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OBSZAR – 1 474,66  km²         LICZBA MIESZKAŃCÓW - 185 456  

ILOŚĆ GMIN - 14 

ILOŚĆ SZKÓL PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT - 11   

SUBWENCJA OŚWIATOWA  - 62 mln zł  (szkoły powiatu  - 42 mln zł) 
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„Nowotarski nowatorski.  
Samorząd zorientowany projektowo” - projekt ze  środków PO KL 

   Założenia: 
poznać rzeczywiste koszty pracy i koszty rzeczowe 
przygotowywanie budżetu zadaniowego 
stworzenie aplikacji do zarządzania projektowego i zarządzania procesami połączone  
z rozliczaniem czasu pracy 

 

„Pilotaż sukcesem zmian” - projekt wspomagania szkół  ze środków PO KL 

   Założenia: 
poznać rzeczywiste koszty pracy i koszty rzeczowe zadania, które będzie zadaniem 
obowiązkowym powiatów po 01.01.2016r. 
przygotować ofertę dla szkół, przedszkoli (na terenie powiatu 224 szkoły – w projekcie biorą  
udział 93 szkoły/przedszkola) 
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Uchwały nr 423/VIII/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16.08.2012 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III 

Wysoka jakość systemu Oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz 

przygotowania projektu dotyczącego doskonalenia nauczycieli. 

Uchwały nr 243/XXII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27czerwca 2013 r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu.  

Uchwały nr 243/XXXII/2013 dotyczy – Statutu Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  

w Nowym Targu. 

Uchwały nr 270/VII/2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 

zatrudnienia Kierownika Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu. 

Uchwały nr 271/VII/2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym 

Targu. 

Uchwały nr 272/VII/2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowej Jednostki Organizacyjnej do składania 

oświadczeń woli związanej z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Nowotarskiego. 
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został powołany w oparciu o Regulamin Starostwa Powiatowego w Nowym Targu 
opracowany na podstawie projektu „Nowatorski Nowotarski” 
 
jest jedyną  w Polsce powiatową jednostką organizacyjną powołaną do realizacji jedynego 
zadania jakim jest realizacja dwuletniego projektu unijnego pn. „Pilotaż sukcesem zmian” 
 
nabór pracowników przebiegał zgodnie z procedurami i zasadami dotyczącymi naboru 
pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze 
 
na mocy podpisanych listów intencyjnych współpracuje z instytucjami wspierającymi szkoły, 
przedszkola – PPP, BP, ODN 
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Okres realizacji  
powiatowego projektu wdrożeniowego:  
 od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. 

 

Projektodawca: 

 POWIAT NOWOTARSKI 

 

Realizator projektu: 

 POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 

 W NOWYM TARGU 

 

Kwota dofinansowania: 

 3 400 730,96 zł 
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W projekcie udział zadeklarowało 1108 nauczycieli oraz 69 dyrektorów  
szkół/przedszkoli z terenu powiatu nowotarskiego –  łącznie 1177 uczestników.  

 

Przepływ uczestników na dzień 31 marca 2015 r. przedstawia się następująco: 

  ogółem nauczycieli: 1323 (w tym: 1057K i 266M)  

  ogółem dyrektorów: 78 (w tym: 54K i 24M) 

  ogółem uczestników: 1401 (w tym: 1111K i 290M) 
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: 
 
 

 
Zespół zarządzający: 

 koordynator projektu – Kierownik PORE (umowa o pracę, 1 etat, nauczyciel) 
 menager ds. finansowych – Główny Księgowy (umowa o pracę, 1 etat) 
 pracownik ds. administracyjno-merytorycznych – sekretarka (umowa o pracę, 1 etat) 
 pracownik ds. zamówień publicznych (umowa zlecenie, 2 osoby) 

 
Personel merytoryczny: 

 szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) – Inspektor ds. Rocznych Planów Wspomagania    
          (umowa o pracę, 9 etatów-11 osób; zadaniowy system czasu pracy; nauczyciel) 

  koordynator sieci – umowa zlecenie, 4 osoby, nauczyciele 
  osoba przygotowująca dokument PPW – umowa zlecenie, 1 osoba, nauczyciel 

 
Inne / koszty pośrednie: 

 osoba sprzątająca – umowa zlecenie, 1 osoba 
 pracownik ds. księgowości i płac – księgowa (umowa o pracę, 1/2  etatu) 
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                                  „

 
 
W wyniku współpracy, dużego zaangażowania i pomysłowości oraz wszelkich inicjatyw 
podejmowanych w PORE, wspólnie wypracowano „dobrą praktykę”: 
 

wspólne miejsce wymiany uwag, refleksji, materiałów itp. (jednostka PORE) 

cykliczne/cotygodniowe spotkania SORE i zespołu projektowego 

wspólne „forum dyskusyjne” dla SORE i zespołu projektowego 

wspólny mail i służbowe telefony komórkowe gwarantujące  częsty i stały kontakt. 

 

Jej głównym celem jest optymalizacja działań SORE służących poprawie jakości wspomagania 
placówek oświatowych oraz bieżącej pracy zespołowej .  
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wynagrodzenia pracowników: 653 250,64 zł 

delegacje służbowe pracowników: 32 305,55 zł 

zakup sprzętu, mebli i wyposażenia: 109 665,02 zł 

badania lekarskie, szkolenia bhp, szkolenia pracowników: 4 457,00 zł 

ekspert zewn., poczęstunek, materiały szkoleniowe: 383 043,06 zł 

promocja: 9 645,36 zł 

utrzymanie jednostki (czynsz, media, środki czystości, znaczki pocztowe, pieczątki, 
telefonia komórkowa, Internet, itp.): 44 921,29 zł 

koszty ogółem: 1 237 287,92 zł 
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AL. TYSIĄCLECIA 35 
34-400 NOWY TARG 

TEL. 725 505 039 
 

sekretariat@pore.nowotarski.pl 
www.pore.nowotarski.pl 
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