonych ogromnym ryzkiem zachorowania poprzez doposażenie placówki w środki 

ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz sprzęt medyczny. 

Dzięki pozyskaniu grantu w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.” II edycja Dom Pomocy Społecznej  

w Malborku nabył: 

1. środki ochrony indywidualnej dla pracowników: ochraniacze flizelinowe na but, czepki jednorazowe 

flizelinowe z gumką, maseczki medyczne, fartuchy flizelinowe z gumką, rękawice bezpudrowe 

nitrylowe i winylowe;  

2. sprzęt: stoliki medyczny na kółkach,  szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem na kółkach, wózek  

na brudną bieliznę na kółkach, dwukomorowy, generator ozonu  – niezbędny do dezynfekcji izolatek, 

stojak na kroplówkę, wózek- kąpielowo- prysznicowy dla osób w izolatkach.  

Projektem zostało objętych 59 pracowników. 

Wartość projektu: 98.398,90 zł 
Okres realizacji: 08.09.2020 – 26.11.2020 
 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO 

MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWEGO I ZAPOBIEGANIE INNYM 

NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA 

• WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA: 

Z okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (wał przeciwpowodziowy) 

przeprowadzanych przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, 

że stan techniczny wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu jest dobry. Jedynie na wałach 

rzeki Tyna Dolna zlokalizowano nory bobrowe, w przypadku lewego wału nie zagrażały 

bezpieczeństwu, na prawym wale sięgały w głąb korpusu wału z kominami w koronie, zagrażały 

bezpieczeństwu i do czasu decyzji o ich zabudowie zlecono obserwację przez strażnika wałowego. 

Zgodnie z informacją udzieloną przez Nadzór Wodny w Elblągu nory bobrowe zostały już zabudowane.    

Dokonano przeglądu wałów na następujących ciekach: 

- obwałowanie lewe rzeki Tugi na długości 18,075 km (gmina Nowy Staw); 

- obwałowanie prawe kanału Przekop rz. Fiszewki na długości 3,502 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe rzeki Fiszewki na długości 2, 849 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie prawe rzeki Fiszewki na długości 0,752 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie prawe rzeki Tyna Górna na długości 1,491 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe rzeki Tyna Górna na długości 9,179 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie prawe rzeki Tyna Dolna na długości 5,437 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe rzeki Tyna Dolna na długości 5,413 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie prawe rzeki Tyna Mała na długości 2,611 km (gmina Stare Pole); 
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- obwałowanie lewe rzeki Tyna Mała na długości 2,598 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie prawe kanału Ząbrowskiego na długości 1,832 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe kanału Ząbrowskiego na długości 1,832 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe kanału Malewskiego na długości 2,428 km (gmina Stare Pole); 

- obwałowanie lewe kanału Juranda na długości 2,821 km (gmina Miasto Malbork); 

- obwałowanie prawe kanału Juranda na długości 1,810 km (gmina Miasto Malbork). 

Wykonano koszenie wału przeciwpowodziowego prawego rzeki Wisły.     

 

• WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 

 

Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią dla Powiatu Malborskiego stanowi załącznik  
do Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Malborskiego (dokument zatwierdzony przez Starostę 
Malborskiego). Służy Staroście Malborskiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego do 
dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu oraz w procesie 
podejmowania decyzji podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie Powiatu 
Malborskiego. Zawiera m.in. informacje dotyczące ewakuacji ludności, zwierząt i mienia osób  
z terenów objętych powodzią oraz aktualizowany na bieżąco wykaz sprzętu powodziowego 
znajdującego się w zasobach Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu OC w Gdańsku – Złota Karczma ul. 
Słowackiego 161 oraz wykaz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych na terenie Powiatu 
Malborskiego oraz Plan Ewakuacji. 
 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

• POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU: 

PUP w Malborku jako jednostka organizacyjna Powiatu wykonuje zadania polityki rynku pracy, 
specjalizując się w: pośrednictwie, doradztwie, organizacji szkoleń, staży, finansowaniu kształcenia 
ustawicznego dorosłych, przyznawaniu dotacji itp. Urząd nie ogranicza się wyłącznie do realizacji zadań 
statutowych. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oprócz zapisanych w Ustawie o Promocji 
Zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zadań, podejmuje liczne inicjatywy, które mają na celu poprawę 
sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Malborskiego. Rynek pracy jest niezwykle 
zdywersyfikowany i obejmuje wszelkie aktywności gospodarcze człowieka, dlatego też podejmowane 
są inicjatywy mające na celu aktywizację szerokiej grupy osób z terenu Powiatu Malborskiego.  

 
POŚREDNICTWO PRACY 

Liczba wydanych skierowań do pracy – bez staży i PSU 1183 
(w tym: odmowa pracodawcy) – 

586 
rezygnacja kandydata -26 

nierozliczone skierowania - 109 

Liczba opracowanych IPD (pośrednicy+ doradcy zawodowi)  2695 

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędu 1228 
 

Giełdy pracy, spotkania rekrutacyjne/rekrutacji  z 
pracodawcami 

13 
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Oświadczenia o  powierzeniu  wykonywania pracy 
cudzoziemcowi 

240 

Informacja starosty 11 informacji/19 stanowisk 

Liczba wizyt u pracodawców/kontaktów z pracodawcami 217 

Liczba pozyskanych nowych pracodawców do współpracy 669 

Korespondencja w sprawie ofert pracy i możliwości zatrudnia   304 pisma udzielające 
odpowiedzi na zapytania OPS, 
ZK, SR, Prokuratura, KPP dot. 
osób bezrobotnych + obsługa 

SEPI 

Zwolnienia grupowe 0 

 

• Rejestracja i obsługa osób bezrobotnych - ograniczenia związane z pandemią COVID-19 
wymusiły wprowadzenie zmian w organizacji Działu Pośrednictwa  Pracy. Ograniczone zostały 
do minimum osobiste wizyty osób bezrobotnych w Urzędzie. Jednym z rozwiązań 
wprowadzonym w czasie trwania pandemii jest  telefoniczne potwierdzenie gotowości do 
podjęcia pracy. Priorytetowo potraktowano elektroniczną  rejestrację osób bezrobotnych: na 
stronie internetowej Urzędu i Facebook zamieszczono szczegółowy instruktaż  rejestracji, 
udzielane są  szczegółowe informacje nt. rejestracji przez pracowników,  dla osób 
nieposiadających dostępu do Internetu utworzono  stanowisko komputerowe w siedzibie 
PUP na potrzeby rejestracji + wsparcie merytoryczne pracownika PUP. Nowa rzeczywistość 
niestety uniemożliwiła realizację zaplanowanych zadań w 2020 r., m.in. Targi Edukacyjne  
i Targi Pracy. Rozpoczęte działania musiały zostać przerwane, w nadziei że zostaną 
zrealizowane. w późniejszym terminie. Wiszące widmo fali zwolnień pracowników  
w  zakładach pracy wymagało  natychmiastowej reakcji Urzędu,  dlatego też  pracownicy  
wdrożeni  zostali w realizację   zadań, wynikających z tarczy antykryzysowych. Na dzień 
dzisiejszy możemy stwierdzić, że pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na zwolnienia na 
lokalnym rynku pracy, dotychczas do PUP nie zgłoszono informacji o zwolnieniu grupowym,  
a  stopa bezrobocia w Powiecie Malborskim minimalnie wzrosła, w porównaniu do m-ca 
stycznia 2019 tj. o 0,3 pkt.  procentowego i wynosi obecnie 5,8%. 

 

• Test rynku pracy(informacja starosty) – z wnioskiem o wydanie informacji starosty na temat 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy 
cudzoziemcowi (w celu uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca) wystąpiło  
10 pracodawców, przygotowano 11 informacji starosty  na 19 stanowisk pracy:  Stopol  
Sp. z o.o - magazynier 2 stanowiska, MR Żukowscy - sprzedawca1 stanowisko, Went Paw - 
monter urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych 2 stanowiska, Ajer - monter dekoracji 
skalnych 1 stanowisko, Cukiernia Jędruś - pomocnik ciastkarza 1 stanowisko, Phenix - kelner  
1 stanowisko, Herbanordpol- robotnik pomocniczy   1 stanowisko, Bengali King Kebab - kucharz 
kuchni arabskiej 3 stanowiska, Klauden - montażysta rowerów 2 stanowiska, KDP invest 
monter urządzeń energetyki odnawialnej 6 stanowisk. 

• Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi -  zarejestrowano 240  
(w tym dla 48 kobiet), oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w tym 
dla obywateli Ukrainy 217,   Rosji -11, Białorusi -9, Mołdawii – 1, Gruzja – 3. Obcokrajowcy 
najczęściej zatrudniani są w sektorze budowlanym i usługach.  

• Giełdy Pracy – w 2020r. odbyły się giełdy pracy dla pracodawców Ochrona Orlen stanowisko 
kwalifikowany pracownik ochrony, Obra Stary Dzierzgoń – pracownik budowlany oraz Prino 
Plast  Malbork rekrutacja na stanowiska pomoc kuchenna, konserwator oraz pokojowe do 
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nowo otwieranego hotelu De Silva w Malborku. Dla firmy Ochrona Orlen zrekrutowano finalnie 
3 pracowników, którzy przed podjęciem pracy odbyli kurs kwalifikowanego pracownika 
ochrony finansowany ze środków PUP w Malborku. 

• Kampania promocyjno-informacyjna  Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej, akcja promocyjna 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku w siedzibie PUP w Malborku w dniu 11.02.2020r. 

• Projekt „Pomorskie, tu wracam, tu pracuję”- autor projektu Wojewódzki Urząd Pracy  
w Gdańsku, to jeden z pierwszych projektów w naszym kraju, który wspiera powracających  
z zagranicy. Kierowany do mieszkańców województwa pomorskiego mających więcej niż 30 
lat, którzy przynajmniej 6 miesięcy nieprzerwanie przebywali w jednym z następujących 
krajów: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania, 
wrócili do kraju nie dalej niż pół roku temu i aktualnie nie pracują. W ramach promocji projektu  
osoby bezrobotne spełniające kryteria projektu informowane są przez doradców klienta w PUP  
w Malborku  o dostępności projektu, w ramach którego skorzystać mogą z bezpłatnych kursów 
i szkoleń zawodowych,  certyfikatów  potwierdzających  kwalifikacje, pomocy doradcy 
zawodowego,  wsparcia psychologicznego  i prawnego, stypendium szkoleniowego, 
tłumaczenia zagranicznych dokumentów, poradnictwa Sieci EURES, ofert pracy. Warunkiem 
przystąpienia do projektu jest spełnienie kryteriów,  wypełnienie formularza zgłoszeniowego  
i dostarczenia do Biura Projektu. 

• 06.10.2020  - odbyła się kolejna edycja badania Barometr zawodów. Po raz pierwszy w  formule 
on-line. Barometr zawodów jest  prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2021r. Efektem 
końcowym prac zespołu eksperckiego wyłonionego spośród pracowników urzędu jest lista 
zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy, tych w których wystąpi w 2021r. niedobór 
pracowników, nadmiar lub równowaga popytu i podaży pracy na terenie Powiatu 
Malborskiego.  
W grupie zawodów dużego deficytu znaleźli się elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 
mechanicy pojazdów samochodowych, kucharze i szefowie kuchni.  
W grupie zawodów deficytowych znalazła się szeroka gama zawodów z sektora usług min.  
z usług budowlanych, gastronomicznych, ale także  farmaceuci, kierowcy, kosmetyczki, lekarze, 
pielęgniarki, psycholodzy, nauczyciele j. obcych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciele 
przedszkoli, piekarze, spawacze, ślusarze, samodzielni księgowi, pracownicy socjalni i wiele 
innych.   
W nadwyżce poszukujących pracy sklasyfikowano mi.in.: ekonomistów, pracowników 
administracyjnych i biurowych, pracowników biur podróży i obsługi turystycznej, pracowników 
poligrafii, specjalistów administracji publicznej.  
Najnowsze wyniki badania na rok 2021 dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl  

• 9-13.11.2020  -  udział PUP Malbork w wydarzeniu obchodów  Europejskich Dni Pracodawcy.  
Z uwagi na ograniczenia pandemiczne COVID-19 wydarzenie miały charakter on-line. W tym 
czasie doradcy klienta oraz doradcy pozostawali do dyspozycji pracodawców, odpowiadając na 
zapytania. Jednocześnie Urząd Pracy na Facebooku udostępnił  film promujący działania 
Urzędu. Film cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – obejrzało go ponad 1000 osób. 

• Odpowiadając na wyzwania rynku pracy i potrzeby młodszego pokolenia na stronie Facebook 
zamieszczane są oferty pracy oraz informacje o prowadzonych naborach na stanowiska pracy. 
Doradcy zawodowi na stronie fb promują działania realizowane w urzędzie m.in. porady 
grupowe oraz informacje zawodowe, ponadto obecnie w przygotowaniu jest informacja 
promocyjna doradztwa on-line dla szkół i osób bezrobotnych. Dodatkowo, jeżeli ogłaszają się 
osoby na profilach związanych z Malborkiem oraz lokalnym rynkiem pracy doradcy zawodowi 
bezpośrednio kontaktują sie z nimi przez platformę fb, zapraszają do kontaktu i korzystania  
z usług urzędu. 

http://www.barometrzawodow.pl/
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• Baza kontrahentów – na skutek złożonej dużej liczby wniosków przedsiębiorców ubiegających 
się o  uzyskanie pomocy finansowej w ramach tarcz antykryzysowych, poszerzona została baza  
kontrahentów w systemie Syriusz. 

 

Pozostałe działania:                                    

• zorganizowane spotkania dotyczącego autoprezentacji dla uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Malborku, 

• udział w IDG – on –line (świadczenie porad zawodowych, informacji, orientacja zawodowa dla 
uczniów), 

• udział w spotkaniach z doradcą powiatowym (spotkania robocze, a także przekazanie 
informacji, materiałów ze szkoleń, w których uczestniczył doradca powiatowy), 

• udział w spotkaniach doradców organizowanych przez WUP. (spotkania dotyczyły planów  
na dany kwartał, rok, wymianę doświadczeń, szkolenia), 

• organizacja dnia przedsiębiorczości  w zakresie doradztwa – on – line, 

• wyjścia na spotkanie informacyjne z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
(realizowane zarówno w szkole jak i w urzędzie), 

• przeprowadzenie zajęć dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku, 

• pomoc doradcy klienta w obsłudze telefonicznej bezrobotnych, 

• pomoc przy merytorycznej ocenie wniosków o pożyczkę, 

• udzielanie telefonicznie informacji na temat pożyczek, 

• wysyłanie mailem umów podpisanych pożyczek, 

• dyżury, 

• kontakt z doradcami zawodowymi w szkołach. 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

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

737 

Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i 
lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności 
zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. 

4 

Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad 
zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 

7 grup 

Ilość osób uczestniczących w poradach grupowych 53 osoby 

Ilość przeprowadzonych informacji zawodowych grupowych 21 grup 

Ilość osób uczestniczących w spotkaniach grupowych 149 
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Udzielanie porad indywidualnych związanych z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej 

91 

Spotkania informacyjne dla szkół 8 dla 283 uczniów 

Indywidulane informacje zawodowe 196 

 

 

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych  

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

Obywatelstwo 
cudzoziemca 

Liczba 
cudzoziemców/w 
tym dla kobiet 

Podjęcie pracy na stanowiskach 

Białoruś 9/2 
Kierowca samochodu ciężarowego, sprzątaczka, 
monter, murarz 

Gruzja 3/0 zbrojarz 

Mołdawia 0/0  

Rosja 11/2 
Kierowca samochodu ciężarowego, sprzątaczka, 
pomoc domowa 

Ukraina 217/44 

Pomoc kuchenna, pracownik ogólnobudowlany, 
pomocniczy robotnik budowlany, robotnik 
gospodarczy manikiurzystka, sprzątaczka, 
pomocnik ciastkarza, pomocnik piekarza, 
barmanka, monter izolacji budowlanych, malarz, 
menadżer, formiarz-laminarz, monter-spawacz, 
spawacz, monter urządzeń klimatyzacyjnych, 
kierowca kat. C, sprzedawca, kasjer, elektromonter 
izolacji elektrycznych, zbrojarz, specjalista ds 
eksportu, tokarz-frezer, monter dekoracji skalnych, 
monter stolarki okiennej, monter energetyki 
odnawialnej, malarz posadzek dekoracyjnych, 
krawcowa, lekarz podstawowej opieki medycznej 

Ogółem 240/48  

Podstawa prawna wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy: 

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło ogółem 

80 160 0 240 

 
Zestawienie porównawcze zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi :  

• 31.12.2020 - 240 
• 31.12.2019 – 259 
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Najczęściej cudzoziemcy zatrudniani są w sektorach: budownictwo, gastronomia, transport, 
pozostałe usługi. 
 
Wydane decyzje w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

Rodzaj dokumentu Rodzaj decyzji 
Liczba 
decyzji 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi 

Umorzenie postępowania 11 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową cudzoziemca 

Umorzenie postępowania 3 

Ogółem: 14 

 

COVID – 19:  WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW 

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców 
(art.15zzb):  7.408.977,61 --  333 podmioty.  
Liczba zatrudnionych pracowników pracodawcom, który wypłacono dofinansowania  
1 996 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 
(art.15zze) :  125.279,97 – 8 podmiotów 
Liczba zatrudnionych pracowników pracodawcom, który wypłacono dofinansowania  
- 26 

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 
(art.15zzc):  2.584.660,00zł 
Liczba podmiotów, który wypłacono dofinansowania  - 489 

4. Pożyczki dla mikro przedsiębiorców (art. 15zzd)-  13.412.393,82 zł.  Liczba udzielonych 
pożyczek: 2692 

5. Dotacje, art. 15 (zze4) – 200.000zł  Liczba podmiotów, który wypłacono dofinansowania  - 40. 

RAZEM  COVID – 19:  23.731.311,40zł 

Liczba osób pobierających zasiłek solidarnościowy – 102 

Za działania na rzecz przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii, wyrażając uznanie  
za zaangażowanie otrzymaliśmy podziękowania od następujących partnerów: 

• Ministerstwo Rozwoju. Pracy i Technologii; 

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; 

• Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka; 

• Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców; 

• Pracodawcy Pomorza. 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PUP: 

1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie malborskim (IV)” POWER 1.1.1 
– 4 254 973 zł, 
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2. Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie malborskim (IV)” 5.1.2  RPO WP –  
3 453 255 zł, 

3. Przedsiębiorczy- How to be – Erasmus+ -  14.380,00 euro, 
4. Po@łączeni II – projekt bezkosztowy – przerwany przez epidemię, 
5. Praca dla Pomorza – Program Regionalny –208.400,00 zł,  
6. Program aktywizacji bezrobotnych w rejonach wysokiego bezrobocia  – rezerwa MRPIPS – 

1.100.000,00 zł, 
7. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja 

zawodowa (II)”– podpisana umowa o dofinansowanie – kwota przyznana na 2 powiaty 
malborski i sztumski – 3.336.250,66 zł, 

8. „Podejmij inicjatywę postaw na rozwój” – 5.5. RPO WP- projekt w trakcie negocjacji – 3 Powiaty 
Malborski, Sztumski, Nowodworski – dofinansowanie - 608 861,53 zł, 

9. Program specjalny #Praca – 407 500,00 zł, 
10. „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców 

powiatów malborskiego i sztumskiego (II)” Poddziałania 5.7 RPO W – PUP w Malborku 
występuje w roli partnera.  

Złożony wniosek o akredytację do programu Erasmus + na 3 lata realizacji. 
 
PFRON:  

− W ramach przyznanego limitu środków  na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 
udzielono wsparcia: 2 pracodawcom na utworzenie 2 stanowisk dla 2 osób bezrobotnych  
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 1 osobie bezrobotnej 
posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności na otwarcie własnej działalności 
gospodarczej. Kwota wydatkowanych środków 89.800 zł. 

− Umowa nr WRR/000294/11/D z dnia 10 lipca 2019r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. 

 

OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

• POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW: 

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2020 r.: 

− zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów –80 porady osobiste i telefoniczne, 

− wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów –  

58 wystąpień pisemnych do przedsiębiorców, 

− działania o charakterze edukacyjno –informacyjnym – 35 wystąpień do konsumentów.  

Szczegóły: 

https://powiat.malbork.pl/pliki/powiatmalborski/pliki/SOR%20-%20KM_C250i210408072200.pdf  

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

• WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: 

 

W 2020 r. na terenie Powiatu Malborskiego funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej:  

− punkt zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Malborku prowadzony przez Fundację 

ibuk.org.pl, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, 

https://powiat.malbork.pl/pliki/powiatmalborski/pliki/SOR%20-%20KM_C250i210408072200.pdf
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− punkt zlokalizowany w Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie prowadzony przez 

Fundację ibuk.org.pl, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, 

− punkt zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Starym Polu prowadzony przez adwokata i radcę 

prawnego wyznaczonych przez – odpowiednio – Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku  

i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. 

Kwota dotacji przyznana przez Wojewodę – 198.000,00 zł. 

Z uwagi na pandemię – przez większą część roku 2020 punkty npp obsługiwały klientów drogą 

telefoniczną i elektroniczną (e-mail).  

 
INWESTYCJE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

• WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI: 

− Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  
przy pl. G. Narutowicza 14  

Inwestycję rozpoczęto w 2019 r. zaś zakończono w 2020 r.  
Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 6.714.492,17 zł. 

 

− Remont klatki schodowej Nr 2  wraz z korytarzem na parterze oraz I piętrze budynku 
sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku – 72.161,16 zł. 

− Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku – 182.731,13 zł. 

 

• POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku zakończył realizację projektu w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Obszar B – Modernizacja dźwigu 
osobowego hydraulicznego Q-630 ks, nr 48-94-08 konstrukcji AR SL. V TRAVNIK 18/5 SAN 
DORLINGO DELLA VALLE, TRIEST oraz przeprowadzenia robót remontowych pochylni wyjścia 
ewakuacyjnego od strony północnej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. 

− Remont pochylni wyjścia ewakuacyjnego – 30 988,40 (w tym ze środków PFRON 8.161,75zł) 

− Modernizacja dźwigu osobowego – 118 080,00 zł (w tym ze środków PFRON 35.424,00zł). 

Całkowita wartość inwestycji 149 068,40 zł, w tym 43 585, 75 zł ze środków PFRON. 

PROMOCJA POWIATU 

 

W 2020 r. zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia z zakresu promocji powiatu: 

− zakup publikacji, wydawnictw na potrzeby promocji powiatu na łączna kwotę 2 895 zł:  
➢ album „Od Chełmońskiego do Kantora” – 1 995 zł, 
➢ Kwartalnik „Prowincja” – 900 zł, 

− Gadżety promocyjne – 1 000 zł, 

− Wydanie informatora turystycznego po Malborku i Powiecie Malborskim pt.: „Ruszaj w drogę na 
Malbork i Żuławy” – 5 945 zł, 

− Wydanie Informatora dla uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych w Powiecie Malborskim – 
1 500 zł, 



S t r o n a  | 35 

 

 
 

                                                                                                Raport o stanie Powiatu Malborskiego 2020 

− Wydanie książki pt.: „To MY Kończewice” – 6 000 zł, 

− Wykonanie kalendarzy z logo powiatu z pracami uczniów Powiatowego Ogniska Plastycznego  
w Malborku z okazji 70-lecia placówki – 500 zł, 

− Sporządzenie materiałów filmowych promujących Powiat Malborski – 32 472 zł, 

− Promocja działań powiatu na łamach Portalu na Plus – 26 568 zł, 

− Materiały promocyjne w prasie i publikacjach – 2 091 zł, 

− Dofinansowanie innych wydarzeń, imprez ze środków na promocję  – 10 309,99 zł, 

− Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 7 773 zł. 
 

WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. 

Dla zadania w w/w zakresie został opracowany „Roczny program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, który 
został przyjęty uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2019 r. 

Dotacje udzielone w 2020 r. na zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych: 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Kwota dotacji  

w zł 

1. 
Malborskie Stowarzyszenie 
OŚ 

Centrum Organizacji Pozarządowych 5 000 

RAZEM 5 000 

 

 


