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KLUCZOWE 
INWESTYCJE

W 2012 r. przeprowadzono komple-
ksową termomodernizację obiektów
SP ZOZ w Działdowie wraz z mo-
dernizacją kotłowni parowej, kot-
łowni wodnej, instalacji wew-
nętrznych (instalacji c.o., ciepła tech-
nologicznego, wody użytkowej), 
wykonano też instalację solarną.
Wartość tego przedsięwzięcia wynio-
sła ponad 6 mln zł. Zakończono 
adaptację pomieszczeń na Szpitalny
Oddział Ratunkowy SP ZOZ 
w Działdowie, doposażono go w in-
frastrukturę techniczną oraz sprzęt
medyczny i techniczny. Łączny koszt
tych działań to blisko 400 tys. zł.
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia potwierdziło
spełnianie wymagań rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie szpital-
nego oddziału ratunkowego przez
SOR w Działdowie. 
W minionym roku oddano do użytku
nowo wybudowany budynek
Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczego w Działdo-
wie, który przekazano w nieodpłatne
użytkowanie na rzecz Polskiego Sto-
warzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Działdowie.
Całkowity koszt tej inwestycji 
to 3,4 mln zł. Przebudowano drogę
powiatową nr 1304 N w Niechłoninie
o dług. 0,6 km, co  kosztowało ok.
800 tys. zł. Rozbudowano również
istniejący budynek administracyjno-
biurowy w Działdowie przy ul. Lidz-
barskiej 31 na potrzeby zarówno 
Powiatowego Zarządu Dróg, jak
i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Łączna wartość tego
przedsięwzięcia to 223 tys. zł. Konty-
nuowano budowę sali gimnastycznej
przy ZS w Malinowie, której odda-

nie do użytku przewidziane jest 
na koniec sierpnia 2013 r. Rozpo-
częto też budowę sali gimnastycznej
przy ZS nr 1 w Działdowie wraz z ad-
aptacją i modernizacją istniejących
sal sportowych. Ta inwestycja potrwa
do końca czerwca 2014 r. 

PROMOCJA ZATRUDNIENIA 
I AKTYWIZACJA 
OSÓB BEZROBOTNYCH

Uwaga samorządu powiatowego po-
święcona była również zagadnie-
niom związanym z łagodzeniem
skutków bezrobocia i aktywizacją
osób bezrobotnych. Powiatowy
Urząd Pracy w Działdowie jest insty-
tucją rynku pracy wchodzącą w skład
publicznych służb zatrudnienia, rea-
lizującą zadania samorządu powia-
towego w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodo-
wej. Do zadań tego samorządu w za-
kresie polityki rynku pracy należy
między innymi inicjowanie, organi-
zowanie, finansowanie usług i in-
strumentów rynku pracy, a także
pozyskiwanie i gospodarowanie
środkami finansowymi na realizację
zadań z zakresu aktywizacji lokal-
nego rynku pracy. W 2012 r. PUP
dysponował środkami finansowymi
na aktywizację osób bezrobotnych 
z Funduszu Pracy w łącznej wysoko-
ści 7 873 800 zł. W ramach tej kwoty
aktywizacją objęto 1 127 osób bezro-
botnych, a 381 osobom udzielono
wsparcia w postaci refundacji kosz-
tów dojazdu i zakwaterowania. 
W minionym roku do PUP wpłynęło
687 ofert pracy, w tym 199 ofert
pracy subsydiowanej, natomiast 
399 osób bezrobotnych podjęło
pracę, w tym 200 osób znalazło za-
trudnienie niesubsydiowane.

Na realizację zadań związanych 
z aktywizacją osób bezrobotnych 
w 2012 r. PUP otrzymał w ramach
algorytmu środki Funduszu Pracy
w wysokości 3 890 000 zł. Dzięki nim
w ciągu roku aktywizacją objęto 
653 osoby bezrobotne w ramach:
prac interwencyjnych – 141 osób,
robót publicznych – 72 osoby, prac
społecznie użytecznych – 158 osób,
staży – 145 osób, szkoleń – 80 osób,
dotacji na podjęcie działalności gos-
podarczej –  26 osób, a także wypo-
sażono nowe stanowiska pracy dla 
29  osób oraz przyznano 2 osobom
stypendia z tytułu podjęcia dalszej
nauki. Ponadto 313 osobom zrefun-
dowano koszty przejazdu i zakwate-
rowania. 
W 2012 r. PUP w Działdowie pozys-
kał dodatkowo z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej środki 
finansowe w kwocie 1 917 600 zł
na aktywizację osób bezrobotnych 
w szczególnej sytuacji na rynku
pracy. Dzięki tym środkom zrealizo-
wano m.in. Program dla osób bezro-
botnych do 30 roku życia „Młodzi 
w ofensywie”, a dofinansowanie 
z rezerwy ministra wyniosło
777 700 zł. W ramach niego aktywi-
zacją objęto 144 osoby młode do 30
roku życia (szkolenia - 16 osób,
prace interwencyjne - 11 osób, staże
- 107 osób, środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej - 5 osób, nowe
stanowiska pracy - 5  osób). Realiza-
cja  programu potrwa od
16.08.2012 r. do 28.02.2013 r. Za-
kłada się, że po zakończeniu pro-
gramu 106 osób uzyska dalsze
zatrudnienie.
Dofinansowanie z rezerwy ministra
w kwocie 355 700 zł pozwoliło 
na realizację Programu dla osób
bezrobotnych powyżej 50 roku życia
„Potęga dojrzałości”, w ramach któ-
rego aktywizacją objęto 46 osób 
w wieku powyżej 50 roku życia 
(roboty publiczne - 14 osób, staże -
22 osoby, środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej – 6 osób, nowe
stanowiska pracy – 4 osoby). Reali-
zacja  programu trwa już od
16.08.2012 r. i potrwa do 28.02.2013 r.
Zakłada się, że po zakończeniu pro-
gramu 34 osoby uzyskają dalsze 
zatrudnienie.
W ramach Programu dla osób bez-
robotnych z art. 49, będących 

w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, zrealizowano dwa projekty
„Praca się opłaca” i „Przedsiębior-
czość – dewizą na życie”. Na pierw-
szy projekt pozyskano dofinanso-
wanie z rezerwy ministra 
w wysokości 254 200 zł, dzięki czemu
aktywizacją objęto 41 osób (szkole-
nia - 7 osób, roboty publiczne 
- 10 osób, staże - 19 osób, środki na
podjęcie działalności gospodarczej 
- 5 osób). Realizacja  programu obej-
muje okres od 16.08.2012 r. 
do 28.02.2013 r. Zakłada się, że po
zakończeniu programu 30 osób 
pozyska dalsze zatrudnienie. Drugi
projekt „Przedsiębiorczość – dewizą
na życie” dofinansowany z rezerwy
ministra w wysokości 530 000 zł
umożliwił aktywizację 41 osób (staże
- 16 osób, środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej - 19 osób, nowe
stanowiska pracy - 6 osób). Realiza-
cja  programu trwa od 16.09.2012 r. 
i zakończy się 28.02.2013 r. Planuje
się, że po zakończeniu programu 
36 osób zostanie zatrudnionych.
W 2012 r. PUP realizował projekt
„Unia – nowe szanse, nowe perspek-
tywy” finansowany w wysokości
2 066 200 zł w 100% ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i budżetu państwa w ramach
Poddziałania 6.1.3 PO KL. Projekt
pozwolił na aktywizację 202 osób
(staże - 170 osób, środki na podję-
cie działalności gospodarczej 
- 32 osoby). Ponadto 68 osobom zre-
fundowano koszty przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania stażu.
Warto dodać, że w 2012 r. PUP 
zorganizował targi pracy pt. „Przed-
siębiorczość pomysłem na życie”
(30.03.2012 r.) i włączył się w realiza-
cję działań w ramach Tygodnia 
Solidarności Międzypokoleniowej na
Warmii i Mazurach 17–24 paździer-
nika 2012 r. przez zorganizowanie
m.in. warsztatów pt. „Stereotypy 
i uprzedzenia na temat starości 
i młodości – jak z nimi walczyć” 
i spotkania pt. „Łamanie stereotypów
dot. młodości i starości funkcjonują-
cych w kontaktach społecznych”.
W bieżącym roku zapraszamy również
na targi pracy pt. „Aktywni w każdym
wieku”, które odbędą się 22.03.2013 r.
w hali sportowej Gimnazjum nr 2 
w Działdowie w godz. 9.00-13.00.

Aktywne działania, 
aby mieszkańcom żyło się lepiej

POWIAT DZIAŁDOWSKI

Zakończył się 2012 r. Podsumujmy zatem,
jakie przedsięwzięcia zrealizował Powiat 
Działdowski dotychczas, a jakie działania 

są jeszcze w trakcie realizacji.

Starosta działdowski Marian Janicki 

SP ZOZ w Działdowie po zakończeniu 
termomodernizacji

Kotłownia SP ZOZ w Działdowie po modernizacji

Targi pracy w 2012 r.

Spotkanie z ministrem Michałem Bonim podczas
uroczystości nadania mu tytułu Osobowość 

Powiatu Działdowskiego

Otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Działdowie 

Trwa budowa sali gimnastycznej 
przy ZS w Malinowie 

Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej 
przy ZS nr 1 w Działdowie 


