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Projekt budżetu został zaprojektowany w opar-
ciu o decyzje: Ministra Finansów o wielko-

ściach części subwencji ogólnej oraz o kwocie do-
chodów z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, Wojewody o wstępnych kwo-
tach dotacji celowych, wyszacowanych wielkości 
środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie 
gruntów rolnych, prognozowanych dochodach 
własnych związanych z realizacją zadań, założeń 
programu rozwoju lokalnego.

Dochody skalkulowano łącznie na kwotę 
43 102 tys. zł, z tytułu:

Udziału z podatku dochodowego od osób fi-1. 
zycznych kwota należna 4018 tys. zł, według 
wskaźnika 10,25 %, zaś w stosunku do roku 
2009 zmniejszona o 419 tys. zł, 
Subwencje ogólne na kwotę 26 225 tys. zł, 2. 
w tym: 

część wyrównawcza 4647 tys. zł, jako róż-•	
nica w dochodach przypadających na jed-
nego mieszkańca we wszystkich powiatach 
(wskaźnik Pp = 171,19 zł) oraz w powiecie 
(wskaźnik P = 79,66 zł) x liczbę miesz-
kańców powiatu według stanu na dzień 
31.12.2008 r. (56 410) x 90 %. W stosunku 
do subwencji wyrównawczej z roku 2009, 
została zwiększona o kwotę 266 tys. zł, 
kwota uzupełniająca części wyrównawczej •	
jest oparta na wskaźniku stopy bezrobo-
cia. Według wskaźnika część wyrównaw-
cza subwencji uzupełniającej dla Powia-
tu Elbląskiego została ustalona na kwotę 
4084 tys. zł. Podstawą kalkulacji jest sto-
sunek stopy bezrobocia w 2008 r. w kraju 
= 9,5 % do stopy bezrobocia w powiecie 
= 22,1 %. Iloraz (wskaźnik) wynosi 2,326. 
W porównaniu do roku 2009, subwencja 

uzupełniająca została zwiększona o kwotę 
1438 tys. zł, 
część równoważąca w wysokości łącznej •	
kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, 
których wskaźnik dochodów podatkowych na 
1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaź-
nika, zaś dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 
4132 tys. zł (wyższa o 228 tys. zł od subwencji 
z 2009 r.). Subwencja równoważąca wyrów-
nuje niedobór budżetowy na realizację zadań 
z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów 
utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosz-
tów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg po-
wiatowych na jednego mieszkańca powiatu 
jest wyższa od średniej długości dróg powia-
towych w kraju, w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca kraju (dla Powiatu Elbląskiego przy-
znano kwotę 2771 tys. zł). 
część oświatowa została skalkulowana w wy-•	
sokości 13 362 tys. zł. Wstępne kwoty sub-
wencji zostały naliczone przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na podstawie danych 
statystycznych wykazanych w sprawozdaniu 
o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 
2008 r. (rok szkolny 2008/2009) oraz danych 
dotyczących liczby uczniów według stanu na 
początek roku szkolnego 2009/2010. W pla-
nowanej kwocie części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2010 uwzględniono wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 września 
2010 r., o 7 %, z uwzględnieniem skutków 
awansu zawodowego nauczycieli. Wielkość 
oświatowej części subwencji w porównaniu 
do przyznanej na 2009 r. wzrośnie o 961 tys. 
zł, co stanowi 7,19 %. 

3. Dotacje na kwotę 6802 tys. zł, przyznane przez 
Wojewodę oraz z jednostek samorządowych 

Budżet powiatu elbląskiego 
na rok 2010

Edwarda Mazurkiewicz
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na zadania realizowane przez Powiat (w tym 
dotacje rozwojowe z budżetu UE) są niższe 
od dotacji z 2009 r. o 7 668 069 zł, tj. o 53 %. 
Na zmniejszenie dotacji wpływ miały decyzje 
dotyczące realizowanych inwestycji drogowych 
oraz remontów wykonywanych przez Powiat. 
Ponadto należy zaznaczyć, że na realizację za-
dań administracji rządowej, dotacje są niższe 
o 6,8 %. Obniżono także dotacje o 3,1 % na 
funkcjonowanie domów pomocy społecznej. 
4. Dochody własne z tytułu: odpłatnego na-

bycia prawa własności nieruchomości 586 tys. zł, 25 
% udziału dochodów z tytułu gospodarowania mie-
niem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach 
JST) 82 tys. zł, z najmu i dzierżawy składników ma-
jątkowych będących własnością powiatu 217 tys. zł, 
odsetki od lokat i środków finansowych gromadzo-
nych na rachunkach bankowych (przy uwzględnie-
niu wahań stóp procentowych) 256 tys. zł, z opłat 
stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na 
podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyj-
ne – 850 tys. zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt 
w domach pomocy społecznej – 3114 tys. zł, refun-
dacje oraz inne wpływy) 6502 tys. zł.

Dochody własne skalkulowano: bieżące na 
kwotę 7058 tys. zł oraz majątkowe na kwotę 
1509 tys. zł. Wskaźnik udziału bieżących docho-
dów własnych w dochodach bieżących ogółem 
wynosi 17 %. W porównaniu do roku ubiegłego 
wskaźnik udziału łącznych dochodów własnych 
w dochodach ogółem zmniejszył się o 2,8 %. 
Zmniejszenie wskaźnika dochodów oznacza 
mniejszą samodzielność powiatu. 

W poszczególnych działach klasyfikacji bu-
dżetowej, prognoza dochodów przedstawia się 
następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” przyznana dotacja 
budżetowa na prace geodezyjno-urządzeniowe 
w rolnictwie w kwocie 35 tys. zł, w porównaniu 
do 2009 r. stanowi 53,8 %. Przewidywane są po-
nadto wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych na kwotę 52 tys. zł. 

„Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczo-
nych na zalesianie, ustalono w kwocie 216 tys. zł, 

według przewidywanego wykonania w roku 2009 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa 208 tys. zł. 

„Transport i łączność” – plan 2707 tys. zł, 
w tym: udział gmin w ramach zawartych poro-
zumień na realizację NPPDL tzw. „schetynówek” 
1586 tys. zł (Tolkmicko 478 tys. zł, Milejewo 
234 tys. zł, Elbląg 874 tys. zł), dotacja ze środ-
ków UE na dofinansowanie projektu „Przebu-
dowa Drogi Powiatowej Nr 1103N na odcinku 
Kazimierzowo – Wikrowo i remont na odcinku 
Gronowo Elbl. – Stare Dolno – 923 tys. zł, za-
jęcie pasa drogi oraz opłata za prom 170 tys. zł, 
z najmu i dzierżawy 20 tys. zł i inne 8 tys. zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” – dochody na 
kwotę 822 tys. zł, szacuje się: z opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nierucho-
mości 7 tys. zł, z najmu, dzierżawy składników 
majątkowych skarbu państwa i powiatu 124 tys. 
zł, dotacja celowa z budżetu państwa 23 tys. zł 
(92 % z 2009 r.), ze sprzedaży nieruchomości 
w kwocie 586 tys. zł, w tym: część działki w Pa-
słęku Nr 3/5 o powierzchni 5 m2 na kwotę 5 tys. 
zł, działka 3/4 w Pasłęku o pow. 0,1002 ha zabu-
dowana garażami 300 tys. zł, działki w Suchaczu 
180 tys. zł, działka w obrębie Sakówko gm. Pa-
słęk (IV rata za sprzedaż) 50 tys. zł, działki Nr 48 
w obrębie Sakówko gm. Pasłęk 50 tys. zł, wpływy 
z dochodów Skarbu Państwa 82 tys. zł.

„Działalność usługowa” – dotacje celowe na 
zadania rządowe, na kwotę 346 tys. zł, z przezna-
czeniem na prace oraz opracowania geodezyjne 
i kartograficzne 56 tys. zł, (w porównaniu do 2009 
r. 101,8 %), na finansowanie działalności nadzo-
ru budowlanego w kwocie 290 tys. zł, (w por. do 
roku 2009 – 94,9 %). 

 „Administracja publiczna” – łączne pro-
gnozowane dochody 1114 tys. zł, w tym: dotacje 
na zadania rządowe w kwocie 168 tys. zł, (urzę-
dy wojewódzkie 156 tys. zł i komisje poboro-
we 12 tys. zł), różne wpływy z usług 958 tys. zł, 
w tym opłaty komunikacyjne 850 tys. zł. 

„Dochody od osób prawnych i od osób fi-
zycznych”, z tytułu udziału we wpływach z po-
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datku dochodowego, ustalono przez Minister-
stwo Finansów w kwocie 4018 tys. zł. 

„Różne rozliczenia” obejmuje subwencje i do-
chody z oprocentowania środków na rachunkach 
bankowych łącznie 26 481 tys. zł, w tym subwen-
cje: oświatowa 13 362 tys. zł, wyrównawcza 8731 
tys. zł, równoważąca 4132 tys. zł oraz odsetki od 
środków na rachunkach bankowych 256 tys. zł.

„Oświata i wychowanie” – 11 tys. zł, w tym 
wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego 
10 tys. zł.

„Ochrona zdrowia” – dotacja celowa na opła-
cenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wy-
chowanków Domu Dziecka i Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wiel-
kim 87 tys. zł.

„Pomoc społeczna” – planowane dochody 
5870 tys. zł, z tytułu: dotacja celowa z budżetu 
państwa na utrzymanie domów pomocy społecz-
nej 1939 tys. zł, wpływy za pobyt mieszkańców 
w domach pomocy społecznej 3114 tys. zł, wpły-
wy z pozostałych usług i dochodów 217 tys. zł, 
dotacja celowa na ośrodki wsparcia 360 tys. zł, na 
zadania z zakresu pomocy rodzinie 6 tys. zł, z in-
nych powiatów na rodziny zastępcze 66 tys. zł, 
dom dziecka 161 tys. zł, pozostałe 6 tys. zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej” 1151 tys. zł, w tym: dotacja celowa na 
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 
539 tys. zł, 2,5 % odpis od PFRON na koszty 
obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej 52 tys. zł, na finans. projektów unij-
nych 557 tys. zł, inne 3 tys. zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” – wpły-
wy w wysokości 186 tys. zł, z usług w internacie 
i innych 117 tys. zł (odpłatność młodzieży za wy-
żywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi), wpła-
ty od Zakładu Aktywności Zawodowej i miesz-
kańców za korzystanie z oczyszczalni ścieków, 
wody, ogrzewania pomieszczeń i innych usług 
świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy – 69 tys. zł.

Przychody – szacuje się, iż wystąpi nadwyżka 
budżetu z lat ubiegłych (za rok 2009 i lata poprzed-

nie) w wysokości 3808 tys. zł, w tym 986 tys. zł kre-
dyty z BOŚ, przyznane w 2009 r. zgodnie z umową 
do wykorzystania w roku przyszłym. Nadwyżka po-
zwoli sfinansować deficyt budżetu w kwocie 2785 
tys. zł, który zaplanowano na 2010 r.

Wydatki skalkulowano w wysokości 
45 887 tys. zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 
42 370 tys. zł, na inwestycje 3517 tys. zł. Wydatki 
bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów 
inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi o wymogach 
dotyczących opracowania budżetu Powiatu: 

wynagrodzenia i pochodne plan bez podwyżek •	
20 552 tys. zł (48,5 % wydatków bieżących),
wydatki pozapłacowe 11 523 tys. zł (27,2 % •	
wydatków bieżących),
dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu •	
turystyki, kultury i sportu 171 tys. zł, w stosun-
ku do wydatków bieżących stanowią 0,4 %,
dotacja na podstawie porozumień z inny-•	
mi jednostkami samorządu terytorialnego 
1456 tys. zł, stanowi 3,4 % wydatków bieżą-
cych, w tym z zakresu poradnictwa psychol.-
pedagog. 140 tys. zł, na rodziny zastępcze 
172 tys. zł, na utrzymanie dzieci z powiatu 
elbląskiego w innych powiatach 376 tys. zł, 
na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 
638 tys. zł (według liczby mieszkańców), 
oraz według porozumienia z Marszałkiem 
95 tys. zł (dofinansowanie zadania pn. Zin-
tegrowany System Promocji Turystycznej), 
dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłę-
ku w kwocie 35 tys. zł.
dotacje podmiotowe na kwotę 282 tys. zł •	
(w stosunku do łącznych wydatków bieżą-
cych 0,67 %), z czego dla: warsztatów te-
rapii zajęciowej 180 tys. zł (w Kamienniku 
Wielkim 49 tys., Władysławowie 49 tys. 
zł, Tolkmicku 82 tys. zł) oraz dla Zakła-
du Aktywności Zawodowej w Kamionku 
Wielkim kwota 102 tys. zł. Kwoty dotacji 
stanowią 10 % udziału powiatu od kwoty 
dofinansowania PFRON. Udzielenie do-
tacji, jest warunkiem otrzymania środków 
z funduszu PFRON. 
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Kwota wydatków bieżących obejmuje zada-
nia remontowe, planowane do realizacji w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – zakres przedsięwzięć ustalono na 
podstawie umów i porozumień zawartych z gmi-
nami, po przyjęciu przez Wojewodę wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. 
W budżecie uwzględniono środki stanowiące 
udział gmin oraz Powiatu w wysokości 6109 tys. 
zł, z czego uwzględniono:

remont drogi i chodników na odcinku Łę-1. 
cze-Pagórki-Ogrodniki – etap II wartość 
kosztorysowa na kwotę 2613 tys. zł, w tym 
udział Powiatu na kwotę 595 tys. zł, Gminy 
Tolkmicko 478 tys. zł, Gminy Milejewo 234 
tys. zł, przewidywana dotacja Wojewody – do 
50 % przedsięwzięcia, czyli 1306 tys. zł, 
przebudowa drogi Zalew Wiślany-Nowotki-2. 
Bielnik Drugi na odcinku Nowakowo-Kępa 
Rybacka-Bielnik Drugi wartość kosztorysowa 
na kwotę 3496 tys. zł, w tym udział Powiatu 
1174 tys. zł, Gminy Elbląg 874 tys. zł, przewi-
dywana dotacja Wojewody 1448 tys. zł.
Wydatki bieżące z zakresu utrzymania dróg 

powiatowych zaplanowano na kwotę 7943 tys. zł, 
w tym zadania w ramach NPPDL – 3355 tys. zł 
oraz pozostałe wydatki na utrzymanie dróg powia-
towych oraz na remonty bieżące dróg 4588 tys. zł. 

Ponadto w budżecie zostały zabezpieczone 
środki na obsługę długu powiatu w wysokości 
1473 tys. zł, które w stosunku do łącznych wy-
datków bieżących stanowią 3,5 %. Kwotę skalku-
lowano w oparciu o umowy z bankami kredytują-
cymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 
2007 i 2009. Przy projektowaniu wydatków na 
obsługę długu powiatu wzięto pod uwagę kosz-
ty kredytu poręczonego dla Szpitala w Pasłęku, 
przewidziane do spłaty w roku 2010, wraz z od-
setkami na kwotę 235 tys. zł. 

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wy-
sokości 399 tys. zł oraz celową w wysokości 1998 
tys. zł na wydatki, których szczegółowy podział nie 
może być dokonany w okresie opracowywania bu-
dżetu. Rezerwę celową zaplanowano na wydatki 

nieuwzględnione w budżetach jednostek, w tym: 
7 % regulacja wynagrodzeń i pochodnych dla na-
uczycieli oraz wychowawców od 1 września 2010 
r. spowodowana rozporządzeniem MEN w spra-
wie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadni-
czych nauczycieli i w związku z podwyższaniem 
stopni awansu zawodowego nauczycieli 180 tys. 
zł, odprawy emerytalne i wypłaty jednorazowe dla 
pracowników 152 tys. zł, usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz awaryjne remonty i napra-
wy 100 tys. zł, zabezpieczenie udziału własnego 
w przypadku uzyskania dofinansowania projek-
tów realizowanych w ramach programów ze środ-
ków funduszy unijnych –188 tys. zł, zarządzanie 
kryzysowe – 220 tys. zł, usamodzielnienie wycho-
wanków przebywających w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych 168 tys. zł, spłata zadłużenia 
likwidowanego szpitala 590 tys. zł, odszkodowania 
za kartę pojazdu 400 tys. zł.

Inwestycje zaplanowano na kwotę 3517 tys. 
zł, na wydatki ujęte w Programie Rozwoju Tury-
styki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezie-
rza Iławskiego na lata 2007–2013: 

1331 tys. zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi •	
powiatowej nr 1103N Kazimierzowo–Wi-
krowo i odnowa nawierzchni na odcinku 
Gronowo Elbląskie–Stare Dolno”, 
1672 tys. zł zadanie pn. „Przebudowa drogi •	
powiatowej nr 1103N Bielnik II–Jegłow-
nik–Gronowo Elbląskie–Stare Dolno–Po-
wodowo–Wysoka”,

oraz inne inwestycje:
215 000 zł zadanie pn. „Przebudowa mostu •	
na kanale melioracyjnym w msc. Brudzędy” 
172 070 zł zadanie pn. Modernizacja ko-•	
tłowni węglowej w DPS Władysławowo,
60 000 zł na budowę garażu i pomieszczenia •	
gospodarczego przy ZS w Gronowie G.
60 000 zł na zakup samochodu ciężarowego •	
oraz pługu przez Zarząd Dróg Powiat.
6800 zł na zakup komputerów w Starostwie •	
Powiatowym.

Powyższe inwestycje będą finansowane ze 
środków własnych Powiatu w kwocie 2421 tys. zł. 
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Na pozostałe brakujące środki przewidziano do-
finansowanie: zgodnie z umową ze środków unij-
nych na przebudowę drogi powiatowej nr 1103N 
Kazimierzowo–Wikrowo i odnowa nawierzchni 
na odcinku Gronowo Elbląskie–Stare Dolno na 
kwotę 923 tys. zł oraz na modernizację kotłowni 
węglowej w Domu Pomocy Społecznej Włady-
sławowo na kwotę 172 tys. zł.

Rozchody – zaplanowano spłatę rat kredy-
tów na kwotę 511 tys. zł oraz pożyczkę dla Szpi-
tala w Pasłęku na rozpoczęcie działalności nowo 
utworzonej spółki, w wysokości 400 tys. zł.

Prognoza kwoty długu powiatu na koniec 
2010 roku zamknie się kwotą 15 409 tys. zł, na-
tomiast po włączeniu zobowiązań likwidowane-
go Szpitala w Pasłęku, zobowiązania wzrosną do 

16 594 tys. zł. Udział kwoty łącznego długu w sto-
sunku do prognozowanych dochodów osiągnie 
wskaźnik 38,5 % i nie przekroczy relacji pozio-
mu określonego w ustawie o finansach publicz-
nych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia 
oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami 
będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej 
powiatu w latach spłaty długu wskazuje, iż wiel-
kość przypadających do spłaty rat kredytów i po-
życzek wraz z należnymi odsetkami nie przekro-
czy 5,15 % planowanych dochodów. Oznacza to, 
iż Powiat Elbląski mimo występującego deficytu 
nadal posiada zdolność kredytową, a w związku 
z tym możliwość absorpcji środków europejskich, 
przeznaczonych na realizację projektów objętych 
dofinansowaniem z tych środków. 

Realizacja zadań oświatowych
w placówkach oświatowych powiatu 
elbląskiego za rok szkolny 2008/2009 

Gabriela Effenberg

W roku szkolnym 2008/2009 powiat elblą-
ski był organem prowadzącym dla 6 pla-

cówek oświatowych tj.
Zespołu Szkół w Pasłęku,1. 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicz-2. 
nych w Pasłęku,
Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku,3. 
Zespołu Szkół w Gronowie Górnym,4. 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pa-5. 
słęku,
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 6. 
w Kamionku Wielkim.
Ogólna liczba uczniów wynosiła 1538 i była 

o 62 mniejsza od roku szkolnego 2007/2008. Z in-

ternatu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku korzystało 48 uczniów.

W roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do 
roku szkolnego 2007/2008 sieć szkół uległa jako-
ściowej zmianie. 

Od 1 września 2008 r. uruchomiono Liceum 
Plastyczne w Zespole Szkół w Gronowie Gór-
nym. Ponadto z dniem 1 września 2008 r. uru-
chomiono w Zespole Szkół w Pasłęku w Techni-
kum nowy zawód technik logistyk. 

Docelowo zakłada się, że w Zespole Szkół 
w Gronowie Górnym będzie realizowane kształ-
cenie tylko w zawodzie plastyk. Jest to szkoła funk-
cjonująca w oparciu o zawarte w dniu 31 paździer-
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nika 2007 r. porozumienie pomiędzy Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Zarządem 
Powiatu w Elblągu. 

W okresie sprawozdawczym liczba oddziałów 
w placówkach oświatowych powiatu wynosiła 62. 

Stan bazy dydaktycznej placówek jest ogólnie 
dobry i bardzo dobry. Szczególnie placówki pod-
kreślają bardzo dobry stan i wyposażenie pracow-
ni komputerowych oraz specjalistycznych sal lek-
cyjnych np. do nauki języków obcych i chemii. 

Trudne warunki do pracy psychopedago-
gicznej posiada Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, która funkcjonuje w pomieszczeniach 
wynajmowanych od Urzędu Miasta w Pasłęku. 

Ważniejsze inwestycje,  
remonty i zakupy zrealizowane 
w roku szkolnym 2008/2009 
w placówkach oświatowych 
powiatu elbląskiego

Łącznie w roku szkolnym 2008/2009 na waż-
niejsze inwestycje, remonty oraz zakupy samo-
rząd powiatowy wydatkował około 2780 tys. zł. 

Ważniejsze zrealizowane zadania to:
budowa kompleksu boisk sportowych w ramach •	
projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz 
z ciągami komunikacyjnymi i rozbudową boiska 
szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku. Koszt całkowity in-
westycji 1 461 118 zł. 
Uruchomienie kompleksu, jednego z pierw-
szych w województwie warmińsko mazurskim, 
znacząco poprawiło warunki realizacji zajęć 
sportowych z uczniami. Zgodnie z założe-
niami boisko jest udostępniane dla młodzieży 
z miasta Pasłęka i okolic.
kapitalny remont stołówki szkolnej (montaż •	
klimatyzatorów, nagłośnienia, wymiana podłóg 
itp.) w Zespole Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku. Koszt około 200 tys. zł.

Koordynatorzy projektu Comenius „WiMi” podczas spotkania w Elblągu

Kompleks boisk „Orlik” przy ZSEiT w Pasłęku



9

Biuletyn Informacyjny

Aktualnie w ZSEiT trwa budowa szatni szkol-
nej dla młodzieży. Rozstrzygnięto przetarg na 
remont ciągów komunikacyjnych w głównym 
budynku szkoły. Łączny koszt realizacji tych 
dwu zadań 637 841 zł.
remont części pomieszczeń piwnicznych szkoły •	
wraz z remontem kotłowni i wymianą grzejni-
ków, naprawą polbruku wraz z odprowadzeniem 
wody z pomieszczeń piwnicznych w Zespo-
le Szkół w Gronowie Górnym. Koszt realizacji: 
196 383 zł.

pomoce dydaktyczne. Poprawie uległy warunki 
pobytu wychowanków w placówce. Zwiększe-
niu uległa ogólna liczba miejsc w Ośrodku z 72 
do 92. Modernizacja Ośrodka przyczyniła się 
także do tworzenia klimatu wychowawczego 
dającego poczucie bezpieczeństwa, harmonij-
nego rozwoju i samorealizacji wychowanków 
oraz zdobywania umiejętności teoretycznych 
i praktycznych w proponowanych kierunkach 
przyuczenia do zawodu. Znaczącej poprawie 
uległy warunki pracy kadry pedagogicznej oraz 
pracowników administracji i obsługi. 

Kadra i system doskonalenia 
zawodowego

W roku szkolnym 2008/2009 w placówkach 
oświatowych powiatu pracowało 219 nauczycieli 
oraz 60 pracowników administracji i obsługi.

Stan zatrudnienia nauczycieli wg stop-
ni awansu zawodowego w 2008 r. wg Systemu 
Informacji Oświatowej na 30 września 2008 r. 
przedstawiał się następująco:

2008  % ogółu

stażyści 15,40 9,4

kontraktowi 49,14 29,9

mianowani 37,25 22,7

dyplomowani 62,31 38,0

Ogółem 164,18

Największą grupę zatrudnionych stanowili 
nauczyciele dyplomowani 38  %, a najmniejszą 
nauczyciele stażyści 9,4 %. W ogólnej liczbie za-
trudnionych, 137 stanowili nauczyciele zatrud-
nieni w pełnym wymiarze, a 82 w niepełnym 
wymiarze zajęć co stanowiło 27,18 etatu. Spo-
śród zatrudnionych nauczycieli w pełnym wy-
miarze zajęć i niepełnym wymiarze, 198 z nich 
tj. 90,4  % posiadało dyplom ukończenia studiów 
magisterskich i przygotowanie pedagogiczne, 

Aktualnie w Zespole na ukończeniu jest zada-
nie pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na 
pomieszczenia dydaktyczne do przedmiotów 
artystycznych w Liceum Plastycznym”. Plano-
wany koszt zadania 529 000 zł. Na realizację 
tego zadania pozyskano dofinansowanie w wy-
sokości 200 000 zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wycho-•	
wawczego w Kamionku Wielkim poprzez prace 
remontowo-modernizacyjne byłych garaży na 
grupę wychowawczą oraz na pomieszczenia do 
zajęć psychoedukacyjnych. Zakup wyposażenia 
oraz sprzętu specjalistycznego m.in. Biofeeback, 
tablic interaktywnych z systemem multimedial-
nym oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Koszt 
zadania 613 976 zł – środki z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej + 196 000 zł z budżetu powiatu. 
Ogółem koszt inwestycji wyniósł 809 976 zł.
Łącznie w okresie lat 2007–2009 Młodzieżo-
wy Ośrodek Wychowawczy został znacząco 
zmodernizowany i wyposażony w nowoczesne 

Otwarcie nowej grupy wychowawczej w MOW
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15 tj. 6,8 % dyplom ukończenia studiów magi-
sterskich bez przygotowania pedagogicznego, 
dyplom ukończenia wyższych studiów zawodo-
wych i przygotowanie pedagogiczne. 

W roku szkolnym 2008/2009 jedenastu na-
uczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowa-
nego, a 3 nauczycieli stopień nauczyciela dyplo-
mowanego. 

Nauczyciele systematycznie doskonalili 
swoje umiejętności poprzez zdobywanie do-
datkowych kwalifikacji na studiach podyplo-
mowych oraz uczestnicząc w kursach i szko-
leniach.

Stypendia 
Zgodnie z uchwałą Nr XX/7/05 Rady Powia-

tu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
utworzenia programu wspierania edukacji uzdol-
nionej młodzieży będącej uczniami szkół ponad-
gimnazjalnych pochodzącymi z terenu powiatu 
elbląskiego w roku szkolnym 2008/2009 zostało 
przyznanych uczniom 55 stypendiów na łączną 
kwotę 25 350 zł.

Należy zwrócić uwagę, że wzrasta liczba 
uczniów kwalifikujących się do ubiegania o sty-
pendia Starosty Elbląskiego, co świadczy o coraz 
lepszych osiąganych wynikach w nauce i sukce-
sach sportowych uczniów naszych szkół. Ponadto 
4 uczniów za wyniki w nauce otrzymało stypen-
dia Prezesa Rady Ministrów.

Poziom nauczania
Na osiągnięcia uczniów składają się warunki 

nauczania, kadra pedagogiczna, a także zdolno-
ści i aspiracje uczniów oraz środowisko rodzinne. 
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych istotny 
jest także „bagaż” wiedzy z jaką uczeń trafia do 
szkoły oraz jego zdolności adaptacyjne w nowych 
warunkach. Szczególnie to dotyczy uczniów ze 
środowisk wiejskich, którzy w dużym procencie 

kontynuują naukę w placówkach oświatowych 
powiatu. Badanie postępów edukacyjnych jest re-
alizowane poprzez udział uczniów w konkursach, 
olimpiadach, sprawdzianach wewnętrznych i ze-
wnętrznych. 

Egzaminy maturalne
Dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się 

maturą najistotniejsze są wyniki egzaminu matu-
ralnego oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Łomży zdawalność egzaminów maturalnych 
w województwie w 2009 r. wyniosła 79 % przy-
stępujących do egzaminu maturalnego (kraj 
81 %). W poszczególnych typach szkół na po-
ziomie województwa warmińsko-mazurskiego 
zdawalność przedstawiała się następująco: absol-
wenci liceów ogólnokształcących (89 %), a dalej: 
techników (68 %), liceów profilowanych (62 %), 
techników uzupełniających (45 %) i liceów uzu-
pełniających (40 %).

 Największy procentowy udział zdających, 
którzy otrzymali świadectwa maturalne osiągnię-
to w mieście Elbląg (86 %), powiecie nidzickim 
(85 %) i powiatach bartoszyckim, elbląskim oraz 
nowomiejskim (po 82 %). 

Uzyskane wyniki maturalne w powiecie el-
bląskim (trzecie miejsce w województwie) należy 
uznać za bardzo dobre. Ponadto są to wyniki o 1 
punkt procentowy lepsze od średniej krajowej.

 Do egzaminu maturalnego w naszych 
szkołach przystąpiło 241 absolwentów. Znaczna 
grupa maturzystów pochodziła z obszarów wiej-
skich, z rodzin o niskich dochodach mających 
ograniczone możliwości zakupu pomocy dydak-
tycznych niezbędnych do dobrego przygotowa-
nia się do egzaminów maturalnych. Ocenia się, 
że bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i innych 
form pomocy dydaktycznej realizowana w ra-
mach projektów z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki miała znaczący wpływ na wyniki 
tegorocznych wyników egzaminacyjnych. Duży 
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wpływ na wyniki miała także coraz lepsza, pełna 
zaangażowania kadra pedagogiczna oraz syste-
matycznie poprawiająca się baza dydaktyczna.

Egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe

Do egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe w roku szkolnym 2008/2009 przy-
stąpiło 133 uczniów ze szkół powiatu elbląskiego, 
w tym 73 techników i 60 uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych.

Uzyskane wyniki podobnie jak maturalne są 
bardzo dobre, znacznie wyższe niż średnia kra-
jowa i wojewódzka. Dyplomy w technikach po-
wiatu elbląskiego otrzymało 74 % uczniów, gdy 
w województwie 55,7 %, a kraju 56,3 % uczniów. 
W zasadniczych szkołach zawodowych powiatu 
elbląskiego dyplomy otrzymało 93,3 % uczniów, 
gdy w województwie 83,6 % uczniów. 

Wg danych Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w technikum w zawodzie technik agrobiz-
nesu zdawalność w powiecie elbląskim wyniosła 
94,4 %, gdy średnia dla kraju 67,2 %, a dla wo-
jewództwa 66,3 %. W zawodzie technik eko-
nomista zdawalność w powiecie elbląskim wy-
niosła 88,24 % przy średniej krajowej 69,19 % 
i średniej dla województwa 66,1 %. 
W zawodzie technik handlowiec 
zdawalność wyniosła dla powiatu 
elbląskiego 52,2 %, przy średniej 
krajowej 39,6 % i średniej woje-
wódzkiej 45,1 %.

Podobnie korzystnie przedsta-
wia się sytuacja w wynikach egza-
minów absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych kształcących się 
w zawodach robotniczych.

W zawodzie mechanik operator 
maszyn i urządzeń rolniczych wszy-
scy zdający uczniowie zdali egzamin 
tj. 100 %, gdy średnia wojewódzka 

wyniosła 88,4 %. Podobnie w zawodzie kucharz 
małej gastronomii wszyscy zdający uczniowie zdali 
egzamin tj. 100 %, gdy średnia wojewódzka wyniosła 
86,2 %. W zawodzie sprzedawca 92,59 % zdających 
uczniów otrzymało dyplom tj. podobnie jak średnia 
wojewódzka, która wyniosła 93,3 %. Trochę poniżej 
średniej wojewódzkiej wypadł egzamin w zawodzie 
mechanik samochodowy.

Na dobre wyniki z egzaminów zawodowych 
duży wpływ miało dobre przygotowanie teore-
tyczne i praktyczne uczniów przez nauczycieli 
zawodu oraz praktyki realizowane w szkołach 
i u pracodawców. 

W roku szkolnym wielu uczniów zajęło czo-
łowe miejsca i wyróżnienia w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych. Kilku z nich otrzymało 
indeksy na wyższe uczelnie. Coraz większe suk-
cesy osiągają uczniowie naszych szkół w sporcie. 
W dużej mierze jest to wynik zrealizowanych 
inwestycji, głównie w Pasłęku oraz pracy nauczy-
cieli wychowania fizycznego. 

Projekty realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i Programu 
Sokrates Comenius.

W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowano 
8 projektów z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na łączną wartość 516 752,96 zł. Dofinan-

Praca z urządzeniem BioFeedback w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Pasłęku
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sowanie z budżetu powiatu wyniosło 52 840,06 zł. 
W ilości tej 4 projekty zostały zrealizowane w Ze-
spole Szkół w Pasłęku, 2 projekty w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku i 2 
w Zespole Szkół w Gronowie Górnym.

Zrealizowane projekty przedstawiały ofertę 
zajęć pozalekcyjnych oraz kursów umożliwiają-
cych uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. 

Aktualnie realizowanych jest kolejnych 7 pro-
jektów na łączną kwotę 1 189 238,34 zł. Dofinan-
sowanie z budżetu powiatu wynosi 87 969,24 zł. 
W liczbie tej 4 projekty są realizowane w Zespole 
Szkół w Pasłęku i 3 w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych i Technicznych w Pasłęku. Kolejne trzy pro-
jekty oczekują na decyzję o dofinansowaniu.

Powiat elbląski był jednym z pierwszych, który 
bardzo aktywnie przystąpił do poszukiwania środ-
ków z funduszy unijnych na realizację dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych i kursów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe zajęcia wpłynęły znacząco na po-
prawę wyników w nauce, co ma swoje potwier-
dzenie w wynikach egzaminów maturalnych 
i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2008/2009 realizowa-
ne były także projekty z Programu „Uczenie się 
przez całe życie” – Comenius. 

Jeden z takich projektów był realizowany 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kamionku Wielkim pn. CURA na który po-
zyskano środki w wysokości 25 000 Euro. Projekt 
zakłada na lata 2008–2010 współpracę 6 państw 
z Unii Europejskiej, w ramach której odbywają 
się spotkania studyjne młodzieży i nauczycie-
li. W październiku 2008 r. odbyło się w MOW 
spotkanie koordynatorów programu, a w maju 
2009 r. młodzież wraz z nauczycielami uczestni-
czyła w spotkaniu w Limoges we Francji.

Od 2008 r. powiat elbląski realizuje także, 
jako jeden z 15 partnerskich regionów, projekt 
„Wide Minds” (WiMi). Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 776 333 euro, z czego 450 000 euro 
finansowane jest przez Unię Europejską w ra-
mach programu „Uczenie się przez całe życie” – 
Comenius. 

Celem międzynarodowej sieci współpracy 
WiMi jest promowanie współpracy szkół i in-
stytucji działających w sferze edukacji w zakre-
sie wzmocnienia umiejętności posługiwania się 

technikami multimedialnymi, technologiami 
informatycznymi z naciskiem na popularyzację 
wielojęzyczności i innowacyjnego podejścia do 
nauczania języków obcych. 

Poza powiatem elbląskim w skład konsor-
cjum WiMi wchodzą regiony z następujących 
krajów: Walia, Irlandia, Szwecja, Finlandia, Da-
nia, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Wło-
chy, Grecja, Cypr, Turcja, Czechy.

W dniach 18–23 listopada 2008 r. powiat el-
bląski był organizatorem konferencji inaugurują-
cej działalność sieci WiMi. Wzięło w niej udział 
81 osób z 15 krajów partnerskich projektu, wśród 
nich 7 nauczycieli ze szkół powiatu elbląskiego.

Finansowanie  
zadań oświatowych

Wydatki na oświatę w roku szkolnym 
2007/2008 wyniosły 12 081 828 zł, a w roku szkol-
nym 13 273 226 zł. Udział wydatków na oświatę 
w budżecie ogółem powiatu elbląskiego w roku 
szkolnym 2007/2008 wyniósł 32,47 %, a w roku 
szkolnym 2008/2009 – 31,03 %. 

Otwarcie „Orlika” przy ZSEiT w Pasłęku
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W 10. roku funkcjonowania Powiatu Elblą-
skiego, jak przystało na jubileusze, przy-

szedł czas na wprowadzenie w Starostwie Powia-
towym w Elblągu kilku zmian organizacyjnych, 
których celem było zmniejszenie kosztów funk-
cjonowania i usprawnienie pracy Urzędu, a przez 
to zwiększenie zadowolenia Klientów. 

Uchwałą Nr XX/5/09 Rady Powiatu 
w Elblągu z dnia 13 marca 2009 roku w spra-
wie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Sta-
rostwa Powiatowego w Elblągu wprowadzono 
obieg korespondencji wewnętrznej wyłącznie za 
pośrednictwem poczty e-mail. Dotyczy to za-
równo korespondencji między wydziałami, jak 
i między Starostwem a powiatowymi jednost-
kami organizacyjnymi. Pozwoliło to na znaczne 
przyspieszenie wymiany korespondencji i obie-
gu dokumentów, a także na obniżenie kosztów 
związanych z tradycyjnym papierowym obie-
giem dokumentów.

Starostwo Powiatowe od początku dba o za-
dowolenie swoich Klientów. Aby zbadać ich po-
ziom satysfakcji i poprawić ewentualne słabe 
strony w pracy urzędu, w marcu 2009 rozpoczęto 
systematyczny monitoring ocen efektów pracy 
naszego urzędu. Ankietyzacja jest prowadzona 
w sposób ciągły w Starostwie Powiatowym w El-
blągu, ul. Saperów 14a, w Powiatowym Ośrod-
ku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Elblągu przy ul. Tysiąclecia 11 oraz w Filii 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej w Pasłęku. Wyniki ankiet 
w zdecydowanej większości wykazywały bardzo 
dobry lub dobry poziom zadowolenia Klientów 
z usług Urzędu. Wszelkie opinie, uwagi i wska-
zówki uzyskane w ten sposób są wykorzystywane 

w bieżących działaniach na rzecz zwiększania ja-
kości załatwiania spraw.

Kolejną zasadniczą zmianą organizacyjną było 
wprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pra-
cy na mocy Zarządzenia Nr 21/09 Starosty Elblą-
skiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmia-
ny Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym 
w Elblągu. System elektronicznej ewidencji czasu 
pracy działa wykorzystując czytniki kart oraz in-
dywidualne, pracownicze karty zbliżeniowe, które 
są jednocześnie identyfikatorami pracowników. 
Od tego momentu pracownicy Starostwa zamiast 
podpisywać listę obecności przykładają swój iden-
tyfikator do właściwego czytnika. Dzięki temu 
odeszliśmy od papierowej ewidencji czasu pracy, 
co oprócz oczywistych oszczędności, przyczyni-
ło się do usprawnienia i unowocześnienia pracy 
w Urzędzie. Koszt zakupu rejestratora czasu pracy 
wraz z oprzyrządowaniem został w całości zre-
fundowany ze środków zewnętrznych pochodzą-

Upływający 2009 rok 
był nie tylko jubileuszowy

 Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski
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cych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Z tych też środków wyposażyliśmy Starostwo 
w nowoczesną centralę sygnalizacji włamania 
i zagrożenia oraz system nadzoru wizyjnego wraz 

z czujnikami dymu. Wpłynęło to na zwiększenie 
bezpieczeństwa i komfortu pracy przede wszyst-
kim w Wydziale Komunikacji i Transportu, który 
obsługuje największą ilość interesantów. Tam też 
został zainstalowany sprzęt audiowizualny. 

Wreszcie, korzystając ze środków pozyska-
nych ze źródeł zewnętrznych, wymieniliśmy 
wysłużoną i awaryjną już centralę telefoniczną 
na nowoczesną i bardziej funkcjonalną cyfrową, 
która zapewnia kompleksowe rozwiązania tele-
komunikacyjne. 

Zbliża się koniec 2009 r., a więc to najlepszy 
czas na jego podsumowanie. Jestem przekona-
ny, że Starostwo Powiatowe w Elblągu reali-
zuje ideę sprawnie działającego urzędu, który 
wpływa na dobre postrzeganie administracji 
samorządowej i wzrost zaufania społecznego 
do samorządowców. 

Korzystając z okazji pragnę w tym miejscu 
podziękować tym, którzy moje pomysły zrealizo-
wali, a wszystkim współpracownikom i pracow-
nikom pogratulować dobrze wykonanej roboty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w El-
blągu w okresie od czerwca 2009 do grudnia 

2009 realizowało dwa projekty współfinanso-
wane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Projekt pn. „I TY MOŻESZ STWORZYĆ 
DZIECKU PRAWDZIWĄ RODZINĘ” realizo-

wany był od 1.06.2009 r. Przez okres czterech 
miesięcy, tj. od czerwca do września trwała 
promocja projektu poprzez rozpowszechnienie 
materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, dłu-
gopisy z nadrukiem) na terenie powiatu elblą-
skiego oraz zamieszczenie informacji o projek-
cie na portalu internetowym. Głównym celem 

Projekty realizowane 
w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie

Magdalena Moneta
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projektu było pozyska-
nie kandydatów do peł-
nienia funkcji rodziny 
zastępczej. Kolejnym 
etapem było przeszko-
lenie pozyskanych kan-
dydatów programem 
SPUR I (Szkoleniowy 
Program Umacniania 
Rodziny I) w termi-
nie październik – gru-
dzień w łącznej licz-
bie 40 godz. Udało się 
pozyskać 10 kandydatów. Wszyscy kandydaci 
ukończyli szkolenie i otrzymali zaświadczenia. 
Jednak w związku z rosnącą liczbą dzieci cze-
kających na umieszczenie w zastępczej formie 
opieki, nadal potrzebni są kandydaci na rodzi-
ców zastępczych. 

Koszt projektu wyniósł 18 250,00 zł, w tym 
12 800,00 zł z dotacji z MPiPS i 5450,00 zł ze 
środków własnych.

Projekt pn. „TWORZENIE INFRASTRUK-
TURY NIEZBĘDNEJ DLA DOBREGO FUNK-
CJONOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 
(DOSTĘP DO SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH 
DZIEDZIN ORAZ RÓŻNYCH FORM WSPAR-

CIA RODZIN ZATEPCZYCH) ORAZ TWO-
RZENIE JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA DLA RODZIN NATURLA-
NYCH, ZASTĘPCZYCH ORAZ ADOPCYJ-
NYCH” zrealizowany został w terminie od sierp-
nia do października 2009 roku. Głównym celem 
projektu było ułatwienie dostępu rodzinom za-
stępczym z terenu powiatu elbląskiego do spe-
cjalistów z różnych dziedzin. W elbląskim PCPR 
zostały zorganizowane spotkania ze specjalistą 
pracy z rodziną z Rodzinnego Ośrodka Dia-
gnostyczno-Konsultacyjnego w Elblągu, sędzią 
Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich w Elblągu, kuratorem zawodowym, 

psychologiem oraz 
pedagogiem. Dzię-
ki realizacji projektu 
opiekunowie doświad-
czający problemów 
opiekuńczo-wycho-
wawczych z dziećmi 
umieszczonymi w ro-
dzinie zastępczej mają 
możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnych po-
rad specjalistów.

Koszt projek-
tu wyniósł 10 500,00 
zł, w tym 8400,00 zł 
z dotacji i 2100,00 zł 
ze środków własnych.
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W dniu 16 listopada w auli Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pa-

słęku odbyła się debata polityczna z udziałem 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
elbląskiego i partnerskiego powiatu Steinburg 
(Niemcy) z posłem do Parlamentu Europejskie-
go Jackiem Kurskim, senatorem RP Sławomi-
rem Sadowskim i starostą elbląskim Sławomi-
rem Jezierskim.

Spotkanie z politykami trwało ponad dwie 
godziny i upłynęło w bardzo sympatycznej at-
mosferze. Uczniowie przede wszystkim chcieli 
wiedzieć, jakie motywy skłoniły gości do podję-

cia działań w sferze polityki. Młodzież niemiecka 
pytała o zmiany w Polsce, jakie zaszły po przystą-
pieniu do Unii Europejskiej, zaś polscy ucznio-
wie interesowali się perspektywami dla młodych 
ludzi w Polsce i krajach UE.

Debata młodzieży z politykami stanowiła 
element większego projektu pod nazwą „Europa 
to my” realizowanego w dniach 14–20 listopada 
2009 r. w powiecie elbląskim. Grupa 34 uczniów 

z powiatu Steinburg spędziła tydzień w towarzy-
stwie 37 polskich koleżanek i kolegów. Uczniowie 
niemieccy byli zakwaterowani u rodzin polskich 
uczniów ze szkół powiatu elbląskiego: Zespołu 
Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych i Technicznych w Pasłęku i Zespołu Szkół 
w Gronowie Górnym. Koordynatorami projektu 
ze strony niemieckiej byli Susanne Senftleben, 
Jasper Kock i Jan-Philip Horns, zaś ze strony 
polskiej Beata Pierlejewska, Danuta Kosobudzka 
i Marek Murdzia.

Oficjalnego otwarcia programu dokonał wice-
starosta elbląski Maciej Romanowski w auli Zespo-

łu Szkół w Pasłęku 
w dniu 16 listopada. 
W ramach projektu 
uczniowie zorga-
nizowali symulację 
wyborów do Euro-
parlamentu poprzez 
powołanie partii po-
litycznych, opraco-
wanie ich celów dzia-
łania, programu oraz 
strategii kampanii 
wyborczej. Ponadto 
odbyły się wycieczki 
do Fromborka, śla-
dami menonitów na 
Żuławach oraz na 

pochylnię w Buczyńcu. Projekt zakończyła integra-
cyjna dyskoteka dla młodzieży w Pasłęku.

Kolejnym etapem realizacji programu wymia-
ny młodzieży będzie rewizyta uczniów z powiatu 
elbląskiego w powiecie Steinburg zaplanowana 
na marzec 2010 roku.

Projekt został sfinansowany ze środków wła-
snych powiatu elbląskiego przy wsparciu Funda-
cji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Europa to my
Marek Murdzia



17

Biuletyn Informacyjny

Doradcy zawodowi z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Pasłęku Teresa Brewka 

i Anna Hinz, członkowie Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej 
podjęli się organizacji i realizacji działań w ramach 
I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbył się 
w dniach 5–11 października 2009 roku. 

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia skie-
rowane do uczniów klas III gimnazjum:

Świat zawodów w oczach gimnazjalisty - konkurs •	
„Zawody przyszłości”
Dzień Otwarty – konsultacje indywidualne z do-•	
radcą zawodowym na terenie Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej 
Zajęcia warsztatowe dla uczniów Gimnazjum •	
w Dobrym 

W dniu 6 października w Pasłęckim Ośrod-
ku Kultury odbył się konkurs „Zawody przy-
szłości”. Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śnie-
cikowski objął honorowy patronat oraz udzielił 
wsparcia w organizacji przedsięwzięcia. Do kon-
kursu przystąpiło pięć zespołów uczniów klas III 
gimnazjum reprezentujących szkoły w rejonie 
działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Pasłęku:

Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku, •	
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku,•	
Zespół Szkół w Rychlikach,•	
Zespół Szkół w Młynarach,•	
Gimnazjum w Dobrym.•	

Komisja Konkursowa w składzie: 
Teresa Brewka – przewodnicząca Komisji, Dy-•	
rektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Pasłęku,
Longina Prończyk – Kierownik Filii Urzędu •	
Pracy w Pasłęku,
Jan Lewdorowicz, – Dyrektor Pasłęckiego •	
Ośrodka Kultury,
Grzegorz Mańka – Informatyk Zespołu Szkół •	
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
Anna Hinz – sekretarz, psycholog, doradca za-•	
wodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Pasłęku

uwzględniając następujące kryteria oceny prac 
konkursowych:

zawartość merytoryczna prezentacji,•	
różnorodność zastosowanych środków przekazu,•	
oryginalność i sposób prezentacji •	

wyłoniła zwycięski zespół. Pierwsze miejsce za-
jął zespół uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół 

w Młynarach: Sylwia Kosińska, 
Małgorzata Dordzik, Daniel 
Owczarek. Prezentacja przed-
stawiała zawód tłumacza i na-
uczyciela języka obcego. 

Zwycięski zespół otrzymał 
dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali drobne upo-
minki rzeczowe oraz dyplomy 
uznania. 

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i dzię-
kujemy za zaangażowanie.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Teresa Brewka, Anna Hinz
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W dniu 18 listopada 2009 roku w siedzibie 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przezmarku odbyły się powiatowe obchody 
„Dnia Pracownika Socjalnego”.

Jak co roku gospodarzem spotkania był Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Elblągu Janusz Lichacz.

W uroczystości udział wzięli przedstawi-
ciele powiatowych jednostek pomocowych, 
w tym: gminnych i miejsko-gminnych ośrod-
ków pomocy społecznej, domów pomocy spo-
łecznej, warsztatów terapii zajęciowej, Zakładu 
Aktywności Zawodowej, Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz świetlic środowi-
skowych.

Słowa uznania i szczere podziękowanie, skiero-
wane do wszystkich pracowników związanych z tą 
wielce zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowie-
ka, prowadzoną na terenie naszego powiatu, wygło-

sili: Przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Za-
galski, Starosta Elbląski – Sławomir Jezierski oraz 
Wójt Gminy Elbląg – Genowefa Kwoczek.

Ponadto Starosta Elbląski, z okazji obcho-
dzonego święta, wystosował list okolicznościowy 
do pracowników związanych z pomocą Społecz-
ną, który zamieszczamy poniżej.

Dzień Pracownika Socjalnego
    
     Anna Kołakowska
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30 października w auli Zespołu Szkół w Pa-
słęku odbyła się VII Edycja Powiatowe-

go Konkursu Piosenki Obcej. Po raz kolejny 
patronat nad imprezą objął starosta elbląski 
Sławomir Jezierski. Pieniądze na organizację 
konkursu pozyskało Towarzystwo Pomocy LO 
w Pasłęku ze środków Starostwa Powiatowego 

w Elblągu. Dzięki temu w tym roku szkolnym 
można było zakupić cenniejsze nagrody dla lau-
reatów konkursu. 

Do rywalizacji w tegorocznej imprezie zgło-
siło się 13 szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z Dobrego, Wilcząt, Gronowa Elblą-
skiego, Ornety, Elbląga i Pasłęka. Udział wzięło 
63 uczniów (9 zespołów i 23 wykonawców indy-
widualnych), którzy wykonywali piosenki w języ-
ku angielskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Jury w składzie: Marek Murdzia, Maria Ko-
rzeniewska i Grzegorz Jundziłł przyznało nastę-
pujące nagrody:

W kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół gimnazjalnych:

I miejsce•	  zdobyła uczennica Gimnazjum nr 1 
w Pasłęku Klaudia Nowak z piosenką Hannah 
Montana See You Again,

II miejsce•	  zdobyła Natalia Skrzypczak, repre-
zentująca Gimnazjum nr 7 w Elblągu z piosen-
ką Daniela Powtera Bad Day,
III miejsce•	  zdobyła uczennica Publicznego 
Gimnazjum w Wilczętach Karolina Pańczuk 
z piosenką Britney Spears Everytime,
wyróżnienia otrzymali: •	 Maja Kadłubowska 
z Gimnazjum nr 2 w Elblągu z piosenką Rufu-
sa Wainwrighta Hallelujah i Dorota Wojdyna 
z Gimnazjum w Dobrym z piosenką Goodbye 
Kristiny Debarge.

W kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce•	  zdobył uczeń LO w Ornecie Mateusz 
Grędziński, wykonujący Mix piosenek Lady 
Gaga, Jamesa Morrisona i Pixie Liot,
II miejsce•	  ex aequo zdobyli: Łukasz Krajewski, 
reprezentujący III LO w Elblągu z piosenką 
Nirvany Heartshaped Box oraz Olga Śliż z tej 
samej szkoły, wykonująca utwór Sway Pussycat 
Dolls i Michaela Buble,
III miejsce•	  zdobył uczeń IV LO w Elblągu 
Marek Leński z piosenką Leonarda Cohena 
Allelujah,
wyróżnienia otrzymali: •	 Anna Sawicka z IV LO 
w Elblągu za piosenkę Miley Cyrus The Climb, 

VII Powiatowy Konkurs 
Piosenki Obcej

Tomasz Rozenbajgier
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Nagrody wręczyła prezes Towarzystwa Po-
mocy LO Katarzyna Panimasz. Organizatorzy 
w osobach: Sylwia Janiszewska, Beata Pierlejew-

ska i Tomasz Rozenbajgier dziękują wszystkim 
za udział w imprezie i zapraszają na kolejną, VIII 
edycję konkursu. 

Dorota Skrobun z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Elblągu z piosenką Michaela Jacksona 
The way you make me feel oraz Przemysław Ko-
terski z ZSEiT w Pasłęku, który akompaniował 
przy utworze Rihanny Cry, cry.

W kategorii zespół w obu grupach wieko-
wych przyznano wyróżnienia:

Zespołowi•	  „Laseczki” z Gimnazjum nr 1 w Or-
necie z piosenką ABBY Honey, honey,
Zespołowi •	 „Los Handlówkos” z Zespołu Szkół 
Handlowych w Elblągu, wykonujących utwór 
Ritchie Valensa La Bamba,
Duetowi •	 Ola Kanuda i Iga Kaźmierska z IV LO 
w Elblągu z piosenką I’m yours Jasona Mraza.

Nagroda Publiczności powędrowała do ucznia 
Zespołu Szkół w Pasłęku Adriana Makarewicza, 
który zaśpiewał piosenkę Erica Claptona Tears in 
Heaven.
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26 listopada 2009 roku podczas XIV edycji 
Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznej 
Realizacji OSPAR 2009 w Warszawie, podopiecz-
ni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Kamionku Wielkim zdobyli I miejsce i otrzymali 
nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego oraz wyróżnienie za bogatą prezen-
tację sceniczną. 

W tym roku po raz pierwszy w historii tego 
przeglądu 25 placówek z całego kraju walczyło 
o wyjątkowo prestiżową nagrodę ufundowaną 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Jury jednogłośnie przyznała tę nagrodę dla 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Kamionku Wielkim za spektakl „REAL – TI-
BIA”. Przedstawienie zostało docenione przez 
jury za swoją wyjątkową formę prezentacji. Na 
scenie widzowie zobaczyli zintegrowane ze sobą 
trzy różne formy twórcze: teatr w formie dramy, 

dynamiczny taniec break-dance i muzyka wyko-
nywana na żywo.

Realizacja projektu możliwa była dzięki za-
równo pracy młodzieży jak i instruktorów, którzy 
zaszczepiają pasję w młodych ludzi – stopniowo 
wprowadzali ich w arkana każdej z form prowa-
dzonych zajęć z zakresu działalności kół: teatral-
nego, tanecznego i muzycznego.

Motywem przewodnim jest postępujące uza-
leżnienie od gry komputerowej TIBIA kończące 
się całkowitym zatraceniem w przestrzeni wirtu-
alnej i zagubieniem w codziennym życiu.

W spektaklu uczestniczyli wychowankowie Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku 
Wielkim, a wśród nich: Rafał Krężlewicz, Paweł Jaku-
benas, Rafał Ciechanowicz, Patryk Zaniewski, Patryk 
Sykulski, Łukasz Makowski, Dariusz Łapciuk, Karol 
Kisiel, Bartłomiej Boćkowski oraz instruktorzy: sekcja 
teatru Bogdan Płocheć, sekcja taneczna Sławomir Żu-
kowski, sekcja muzyczna Michał Basek.

Sukces na warszawskiej scenie
Sławomir Żukowski
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Po raz czwarty już spotkali się dyrektorzy 
placówek oświatowych, przedstawiciele rad 

rodziców, samorządów uczniowskich, pedagodzy 
i psycholodzy na powiatowej konferencji „Bez-
pieczna szkoła”, która odbyła się 4 grudnia w auli 
Zespołu Szkół w Pasłęku.

Głównym celem konferencji było podsumo-
wanie działań podejmowanych w ciągu minione-
go roku związanych z poprawą szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa w placówkach oświatowych 
na terenie powiatu elbląskiego. Jest to jeden z ele-
mentów programu „Bezpieczny powiat elbląski”, 
realizowanego wspólnie przez jednostki organi-
zacyjne powiatu, policję, straż graniczną, straż 
pożarną i inne instytucje.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał 
starosta elbląski Sławomir Jezierski, następnie 
dr Elżbieta Zubrzycka wygłosiła wykład pod 
tytułem „Czy przyjaźń może być lekarstwem na 
agresję?”. Co było do przewidzenia, prawdziwa 
przyjaźń wyklucza pojęcie agresji. Uczestnicy 
konferencji mogli przy okazji poddać się testowi, 
czy nadają się na dobrych przyjaciół.

Marcelina Tatarynowicz z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Pasłęku omówiła wyniki 
badań ankietowych uczniów I i II klas gimnazjum 
oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu elbląskiego. Wynika 
z nich, że 76 % uczniów czuje się 
w swoich szkołach bezpiecznie 
i wskaźnik ten od 2006 roku, kie-
dy badania przeprowadzono po 
raz pierwszy, poprawił się.

Marek Cieślak, kierownik 
Policyjnej Izby Dziecka Komen-
dy Miejskiej Policji w Elblągu, 
przedstawił informację z rozpo-
znania zjawisk patologicznych, 

demoralizacji i przestępczości nieletnich na te-
renie działania Komendy Miejskiej Policji w El-
blągu. Niepokoi fakt, że coraz więcej dziewcząt 
dopuszcza się czynów zabronionych prawem.

Na zakończenie konferencji Gabriela Ef-
fenberg, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, 
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Elblągu, dokonała podsumowania realizacji 
Programu „Bezpieczna szkoła” w 2009 r. na pod-
stawie informacji przedłożonych przez poszcze-
gólne szkoły i jednostki realizujące program.

Konferencja „Bezpieczna szkoła”
Marek Murdzia



Dnia 10 grudnia 2009 r. odbyła się konferencja 
dla dziennikarzy zorganizowana przez Urząd 

Marszałkowski w Olsztynie wspólnie ze Staro-
stwami Powiatowymi w Iławie, Ostródzie i Elblą-
gu. Spotkanie dotyczyło planów rozwoju turystyki, 
stanu zaawansowania inwestycji oraz promocji tu-
rystycznej obszaru Kanału Elbląskiego.

Marszałek województwa Jacek Protas omó-
wił projekty związane z rozwojem turystyki reali-
zowane w regionie Warmii i Mazur, podkreślając 
osiągnięcia powiatów elbląskiego, ostródzkiego 
i iławskiego, które dzięki nawiązanej współpracy 
skutecznie skoordynowały swoje działania pro-
mocyjne i inwestycyjne. Łączna wartość 32 za-
dań realizowanych w ramach programu została 
oszacowana na 70 mln euro, z czego dotacja ze 
środków unijnych wynosi 48 mln euro.

Starosta Sławomir Jezierski przedstawił zało-
żenia projektu pn. „Zintegrowany system promocji 
turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, które-
go realizacja przynosi już konkretne efekty, m.in. 
w postaci zakończonej niedawno budowy bazy tu-
rystyczno-biwakowej obok pochylni Buczyniec. 

Zastępca dyrektora Departamentu Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Anna 
Jaroszuk zaprezentowała szczegóły dotyczące 
zintegrowanego systemu promocji turystycznej 
obszaru Kanału Elbląskiego, na który składa się 
m.in. system identyfikacji wizualnej Krainy Ka-
nału Elbląskiego (logotyp, gadżety reklamowe, 
wydawnictwa promocyjne, itp.) oraz makieta po-
chylni Oleśnica, którą zaprezentowano w holu 
CSE „Światowid”. Makieta z pewnością będzie 
jedną z większych atrakcji stoiska Krainy Kanału 
Elbląskiego na wielu międzynarodowych targach 
turystycznych planowanych na najbliższe lata. 

Inwestycje w obszarze 
Kanału Elbląskiego

Marek Murdzia
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