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Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Powiatu w Ostrołęce chciałbym 

przedstawić raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego, 

zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego 

powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania 

realizowane w 2019 roku. 

Przystępując do jego przygotowania, założyliśmy,  

że nie będzie to wyłącznie dokument stanowiący realizację 

ustawowego obowiązku przygotowania podsumowania działalności zarządu powiatu 

w roku poprzednim. Oprócz realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady 

Powiatu chcieliśmy wskazać szerszy kontekst realizowanych działań i podjąć próbę 

całościowego ujęcia funkcjonowania samorządu Powiatu Ostrołęckiego. 

Uznaliśmy, że warto przygotować raport, który będzie kompendium wiedzy  

o podejmowanych inicjatywach i zadaniach. Pozwoli to przekazać wszystkim 

mieszkańcom powiatu bogaty i rzetelny materiał do szczegółowych analiz  

i opracowań tematycznych zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak  

i w odniesieniu do całego powiatu. 

Przygotowany dokument został podzielony na trzy części. W pierwszej 

przedstawiamy ogólną charakterystykę powiatu, sytuację demograficzną, sytuację 

społeczno-gospodarczą, zadania powiatu z wyszczególnieniem przyjętych strategii, 

programów i planów, które były realizowane w 2019 roku. W drugiej, 

najobszerniejszej części, zostały omówione obszary działania Powiatu. W części 

trzeciej podsumowano realizację uchwał Rady Powiatu w Ostrołęce. 

Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla mieszkańców źródłem 

wiedzy w zakresie aktywności samorządu Powiatu Ostrołęckiego i punktem wyjścia 

do dyskusji o kierunkach rozwoju Powiatu w przyszłości. 

 

dr inż. Stanisław Kubeł 

Starosta Ostrołęcki 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

4 
 

 

Spis treści 

 

Wprowadzenie ............................................................................................................ 7 
Część 1 ....................................................................................................................... 9 

1. Charakterystyka obszaru .................................................................................. 10 
2. Sytuacja demograficzna .................................................................................... 10 
3. Sytuacja społeczno-gospodarcza ..................................................................... 11 
4. Zadania Powiatu ............................................................................................... 11 
5. Władze Powiatu ................................................................................................ 12 

Część 2 ..................................................................................................................... 14 
1. Polityka społeczna ............................................................................................ 15 

1.1 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. ........................................... 16 
1.2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ................................................... 20 
1.3. Polityka prorodzinna ................................................................................... 25 
1.4 Promocja i ochrona zdrowia ........................................................................ 26 

2. Rynek Pracy ...................................................................................................... 26 
2.1. Bezrobotni z prawem do zasiłku ................................................................. 27 
2.2. Wydatki Funduszu Pracy ............................................................................ 28 
2.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane ze środków 
Funduszu Pracy w 2019 roku ............................................................................ 30 
2.4. Szkolenia .................................................................................................... 32 
2.5. Prace interwencyjne ................................................................................... 33 
2.6. Roboty publiczne ........................................................................................ 33 
2.7. Staże .......................................................................................................... 34 
2.8. Bon zasiedleniowy ...................................................................................... 34 
2.9. Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej ................ 34 
2.10. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy .......................................... 35 
2.11. Refundacja kosztów zatrudnienia art. 150f ............................................... 35 
2.12. Prace społecznie użyteczne ..................................................................... 35 
2.13. Informacja z wykorzystania środków PEFRON na rehabilitację zawodową 
w 2019 roku ....................................................................................................... 36 

3. Transport i drogi publiczne ................................................................................ 36 
3.1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych ........................................... 39 
3.2. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych ........ 39 
3.3. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych ........................................... 40 
3.4 Najważniejsze zadania realizowane w 2019 roku ....................................... 40 

4. Komunikacja ..................................................................................................... 46 
5. Oświata ............................................................................................................. 52 

5.1. Bieżąca działalność .................................................................................... 52 
5.2. Konkursy .................................................................................................... 55 
5.3. Projekty „miękkie”, dofinansowane ze środków UE, realizowane w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki ......................................... 56 
5.4. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ............................... 62 
5.5. Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami ......................................................................................................... 69 
5.6. Szkoły niepubliczne .................................................................................... 70 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

5 
 

5.7. Inwestycje ................................................................................................... 70 
5.8 Pomoc stomatologiczna .............................................................................. 71 
5.9 Priorytety/cele na 2020 rok .......................................................................... 71 
5.10. Inne sprawy prowadzone przez Wydział Oświaty i Spraw Obywatelskich 73 

6. Ochrona środowiska i przyrody ......................................................................... 74 
7. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe ..................................................... 75 
8. Gospodarka nieruchomościami ......................................................................... 75 
9. Geodezja i kartografia ....................................................................................... 77 

9.1. Ewidencja gruntów i budynków................................................................... 77 
9.2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ................................ 78 
9.3. Priorytetowe projekty realizowane przez Wydział Geodezji, Budownictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami .......................................................................... 80 
9.4. Administracja architektoniczno-budowlana ................................................. 81 
9.5. Inwestycje ................................................................................................... 83 
9.6. Nadzór budowlany ...................................................................................... 84 
9.7. Użytkowanie obiektów ................................................................................ 85 

10. Kultura ............................................................................................................. 85 
11. Opieka nad zabytkami ..................................................................................... 88 
12. Kultura fizyczna i sport .................................................................................... 90 
13. Współpraca i działalność 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. .................................................................. 93 
14. Promocja Powiatu ........................................................................................... 95 
15. Bezpieczeństwo publiczne .............................................................................. 97 
16. Obrona cywilna i obronność .......................................................................... 101 
17. Ochrona praw konsumenta ........................................................................... 103 
18. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna ............................................. 104 
19. Finanse Powiatu............................................................................................ 104 

19.1. Dochody i wydatki ................................................................................... 105 
19.2. Przychody i rozchody ............................................................................. 106 
19.3. Zadłużenie .............................................................................................. 106 

Część 3 ................................................................................................................... 107 
1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu ................................................................... 108 
2. Realizacja programów i strategii ..................................................................... 109 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

6 
 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

7 
 

 

Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W roku bieżącym, z uwagi na 

pandemię Covid-19, termin ten został przedłużony o 60 dni. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 

30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 

dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2019 r. Rada Powiatu 

w Ostrołęce nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z tym niniejszy 

raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Podstawą przygotowania Raportu są sprawozdania i informacje przekazane 

przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz przez jednostki 

organizacyjne powiatu.  

W warstwie statystycznej podstawowym źródłem informacji są publikacje 

Głównego Urzędu Statystycznego. Zakres rzeczowy Raportu za 2019 rok jest spójny 

z podstawowymi dokumentami strategicznymi, w oparciu o które Zarząd Powiatu 

w Ostrołęce funkcjonuje i realizuje zadania. 
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1. Charakterystyka obszaru  

Powiat Ostrołęcki leży w północno-wschodniej części województwa 

mazowieckiego. Od północy graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, od 

wschodu z województwem podlaskim. Na terenie województwa mazowieckiego 

Powiat Ostrołęcki graniczy od zachodu z powiatami: przasnyskim i makowskim, od 

południa z powiatami: ostrowskim i wyszkowskim. 

Powierzchnia Powiatu Ostrołęckiego wynosi 209 349 ha. W skład Powiatu 

wchodzi 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, 

Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. Siedzibą władz samorządowych jest 

Ostrołęka. W powiecie jest 358 miejscowości, podzielonych na 307 sołectw. 

Powiat Ostrołęcki położony jest w obrębie trzech krain geograficznych: 

Równiny Kurpiowskiej (północna część powiatu), Doliny Dolnej Narwi (środkowa 

część powiatu), Międzyrzecza Łomżyńskiego (południowa część powiatu). 

2. Sytuacja demograficzna 

Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2019 r. (dane GUS) wynosiła 88 

735. Na przestrzeni ostatnich latach notowany jest trend rosnący liczby ludności. 

W podziale na płeć, w 2019 roku można było zauważyć przewagę liczby 

mężczyzn – 50,6 proc. nad liczbą kobiet – 49,4 proc. Do pozytywnych cech 

w sytuacji demograficznej powiatu można zaliczyć znaczącą przewagę urodzeń 

żywych nad zgonami. Tym samym występuje tu dodatni przyrost naturalny. 

Współczynnik w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 1,5 (dla województwa 

0,3, dla kraju – 0,68). 

Liczba ludności stanowiła 1,6 proc. ludności województwa mazowieckiego. 

Największy przyrost naturalny w 2019 roku zanotowała gmina Lelis, najniższy 

natomiast gmina Czerwin. 

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 42 osoby na km2. Największa 

w gminie Rzekuń – 83 osoby na km2, najmniejsza natomiast w gminie Czarnia 27 

osób na km2. Dostrzega się, że gminy graniczące z Ostrołęką mają wskaźnik 

zaludnienia wyższy, co jest zrozumiałe ze względu na bardziej rozwiniętą 

infrastrukturę techniczną i społeczną oraz intensywniejsze życie gospodarcze. 

Najliczniejszymi pod względem mieszkańców gminami w powiecie ostrołęckim 

są: Kadzidło – 11 363 mieszkańców, Rzekuń – 10 839 mieszkańców, Olszewo-Borki 

– 10 786 mieszkańców oraz gmina miejsko-wiejska Myszyniec – 10 437 

mieszkańców. 
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3. Sytuacja społeczno-gospodarcza 

Poziom rozwoju gospodarki i aktywność mieszkańców w sferze gospodarczej 

obszaru mierzony jest najczęściej wielkością produkcji, liczbą i strukturą podmiotów 

gospodarczych, działających na danym terenie oraz strukturą zatrudnionych  

w poszczególnych branżach. Niedoskonałą, jednakże powszechnie dostępną 

statystyką odnoszącą się do liczby działających podmiotów gospodarczych jest liczba 

podmiotów gospodarki zarejestrowana w rejestrze REGON. 

4. Zadania Powiatu 

Powiat realizuje na wielu płaszczyznach zadania o charakterze 

ponadgminnym. Konkretne natomiast kompetencje wynikają z ustaw szczególnych. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
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(Dz.U. z 2020 r. poz. 920 tj.) zadania te obejmują pięć zasadniczych obszarów, 

takich jak: 

- infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona 

przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;  

- infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, 

opieka społeczna, kultura i kultura fizyczna; 

- ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – rolnictwo, leśnictwo 

i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany;  

- działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, ochrona dóbr kultury, 

promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez 

działające w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, straże i służby,  

w tym Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,  

a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady 

współdziałania tych służb z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego 

określone są w stosownych aktach prawnych. 

Starostom jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, 

powierzono rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących 

budownictwa, transportu – ewidencja pojazdów i wydawanie praw jazdy; gospodarki 

nieruchomościami Skarbu Państwa, rolnictwa i leśnictwa.  

Powiat odpowiada za przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i zapobieganie 

kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych i zagrożeń zdrowia  

i życia mieszkańców oraz środowiska. 

Od 2016 roku odpowiada za organizację i prowadzenie nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego. 

Szczegółowy wykaz zadań jest zawarty w ustawach kierunkowych  

i rozporządzeniach. 

5. Władze Powiatu 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są: 

rada powiatu i zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym 
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powiatu. Natomiast organem wykonawczym jest zarząd powiatu, w skład którego 

wchodzi starosta jako przewodniczący, wicestarosta oraz troje pozostałych członków. 

Rada Powiatu szóstej kadencji (2018–2023) pracuje w składzie: Piotr Liżewski 

– przewodniczący, Zofia Napiórkowska – wiceprzewodnicząca, Stanisław Subda – 

wiceprzewodniczący, Adam Białobrzeski, Anna Buczyńska, Sławomir Ceberek, 

Dariusz Domian, Andrzej Grzyb, Beata Kalinowska, Artur Kozłowski, Stanisław 

Kubeł, Stanisław Lipka, Tadeusz Lipka, Andrzej Lis, Antoni Mulawka, Jarosław 

Nowak, Krzysztof Parzychowski, Waldemar Pędzich, Kazimierz Rzewnicki, Kazimierz 

Ścibek, Arkadiusz Zyśk. 
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1. Polityka społeczna 

Zadania powiatu w zakresie polityki społecznej, polityki prorodzinnej, 

rehabilitacji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. W 2019 r. z pomocy i wsparcia jednostki skorzystały 

1002 osoby, tj. 1,13% wszystkich mieszkańców powiatu. W porównaniu do roku 2018 

zauważalny jest znaczny wzrost mieszkańców powiatu korzystających z pomocy. 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wydało 362 

decyzje administracyjne. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na 

lata 2014–2020 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 

2014 r. Celem strategii jest osiągnięcie jak najskuteczniejszych efektów w zakresie 

poprawy życia mieszkańców w następujących obszarach polityki społecznej: dziecko 

i rodzina, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, starość, 

bierność w podejmowaniu działań. 

Wszystkie osoby, które zgłosiły potrzebę wsparcia psychologa bądź prawnika 

w Poradni Rodzinnej, taką pomoc otrzymały. Wzrosła liczba osób korzystających  

z pomocy i wsparcia w stosunku do 2018 roku. Z pomocy specjalistów skorzystało 

251 osób ze 156 rodzin. Uzyskali 650 porad – w tym 60 porad prawnych. 44 osoby 

skorzystały z pomocy specjalistów z uwagi na przemoc w rodzinie. Według danych  

z gmin, w porównaniu z rokiem 2018 nie wzrosła liczba asystentów rodziny 

pracujących na terenie powiatu. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w programach i projektach oraz stale rośnie liczba budynków 

użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W celu integracji rodzin naturalnych z rodzinami zastępczymi, 9 czerwca 

2019 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się Powiatowy Dzień Rodziny,  

a dzięki programowi „Pogodne Lato” (we współpracy z Komendą Hufca ZHP, 

gminnymi OPS i KRPS) 43 dzieci z niewydolnych wychowawczo rodzin z powiatu 

wyjechało na obóz wypoczynkowy do Słupi. 

Zadania w roku 2019 były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostrołęce, w miarę możliwości finansowych, lokalowych oraz kadrowych. 

W celu jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu, do 

priorytetowych zadań PCPR na 2020 rok, poza realizacją zadań bieżących, będzie 

należało pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej. Ważnym zadaniem jest 

dalszy rozwój zawodowej pieczy zastępczej, organizacja szkoleń dla rodzin 

zastępczych w celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

opiekunów zastępczych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

Ponadto objęcie rodzin zastępczych, jak również mieszkańców powiatu, stałym 

wsparciem specjalistów, tj. psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika; podnoszenie 
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kompetencji zawodowych pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej, opracowanie 

 i przyjęcie: „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Ostrołęckim na lata 2021-2023”, „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021-2026”, „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrołęckim na lata 

2021-2027”.  

1.1. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Opracowany i przyjęty do realizacji 

został „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 

2018-2020”. Program został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 

12 kwietnia 2018 r. Jego głównym celem 

jest rozbudowywanie i wspieranie 

istniejącego systemu pieczy zastępczej 

rodzinnej i instytucjonalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem pieczy rodzinnej oraz 

organizowanie wsparcia osobom 

usamodzielnianym, opuszczającym pieczę 

zastępczą. Program określa coroczny limit 

rodzin zastępczych zawodowych.  

W 2019 roku w Powiecie Ostrołęckim 

funkcjonowało 57 rodzin zastępczych oraz 

jeden rodzinny dom dziecka. Opieką w ten 

sposób zostało objętych 106 dzieci,  

z tego 47 z innych powiatów. Utworzona 

została jedna nowa rodzina zastępcza zawodowa. Na 31 grudnia 2019 r. 

funkcjonowało 50 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka, w których 

przebywało łącznie 84 dzieci. Rodziny zastępcze oraz 27 pełnoletnich wychowanków 

rodzinnej pieczy zastępczej było objętych pomocą i wsparciem przez trzech 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2019 roku liczba dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone  

w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wynosiła 20, natomiast 22 dzieci opuściło tę 

formę pieczy. Na koniec 2019 roku, większa liczba dzieci przebywała w rodzinach 

zawodowych, niż w rodzinach niezawodowych czy spokrewnionych. Powstało 11 

nowych rodzin zastępczych. Pięcioro dzieci powróciło pod opiekę matek 

biologicznych, a jedno zostało przysposobione.  

W Powiecie Ostrołęckim w 2019 r. 

funkcjonowało 57 rodzin zastępczych 
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Dom dla Dzieci w Czarnowcu 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu to 

placówka typu socjalizacyjnego z jednym miejscem interwencyjnym. Dom jest 

przeznaczony dla dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki 

własnej rodziny. Do zadań placówki należy w szczególności zapewnienie 

całodobowej opieki, wychowania oraz zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci. 

Ponadto zapewnienie możliwości edukacyjnych na stosownym do wieku i rozwoju 

poziomie oraz wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Ważnym zadaniem 

Domu jest współpraca z rodziną dziecka w celu jego powrotu do domu rodzinnego 

lub umieszczenia w innej formie opieki zastępczej. W przypadku dzieci starszych, 

które nie mają możliwości korzystania z innej formy pieczy zastępczej, przygotowanie 

do usamodzielnienia po 

osiągnięciu pełnoletniości. 

Ideą pracy wychowawczej  

w placówce jest takie 

przygotowanie dzieci do 

dorosłości, aby zechciały 

"zerwać" z nawykami 

wyniesionymi z domu 

rodzinnego – korzystania ze 

świadczeń oferowanych przez 

instytucje pomocy społecznej.  

Na dzień 31 grudnia 

2019 r. w Domu przebywało 

13 dzieci, w tym 8 dzieci  

z terenu innych powiatów.  

W 2019 r. placówkę opuściły, po uzyskaniu pełnoletniości, dwie wychowanki. 

Przyjętych zostało 5 dzieci. Łącznie w 2019 roku w placówce przebywało 15 dzieci. 

Nadal przebywa w niej troje pełnoletnich wychowanków, którzy kontynuują naukę  

w szkołach ponadgimnazjalnych. Dwoje z nich uczęszcza do szkół na terenie 

Ostrołęki, trzeci przebywa w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu, gdzie również 

kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej. 

Czworo wychowanków pochodzi z powiatu ostrołęckiego, po jednym z gmin: 

Myszyniec, Kadzidło, Olszewo-Borki i Goworowo. Pozostałe dzieci pochodzą  

z miasta Ostrołęki (2), czworo rodzeństwa z powiatu malborskiego, z powiatu 

legionowskiego (1), łomżyńskiego (1), włodawskiego (1). 

W placówce jest zatrudnionych 8 osób, tj. dyrektor, sześciu wychowawców 

oraz pracownik socjalny i pomoc administracyjna (pół etatu). Opiekę psychologiczno-

pedagogiczną nad dziećmi sprawuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Myszyńcu. Obsługę księgową oraz administracyjną w zakresie księgowości 

sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Sprawy kadrowe 

Dom dla Dzieci w Czarnowcu to placówka typu 

socjalizacyjnego z jednym miejscem interwencyjnym 
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placówki prowadzi Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Z końcem listopada 2019 r.  

z placówki odeszły dwie wychowawczynie, na ich miejsce, z dniem 1 grudnia, zostały 

zatrudnione nowe osoby. 

Dom dla dzieci w Czarnowcu to nowa jednostka samorządowa, która nie 

wymaga istotnych modernizacji. 

 

 

 

Dzieci mają zapewnione dobre warunki socjalne, opiekę medyczną i poczucie 

bezpieczeństwa. Stały dostęp do posiłków i napojów. Mają zapewnioną możliwość 

chodzenia do szkoły na poziomie stosownym do ich rozwoju emocjonalnego. Ich 

rozwój wspierany jest poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, 

aktywny wypoczynek, wyjazdy na basen w Ostrołęce, udział w imprezach 

kulturalnych, sportowych, turystycznych. Wychowawcy prowadzą pogadanki 

tematyczne, w których poruszane są najbardziej nurtujące dzieci problemy. 

Podtrzymywane są kontakty z rodzinami, głownie przez rozmowy telefoniczne, ale 

też wszędzie tam gdzie jest to możliwe, dzieci korzystają z urlopów na wyjazdy do 

domu rodzinnego bądź do osób bliskich. Zawsze odbywa się to za zgoda właściwego 

Sądu i dyrektora placówki. 

W ramach zajęć socjalizacyjnych dzieci są włączone w różne obowiązki 

domowe. Pomagają w przygotowaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych  

w domu oraz wokół domu, na posesji. 

Pełnoletni wychowankowie mogą pozostać w Domu na własną prośbę, jeśli 

kontynuują naukę. Wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w praktykach religijnych. 

Stwarzane są sytuacje wychowawcze, w których dzieci uczą się załatwiania spraw  

Każde z dzieci przebywających w Domu dla Dzieci ma opracowany 

plan pomocy, który jest podstawą pracy opiekuńczo-wychowawczej 

i socjalizacyjnej 
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w różnych urzędach. Uczą się robienia zakupów – ubrań dla siebie, ale także 

spożywczych do Domu. Dzieci otrzymują kieszonkowe do własnego 

gospodarowania. Każde z dzieci ma opracowany plan pomocy, który jest podstawą 

pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej. Jego realizacja podlega ocenie 

raz na pół roku na posiedzeniu Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji 

Dziecka. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zapewniało 

poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne, oraz wsparcie dla: 

rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, dla rodzin biologicznych, dzieci 

własnych opiekunów zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków realizujących 

proces usamodzielnienia. Podejmowane były działania w kierunku pozyskania 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (promowano formę rodzicielstwa 

zastępczego w lokalnych mediach, podczas spotkań kulturalnych i sportowych  

w powiecie oraz rozpowszechniano informacje na ulotkach), zorganizowano dwa 

dwudniowe szkolenia warsztatowe dla funkcjonujących rodzin zastępczych 

spokrewnionych oraz rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i osób 

prowadzących rodzinny dom dziecka. 

W celu integracji środowiska naturalnego z rodzinną i instytucjonalną pieczą 

zastępczą zorganizowano powiatowy dzień rodziny i spotkanie wigilijne. 

 
 

 

 

W ramach ogłoszonego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”, Powiat Ostrołęcki otrzymał od Wojewody Mazowieckiego dotację 

w wysokości 49 323 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 

trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Spotkanie wigilijne rodzin zastępczych na stałe wpisało się 

w kalendarz wydarzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ostrołęce 
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1.2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

W zakresie zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrołęce realizuje zadania przewidziane ustawą o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, w ramach zawartej w 2018 roku przez powiat umowy z PFRON, 

Centrum w 2019 roku kontynuowało realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny 

Samorząd”. Jego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym.  

W 2019 r. na realizację Programu PFRON przekazał środki finansowe w wysokości 

211 628 zł, w tym na realizację: 

- Modułu I – dot. likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową w kwocie 152.838 zł, 

- Modułu II – dot. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

w kwocie 45 949 zł, 

oraz na: 

- obsługę realizacji programu w kwocie - 9939 zł,  

- promocję programu w kwocie  - 1961 zł,  

- ewaluację programu w kwocie  - 941 zł. 

W ramach Programu zrealizowano 39 umów na kwotę 198 212 zł, w tym: na 

Moduł I podpisano 24 umowy na kwotę 152 813 zł, oraz na Moduł II podpisano  

15 umów na kwotę 45 399 zł. Po rozliczeniu ww. umów niewykorzystane środki  

w kwocie 575 zł zostały przekazane do Funduszu. 

Beneficjenci Programu otrzymali dofinansowanie m.in. do likwidacji bariery 

transportowej – na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu; likwidacji barier 

w poruszaniu się – na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, 

akumulatorów do ww. wózków; skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; likwidacji barier w dostępie do 

uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – na zakup komputerów, laptopów  

i specjalistycznego oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

narządu wzroku, obu kończyn górnych, dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami  

w komunikowaniu się za pomocą mowy. Ponadto osoby niepełnosprawne otrzymały 

pomoc w dostępie do edukacji poprzez dofinansowanie do poniesionych kosztów 

nauki na uczelniach wyższych. 

Uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015 r. przyjęto 

„Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  

w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015-2020”. Określa on podstawowe cele i zadania 

w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Głównym 
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celem Programu jest zminimalizowanie skutków niepełnosprawności, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, wsparcie  

w realizowaniu ich planów zawodowych i edukacyjnych oraz umożliwienie pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

W ramach zadań rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ostrołęce realizowało zadania: 

- likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zamieszkujących 

na terenie powiatu ostrołęckiego – zrealizowano 26 wniosków w kwocie 29 984,60 zł, 

w tym: 5 wniosków dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na kwotę 6600 zł.  

Z dofinansowania skorzystały m.in. trzy osoby w ramach barier architektonicznych, 

 tj. przystosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mającej problem  

z poruszaniem się (2 osoby niepełnosprawne) oraz przystosowania kuchni do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim (1 osoba). 

Ponadto dziesięciu wnioskodawców skorzystało z dofinansowania do zakupu łóżka 

rehabilitacyjnego w ramach likwidacji bariery technicznej, natomiast w ramach 

likwidacji bariery w komunikowaniu się przyznano dofinansowanie do zakupu sprzętu 

elektronicznego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym 

komunikację;  

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – skorzystało 9 beneficjentów na kwotę 

7622 zł. Dofinansowania udzielono do zakupu m.in. sprzętu rehabilitacyjnego typu 

rowery rehabilitacyjne trójkołowe, bieżnia, wałki i materace rehabilitacyjne; 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – zrealizowano 

574 wnioski na kwotę 293 088,40 zł. Wnioski dotyczyły głównie dofinansowania do 

zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych typu: pieluchomajtki, 

cewniki, worki do zbiórki moczu, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, materace  

i poduszki przeciwodleżynowe, obuwie ortopedyczne, protezy kończyn, gorsety itp.; 

- uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych – przyznano dofinansowanie  

97 osobom niepełnosprawnym wraz z 65 opiekunami na kwotę 174 316 zł, w tym 30 

dzieciom i ich 29 opiekunom na łączną kwotę 54 027 zł; 

- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych –  

w ramach zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 5580 zł, na imprezę 

integracyjną pn.: „Bal Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych”, zorganizowaną 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie na rzecz 115 osób, w tym 

72 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego. 

W ramach zadań własnych Powiatu funkcjonują na terenie Ostrołęki dwie 

dzienne placówki wspierające osoby niepełnosprawne: 

- Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, przeznaczony dla 25 

uczestników – osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do podjęcia pracy, 

które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności mają wskazania do korzystania  
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z tej formy rehabilitacji. Stwarza on możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej  

w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. Stosowane są ku temu techniki terapii zajęciowej, zmierzające do: 

usamodzielnienia uczestników, nabycia przez nich umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego, zaradności osobistej, a także rozwijania 

psychofizycznych sprawności oraz podstawowych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Ośrodek 

finansowany jest ze środków PFRON i środków własnych Powiatu. Na 

funkcjonowanie WTZ w 2019 r. przekazano 502 667 zł, w tym: ze środków PFRON 

kwotę 452 400 zł, natomiast ze środków własnych Powiatu 50 267 zł. Środki 

wydatkowano w całości. Prowadzenie placówki zostało zlecone przez Powiat 

organizacji pozarządowej, tj. Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Ostrołęce. 

- Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego 

pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla 24 uczestników, 

finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. W 2019 r. ze wsparcia 

korzystało 27 osób niepełnosprawnych – w wieku od 22 do 58 lat. Spośród nich 22 

miało orzeczoną niepełnosprawność sprzężoną bądź spektrum autyzmu. Łącznie 

wydano 29 decyzji dot. skierowania do ośrodka, zmiany odpłatności za pobyt  

w ośrodku itp. 

W 2019 r. głównym zadaniem rehabilitacji społecznej była pomoc udzielana  

w formie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, a także dofinansowanie do uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 

realizowało również zadania umożliwiające osobom niepełnosprawnym swobodne  

i samodzielne poruszanie się poprzez likwidację barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

Dla zwiększenia aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym i integracji ze środowiskiem dofinansowano imprezę „Sport, kultura, 

rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”, zorganizowaną przez GOPS  

w Goworowie dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego. 

Ze względu na ograniczone środki PFRON, przekazane na realizację zadań  

w 2019 r., zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrołęce przyjęto zasady i limity finansowania powyższych zadań, które pozwoliły 

na zrealizowanie o 201 wniosków więcej, w porównaniu do 2018 r. Dofinansowano 

707 wniosków na łączną kwotę 510 591 zł. 

Nowym zadaniem w 2019 r. z zakresu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych było uruchomienie nowoczesnej platformy informatycznej,  

tj. Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), finansowanej przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy jej pomocy, osoby niepełnosprawne  
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i jednostki działające na ich rzecz, zobowiązane są składać elektronicznie wnioski  

o wsparcie finansowane z PFRON. System SOW zapewnia osobom 

niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki 

PFRON, znajdujące się w gestii jednostek samorządowych, bezpośrednio za pomocą 

systemu informatycznego. W dniu 25 września 2019 r. Powiat Ostrołęcki zawarł  

z PFRON porozumienie w sprawie korzystania z ww. systemu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce współpracuje  

z 11 Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które realizują zadania z zakresu 

pomocy społecznej i udzielają osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie: 

pomocy finansowej (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stałe, okresowe itp.); usług  

i opieki pielęgnacyjnej; pomocy specjalistycznej. Na terenie powiatu funkcjonują dwa 

środowiskowe domy samopomocy, prowadzone przez gminę Goworowo i Myszyniec. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się 

orzekaniem o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 16 rok 

życia) i niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 roku życia – bez określenia 

stopnia niepełnosprawności). 

Orzecznictwo o niepełnosprawności służy osobom, które chcą uzyskać 

prawne potwierdzenie statusu, umożliwia korzystanie z przewidzianych dla nich 

świadczeń i przywilejów, takich jak np. odliczenia podatkowe, zasiłki, ulgowe 

przejazdy, umieszczenie w domu pomocy społecznej i wiele innych. Pozwala 

ukierunkować działania osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekunów związane  

z prowadzoną terapią i rehabilitacją. 

 

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności 

Osoby przed 16. rokiem życia: 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Zasiłek pielęgnacyjny 163 

2 Świadczenie pielęgnacyjne 25 

3 Inne, np. dofinansowanie do środków technicznych, przedmiotów 

ortopedycznych  

3 

 Razem 191 
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Osoby powyżej 16. roku życia:  

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Odpowiednie zatrudnienie 113 

2 Szkolenie 0 

3 Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 4 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

83 

5 Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 

egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

197 

6 Zasiłek pielęgnacyjny 321 

7 Korzystanie z karty parkingowej 160 

8 Inne, np. ulga telekomunikacyjna, ulga podatkowa, ulga na 

przejazdy i w obiektach użyteczności publicznej 

98 

 Razem 976 

 

Jak obrazują powyższe tabele, do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności wpłynęło w 2019 roku w sumie 1167 wniosków:  

- 976 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16. roku 

życia, 

- 191 wniosków o ustalenie niepełnosprawności przed 16. rokiem życia.  

Odbyło się 130 posiedzeń komisji orzekających, na których Zespół wydał 1127 

orzeczenia: 933 orzeczeń osobom powyżej 16. roku życia oraz 194 orzeczenia 

osobom poniżej 16. roku życia. 

Zespół wydał także 141 legitymacji osób niepełnosprawnych (legitymacja jest 

rodzajem dokumentu tożsamości i ułatwia wszelkie formalności związane  

z dostępem do uprawnień dla osób niepełnosprawnych) i 158 kart parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych, umożliwiających korzystanie z miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował  

w 2019 roku ogółem 179 528,69 zł, w tym 166 262,39 zł to środki przekazane  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 13.266,30 zł stanowiły środki 

własne powiatu. 

Priorytetem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w 2020 r. jest sprawne i bezstronne wydawanie orzeczeń oraz udzielanie informacji  
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o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności  

lub stopniu niepełnosprawności. 

1.3. Polityka prorodzinna 

Polityka prorodzinna ma na celu zapewnienie trwania i rozwoju rodziny oraz 

poszanowanie należnych jej praw, w tym prawa do samodzielności ekonomicznej 

oraz decydowania o wychowaniu dzieci. Dlatego też polityka prorodzinna i skuteczna 

polityka socjalna powinny się rozwijać w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych  

i znajdujących się w trudnej sytuacji. Powinny mieć charakter interwencyjny  

i uzupełniający. Tak zdefiniowany kontekst polityki prorodzinnej znalazł swoje 

miejsce i wymiar lokalny w działaniach organów Powiatu Ostrołęckiego od dnia jego 

powstania. 

Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła 5 lutego 2013 r. „Strategię rozwiązywania 

problemów z zakresu pomocy społecznej w powiecie ostrołęckim na lata 2014-2020”. 

Diagnoza problemów społecznych powiatu ujawniła istnienie kilkunastu problemów 

społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Spośród nich 

kluczowym jest bezrobocie, a w kolejności jednymi z najważniejszych: 

niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, ubóstwo i alkoholizm. 

Pomoc obejmuje wsparcie w finansowaniu osobom niepełnosprawnym 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także wsparcie pracodawców w procesie 

tworzenia przez nich nowych miejsc pracy przeznaczonych dla niepełnosprawnych 

oraz współfinansowanie ponoszonych przez nich wydatków na pokrycie kosztów 

pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo i alkoholizm to 

podstawowe przyczyny i problemy społeczne, rodzące między innymi 

zapotrzebowanie na zastępczą opiekę rodzinną. 

Ta sfera działalności powiatu realizowana jest przez: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, które zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej, 

zwane zespołem ds. pieczy zastępczej. Jednym z głównych zadań zespołu jest 

kreowanie i obsługa rodzin zastępczych w powiecie, a także praca socjalna  

z rodzinami biologicznymi, tworzenie i realizacja programów usamodzielnienia 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych. W celu zapewnienia poradnictwa specjalistycznego w PCPR 

funkcjonuje Poradnia Rodzinna, w której mieszkańcy powiatu mogą uzyskać 

bezpłatne porady prawne i psychologiczne.  

W 2019 r. powiat realizował na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej rządowy program „Rodzina 500+” i program „Dobry Start”. Dodatek  

w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci otrzymało 47 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom 

dziecka dla 86 dzieci w nich umieszczonych, w łącznej wysokości 400 630,64 zł. Od 
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1 lipca 2019 r. dodatek wychowawczy przysługuje również dzieciom umieszczonym 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie zostało wypłacone dla 10 

wychowanków umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla 

Dzieci” w Czarnowcu, w kwocie 28 748,93 zł. 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie zostało wypłacone 83 

wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 26 350 

zł. 

1.4. Promocja i ochrona zdrowia 

Powiatowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 jest kontynuacją Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 i został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017 r. Celem głównym 

programu jest poprawa sytuacji osób dotkniętych, zagrożonych lub uwikłanych  

w przemoc w rodzinie poprzez usprawnienie systemu interwencji i wsparcia dla tej 

grupy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019 realizowało program  

w miarę zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych i lokalowych jednostki. 

Wszystkie osoby, które potrzebowały porady psychologa lub prawnika w związku  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie i zgłosiły się do Centrum, otrzymały pomoc  

w tym zakresie. 

W ramach pracy ciągłej zwiększana jest wrażliwość społeczna na problem 

przemocy w rodzinie. Pracownicy PCPR corocznie uczestniczą w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. 

Dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej korzystają ze wsparcia 

psychologów pracujących w środowiskach rodzin zastępczych. Program realizowany 

jest zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. 

2. Rynek Pracy 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizuje 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Klientami PUP są zarejestrowani bezrobotni 

poszukujący pracy, ale również tacy, którzy nie widnieją w ewidencji, jednak urząd 

udzielił im pomocy. W ewidencji widnieją również współpracujący z urzędem 

przedsiębiorcy oraz rejestracji podlegają zgłoszenia zamiaru powierzenia pracy 

cudzoziemcom. 

Na koniec grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce wynosiła 5071 osób (2679 kobiet i 2392 

mężczyzn) i była niższa od liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 
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2018 roku o 553 osoby, tj. 10,91%. Zarejestrowanych było 130 osób poszukujących 

pracy (47 kobiet i 83 mężczyzn), w tym 46 osób (15 kobiet i 31 mężczyzn) 

niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu. 

W 2019 roku zarejestrowane były 2842 osoby (1485 kobiet) zamieszkałe na 

wsi (w tym: 94 osoby posiadające gospodarstwo rolne). Stanowiły one 56,04% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku ta 

liczba zmniejszyła się o 297 osób. 

W 2019 roku zarejestrowały się 604 osoby (313 kobiet) pozostające w okresie 

do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Zarejestrowało się 326 osób zwolnionych  

z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W porównaniu do 2018 roku liczba osób w tej 

grupie zmniejszyła się o 21 osób. 

2.1. Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Na koniec grudnia 2019 roku w ewidencji PUP w Ostrołęce zarejestrowane 

były 984 osoby (531 kobiet) z prawem do zasiłku. Stanowiły one 19,40% ogółu 

bezrobotnych. 

Prawo do zasiłku posiadało: 

 587 osób (301 kobiet) zamieszkałych na wsi, 

 7 osób (3 kobiety) w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, 

 203 osoby (97 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych, 

 264 osoby (152 kobiety) do 30. roku życia, 

 59 osób (23 kobiety) do 25. roku życia, 

 244 osoby (101 kobiet) powyżej 50. roku życia, 

 260 osób (208 kobiet) posiadających co najmniej jedno dziecko do 

6. roku życia, 

 8 osób (4 kobiety) posiadających co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18. roku życia, 

 31 osób (13 kobiet) niepełnosprawnych. 

 

W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2018 roku ogólna liczba 

bezrobotnych z prawem do zasiłku zmniejszyła się o 49 osób. 
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Tabela nr 1. Zarejestrowani bezrobotni według stanu na koniec grudnia 2019 roku 

  

Zarejestrowani bezrobotni 
% zasiłkobiorców 
w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych 

bezrobotnych 

% zasiłkobiorców 
w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych 
bezrobotnych z 

danej gminy 

% zarejestrowanych 
bezrobotnych w 
danej gminie w 
ogólnej liczbie 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

ogółem 
z prawem do 

zasiłku 

ogółem kobiety ogółem kobiety 

Powiat m. Ostrołęka: 

Miasto 
Ostrołęka 2072 1119 358 209 7,06% 17,28% 40,86% 

Powiat ostrołęcki: 

Gmina 
Baranowo 255 118 46 23 0,91% 18,04% 5,03% 

Gmina 
Czarnia 64 37 10 5 0,20% 15,63% 1,26% 

Gmina 
Czerwin 103 55 16 7 0,32% 15,53% 2,03% 

Gmina 
Goworowo 269 133 55 29 1,08% 20,45% 5,30% 

Gmina 
Kadzidło 295 162 75 38 1,48% 25,42% 5,82% 

Gmina Lelis 369 206 82 45 1,62% 22,22% 7,28% 

Gmina 
Łyse 311 162 53 24 1,05% 17,04% 6,13% 

Gmina 
Myszyniec 379 205 97 52 1,91% 25,59% 7,47% 

w tym:                                                                                               
miasto 
Myszyniec 156 74 39 21 0,77% 25,00% 3,08% 

Gmina 
Olszewo 
Borki 484 234 93 46 1,83% 19,21% 9,54% 

Gmina 
Rzekuń 336 170 75 39 1,48% 22,32% 6,63% 

Gmina 
Troszyn 134 78 24 14 0,47% 17,91% 2,64% 

Ogółem 
powiat 
ostrołęcki 2999 1560 626 322 12,34% 20,87% 59,14% 

Ogółem 
PUP 5071 2679 984 531 19,40% 19,40% 100,00% 

2.2. Wydatki Funduszu Pracy  

W 2019 roku ze środków Funduszu Pracy wydatkowano ogółem 

23 465 126,45 zł, w tym na: 

1) zasiłki dla osób bezrobotnych – w kwocie 10 372 677,91 zł, tj. 44,20% 

wydatków ogółem; 
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2) pozostałe wydatki limitowane – w kwocie 659 148,15 zł, tj. 2,81% wydatków 

ogółem, w ramach których sfinansowano: 

- opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki – 18 852,92 zł, 

- szkolenia kadr służb zatrudnienia – 125 174,92 zł, 

- refundację dodatków do wynagrodzeń – 90 968,09 zł, 

- wysyłkę zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikację – 183 998,45 

zł, 

- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy – 10 082,19 zł, 

- rozwój i eksploatację systemu teleinformatycznego – 212 880,08 zł, 

- powiatową radę rynku pracy – 15 900,00 zł, 

- inne wydatki Funduszu Pracy – 1291,50 zł; 

3) wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – w kwocie 

499 224,38 zł, tj. 2,13% wydatków ogółem; 

4) wydatki na aktywne formy nielimitowane (dodatki aktywizacyjne) – w kwocie 

647 130,40 zł, tj. 2,76% wydatków ogółem; 

5) wydatki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy – w kwocie: 

11 286 945,61 zł, tj. 48,10% wydatków ogółem, w tym na: 

- szkolenia bezrobotnych: 212 478,08 zł, tj. 1,89% wydatków na aktywne 

formy, 

- refundacje wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne osób 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych: 1 842 051,92 zł, tj. 16,32% 

wydatków na aktywne formy, 

- refundacje wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne osób 

zatrudnionych, w ramach prac społecznie użytecznych: 15 019,50 zł, tj. 0,13% 

wydatków na aktywne formy, 

- refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób 

zatrudnionych w ramach robót publicznych: 387 642,83 zł, tj. 3,43% wydatków 

na aktywne formy, 

- staże u pracodawcy: 2 568 307,97 zł, tj. 22,75% wydatków na aktywne 

formy, 

- bon zasiedleniowy: 1 355 021,49 zł, tj. 12,01% wydatków na aktywne formy, 

- jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej: 

4 892 107,98 zł, tj. 43,34% wydatków na aktywne formy, 

- składki na badania osób bezrobotnych: 14 315,84 zł, tj. 0,13% wydatków  

na aktywne formy. 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

30 
 

2.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane ze 
środków Funduszu Pracy w 2019 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce prowadzi działania na rzecz promocji 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy m.in. poprzez 

aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu bezpośrednio powiązane  

z Funduszem Pracy. 

Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi realizowanymi  

w oparciu o otrzymany limit Funduszu Pracy. Łączny limit środków Funduszu Pracy  

z przeznaczeniem na aktywizację lokalnego rynku pracy na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosił: 11 316,8 tys. zł. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej: 

- 3 523 091,00 zł - określone algorytmem, 

- 4 191 693,00 zł - na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

- 3 207 216,00 zł – na realizację projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VIII, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020,  

- 394 800,00 zł – na realizację programu regionalnego MAZOWSZE 2019. 

Podział limitu środków Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

W 2019 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były realizowane  

w oparciu o programy: 

- aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków określonych 

algorytmem, 

- projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście 

Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w ramach Osi priorytetowej I Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

- projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w ramach Osi 

priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

- program regionalny na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych 

MAZOWSZE 2019. 

Środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu były przeznaczone na 

wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich 

grup osób bezrobotnych. Zadania realizowane są z tych środków w ciągu całego 
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roku budżetowego. W ich ramach w 2019 r. były realizowane prace interwencyjne, 

roboty publiczne, staże, bony zasiedleniowe, prace społecznie użyteczne, badania 

bezrobotnych oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

W 2019 r. wydatki wyniosły 3 522 531,29 zł. 

W 2019 roku kontynuowano realizację projektu pozakonkursowego pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie 

ostrołęckim (III)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 

głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. 

roku życia pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim. 

Projekt w 2019 r. objął grupę 360 osób bezrobotnych. W ramach projektu bezrobotni 

byli obejmowani usługami poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz 

stażami, szkoleniami, bonami na zasiedlenie oraz jednorazowymi środkami na 

podjęcie działalności gospodarczej. W 2019 roku na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu realizowane w ramach projektu wydatkowano 4 187 353,02 zł. 

W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Aktywizacja osób  

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie 

ostrołęckim (III)” w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa w sprawie 

realizacji projektu została podpisana w dniu 25 czerwca 2019 roku. Celem głównym 

projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej 

należących do grup defaworyzowanych, pozostających bez pracy w mieście 

Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne,  

o niskich kwalifikacjach, po 50. roku życia i niepełnosprawni. W 2019 roku projektem 

objęto grupę 238 osób bezrobotnych. W ramach tego projektu bezrobotni byli 

obejmowani usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz 

instrumentami rynku pracy, tj. szkoleniami, stażami i jednorazowymi środkami na 

podjęcie działalności gospodarczej. W 2019 roku na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu realizowane w ramach projektu wydatkowano 3 182 291,62 zł.  

W 2019 roku rozpoczęto realizację programu regionalnego MAZOWSZE 2019. 

Celem głównym programu jest objęcie wsparciem i zatrudnienie osób długotrwale 

bezrobotnych. W 2019 roku programem objęto grupę 34 osób bezrobotnych.  

W ramach tego programu bezrobotni obejmowani byli usługami pośrednictwa pracy  

i poradnictwa zawodowego oraz instrumentami rynku pracy, tj. pracami 

interwencyjnymi, robotami publicznymi i jednorazowymi środkami na podjęcie 

działalności gospodarczej. W 2019 roku na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu realizowane w ramach programu wydatkowano kwotę 394.769,68 zł. 

Z przyznanych środków na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę:  

11 286 945,61 zł, tj. 99,74% limitu.  
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W 2019 roku aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu objęto 1.096 osób, w tym 737 osób zamieszkałych na terenie powiatu 

ostrołęckiego. Tym samym w 2019 roku w różnych aktywnych programach 

przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyło ogółem 1.721 osób bezrobotnych (625 

osób kontynuujących program z 2018 r.).  

Osoby bezrobotne korzystały z takich subsydiowanych aktywnych form, jak: 

- szkolenia        40 osób, 

- prace interwencyjne      459 osób, 

- roboty publiczne       33 osoby, 

- staże        391 osób, 

- bony zasiedleniowe      286 osób, 

- prace społecznie użyteczne     20 osób, 

- refundacja kosztów zatrudnienia dla osób do 30 r.ż.  276 osób, 

- środki na podjęcie działalności gospodarczej   204 osoby, 

- doposażenie stanowiska pracy     12 osób. 

 

2.4. Szkolenia  

W 2019 roku szkoleniami objęto 40 osób bezrobotnych w tym (30 osób 

zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego). Szkolenia indywidualne 

organizowane były w następującym zakresie tematycznym:  

- prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, 

- prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy 

kat. C, C+E, 

- prawo jazdy kat. C (praktyka) oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 

prawa jazdy kat. C, C+E, 

- kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, 

- kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG – spoiny 

pachwinowe, 

- kurs spawania blach ze stali niestopowej metodą TIG- spoiny czołowe UDT, 

- kurs spawania rur ze stali niestopowej metodą TIG-spoiny czołowe UDT, 

- kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG – spoiny 

pachwinowe, 

- kurs spawania blach ze stali niestopowej metodą TIG- spoiny czołowe UDT,  

- kurs spawania rur ze stali niestopowej metodą TIG-spoiny czołowe UDT, 
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- prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy 

kat. D,D+E, 

- prawo jazdy kat. D oraz  kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy 

kat. D,D+E, 

- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą 

butli LPG z egzaminem UDT, 

- kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

wszystkich klas (ADR), 

- operator koparki jednonaczyniowej kl. III, 

- operator koparki obrotowej kl. III, 

- prawo jazdy kat. C+E, 

- prawo jazdy kat. C+E oraz szkolenie okresowe kierowcy. 

Szkolenia grupowe nie były organizowane. 

Spośród osób uczestniczących w szkoleniach na dzień 31 grudnia 2019 r. 40 

osób ukończyło szkolenia, a zatrudnienie podjęło 35 osób, tj. 87,50%. 

Na szkolenia wydatkowano kwotę: 225 983,92 zł, tj. 2,01% wydatków na 

aktywne formy. 

2.5. Prace interwencyjne 

W 2019 roku zawarto 174 umowy z pracodawcami, w ramach których 

zorganizowano 226 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Do wykonywania 

pracy w ramach prac interwencyjnych skierowano 257 osób bezrobotnych (184 osób 

zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego). Prace interwencyjne rozpoczęte  

w 2017 i 2018 roku kontynuowały 202 osoby.  

Spośród 299 osób, które zakończyły wykonywanie tych prac, zatrudnienie 

znalazły 152 osoby, tj. 50,84%. 

Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach takich, jak: pracownik  

I stopnia, sprzątaczka, robotnik, pracownik administracyjny, młodszy opiekun, 

robotnik gospodarczy, pracownik gospodarczy, dozorca. 

Na prace interwencyjne wydatkowano kwotę 1 842 051,92 zł, tj. 16,32% 

wydatków na aktywne formy. 

2.6. Roboty publiczne 

W 2019 roku zawarto 14 umów z pracodawcami, w ramach których 

zorganizowano 28 nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych. Do robót 

publicznych skierowano 28 osób bezrobotnych (26 osób zamieszkałych na terenie 

powiatu ostrołęckiego). Zatrudnienie w ramach robót publicznych zorganizowanych  
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w 2018 r. kontynuowało 5 osób. Spośród 33 osób, które zakończyły wykonywanie 

tych prac, zatrudnienie znalazło 29 osób, tj. 87,88%. Bezrobotni pracowali 

najczęściej na stanowiskach robotników gospodarczych. 

Na roboty publiczne wydatkowano kwotę 387 642,83 zł, tj. 3,43% wydatków 

na aktywne formy. 

2.7. Staże 

W 2019 roku zawarto 282 umowy w sprawie odbycia stażu pracy przez 

bezrobotnych, w ramach których skierowano 329 osób, w tym z powiatu 

ostrołęckiego 210 bezrobotnych. Odbywanie stażu rozpoczętego w 2018 r. 

kontynuowały 62 osoby. Spośród 287 osób, które ukończyły staże, podjęły pracę 253 

osoby, tj. 88,15%. 

Bezrobotni odbywali staż w zawodach takich, jak: technik prac biurowych, 

technik administracji, sprzedawca, sekretarka, recepcjonista, pracownik kancelaryjny, 

operator wprowadzania danych, pomoc kuchenna, archiwista, asystent ds. 

księgowości, mechanik pojazdów samochodowych, konserwator budynków, robotnik 

gospodarczy, ogrodnik terenów zieleni, kasjer handlowy, windykator, pokojowa, 

urzędnik ubezpieczeń społecznych, doradca klienta, rejestratorka medyczna, 

sekretarka medyczna, magazynier, robotnik magazynowy, asystent nauczyciela 

przedszkola, opiekunka dziecięca, kosmetyczka, kucharz, operator maszyn, 

konserwator sprzętu. 

Na staże wydatkowano kwotę 2 569 032,97 zł, tj. 22,76% wydatków na 

aktywne formy. 

2.8. Bon zasiedleniowy 

W 2019 roku zawarto umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 

(skierowanego do osób do 30. roku życia) z 153 bezrobotnymi, w tym z 95 osobami 

bezrobotnymi z powiatu ostrołęckiego. Bon na zasiedlenie rozpoczęty z 2018 roku 

kontynuowały 133 osoby. Spośród 187 osób, które zakończyły zatrudnienie  

w ramach bonu na zasiedlenie, dalsze zatrudnienie znalazło 115 osób tj. 61,50%.  

Wydatki, jakie zostały poniesione w ramach bonu na zasiedlenie, to 

1 355 021,49 zł, tj. 12,01% wydatków na aktywne formy. 

2.9. Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2019 roku wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 204 osobom bezrobotnym, w tym 131 osobom zamieszkałym na 

terenie powiatu ostrołęckiego. Jednorazowych środków udzielono na kwotę 

4 892 107,98 zł tj. 43,34% wydatków na aktywne formy. Bezrobotni otrzymywali 

środki w wysokości 24 tys. zł. 
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Bezrobotni, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności, 

uruchomili następujące rodzaje działalności gospodarczej: 

1. działalność handlową uruchomiło 13 osób. 

2. działalność usługową uruchomiły 182 osoby, w zakresie m.in.: usług 

remontowo-budowlanych, usług fryzjerskich, usług kosmetycznych, usług 

administracyjnej obsługi biura, naprawy samochodów i maszyn, usług 

elektrycznych, usług fotograficznych, usług prawniczych, usług 

zagospodarowania terenów zielonych, usług sprzątania, usług wodno-

kanalizacyjnych, usług ślusarsko-spawalniczych, usług dekarskich, usług 

obsługi i organizacji imprez, usług gastronomicznych. 

3. działalność produkcyjną uruchomiło 9 osób: produkcja mebli, produkcja  

i montaż okien i drzwi, produkcja tortów, produkcja wyrobów tartacznych, 

produkcja i sprzedaż wyrobów z papieru, produkcja i sprzedaż pokrowców. 

2.10. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy 

W 2019 roku nie podpisano żadnej umowy w sprawie zwrotu kosztów 

wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 

Na wolne stanowiska zawartych umów z 2018 roku powstałe w wyniku rotacji 

skierowano 12 osób bezrobotnych. Spośród osób skierowanych, 9 to osoby 

zamieszkałe na terenie powiatu ostrołęckiego. 

2.11. Refundacja kosztów zatrudnienia art. 150f 

W 2019 roku kontynuowano zatrudnienie na zawartych w 2016 i 2017 

umowach w sprawie refundacji pracodawcom części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach realizowanych umów w wyniku rotacji 

skierowano 53 osoby bezrobotne (w tym 41 osób zamieszkałych na terenie powiatu 

ostrołęckiego). W ramach umów zawartych w 2016 i 2017 roku zatrudnienie 

kontynuowały 223 osoby. Spośród 213 osób, które zakończyły zatrudnienie  

w ramach refundacji kosztów, zatrudnienie znalazło 118 osób, tj. 55,40%.  

Bezrobotni w ramach dofinansowania pracowali w zawodach takich, jak: 

doradca klienta, asystent architekta, asystent ds. księgowości, sekretarka, 

sprzedawca, pracownik biurowy, magazynier, pomoc administracyjna, przedstawiciel 

handlowy. 

2.12. Prace społecznie użyteczne 

W 2019 roku zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w dwóch 

gminach powiatu ostrołęckiego i mieście Ostrołęka. W pracach tych uczestniczyło 20 

osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub uczestników kontraktów socjalnych,  
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w tym 11 osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego. Poniesione wydatki 

to 15 019,50 zł, tj. 0,13% wydatków na aktywne formy. 

2.13. Informacja z wykorzystania środków PEFRON na rehabilitację 
zawodową w 2019 roku 

Podziału środków na poszczególne zadania związane z rehabilitacją 

zawodową osób niepełnosprawnych w oparciu o środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Rada Powiatu w Ostrołęce.  

Na posiedzeniu z dnia 14 marca 2019 r. Rada Powiatu ustaliła następujący plan 

wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: 

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy art. 26e – 0 zł, 

- środki udzielane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej lub 

rolniczej art. 12a – 40 000,00 zł, 

- zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia oraz szkoleń pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26 d – 0 zł. 

O posiadanych środkach na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 

dla osób niepełnosprawnych poinformowano osoby niepełnosprawne, które  

w pierwszym kwartale złożyły pisma informujące o zainteresowaniu pozyskaniem 

środków. 

W 2019 r. dokonano wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych – jednej osobie w wysokości 

40 000,00 zł. 

Dochody od wykorzystanej kwoty, które wyniosły 1000,00 zł, zostały 

przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na 

Fundusz Pracy i zakup materiałów biurowych. 

Ponadto trwał nadzór nad prowadzonymi działalnościami gospodarczymi, 

które zostały rozpoczęte w 2017 i 2018 roku w ramach środków PFRON. 

3. Transport i drogi publiczne 

Infrastruktura komunikacyjna pobudza rozwój lokalny i regionalny, umożliwia 

pokonywanie odległości i kształtuje układy przestrzenne, zaspokaja popyt na usługi, 

kształtuje więzi społeczne, gospodarcze i przestrzenne oraz prowadzi do integracji 

społecznej. Zasadniczym wyzwaniem dla samorządu powiatowego jest dbałość  

o wysoką wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną. 

Dla jego funkcjonowania i rozwoju niezbędne są powiązania komunikacyjne, 

jak np. drogi czy ścieżki pieszo-rowerowe. Poza rozbudową i przebudową 

najważniejszych dróg i ciągów komunikacyjnych do parametrów normatywnych, 

zadaniem jest budowa pozostałej infrastruktury drogowej, czyli m.in. parkingów, 
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chodników, oświetlenia, zatok przystankowych, zjazdów indywidualnych 

zapewniających dostęp do dróg oraz zjazdów publicznych. Cały układ drogowy 

powiatu ostrołęckiego stanowi uzupełnienie sieci dróg krajowych wojewódzkich oraz 

gminnych.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Ostrołęckiego w Ostrołęce i sprawuje nadzór nad utrzymaniem dróg powiatowych  

w okresie lata i zimy oraz realizuje powierzone mu zadania w ramach inwestycji 

drogowych. 

Sieć drogowa powiatu ostrołęckiego oparta jest głównie na drogach 

powiatowych o łącznej długości 855 km, w tym: 

- drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 785,2 km, 

- drogi o nawierzchni żwirowej o długości 47,5 km, 

- drogi o nawierzchni żwirowej gruntowej o długości 22,3 km. 
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Drogi na terenie powiatu ostrołęckiego są zarządzane odpowiednio:   

- drogi krajowe nr 60, oraz nr 61 – przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad,  

- drogi wojewódzkie nr 614, nr 626, nr 544, nr 627, nr 645, nr 647 i nr 677 – 

przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,  

- drogi powiatowe – przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce, 

- drogi gminne – przez wójtów gmin i burmistrza miasta.  

Ideą, która służy dalszemu rozwojowi naszego regionu oraz poprawie stanu 

infrastruktury drogowej powiatowej jest sukcesywna przebudowa i rozbudowa dróg, 

pozwalająca na szybkie i bezpieczne połączenia komunikacyjne w samym powiecie 

oraz poza jego granicami.  

Rozbudowane i przebudowywane w roku 2019 drogi stanowiły bardzo istotne 

połączenia komunikacyjne dla mieszkańców powiatu. 

Wszystkie zaplanowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych, z uwagi na 

zły stan techniczny (duże ubytki w nawierzchni, spękania siatkowe, nierówny profil 

podłużny i poprzeczny, zaniżone pobocza), stanowią zagrożenie dla użytkowników. 

Zwiększony ruch pojazdów naraża na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,  

a brak ścieżek pieszo-rowerowych wymusza poruszanie się po jezdni. Realizacja 

zadań inwestycyjnych podniosła parametry techniczne i ujednoliciła standardy 

techniczne dróg powiatowych. Przede wszystkim jednak poprawiła bezpieczeństwo 

użytkowników i wpłynęła na ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych. Było 

to możliwe dzięki rozwiązaniom separującym ruch pieszych od ruchu pojazdów – 

budowa chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zjazdów indywidualnych  

i publicznych oraz przejść dla pieszych, a także wymiana oznakowania pionowego na 

znaki drogowe o licach z folii odblaskowej wyższej generacji i wykonanie 

oznakowania poziomego dróg. Realizowane inwestycje stworzyły wydajny system 

transportu przyjazny dla środowiska naturalnego. Warto również podkreślić, że  

w sposób znaczący usprawniły skuteczność działań służb ratunkowych.   

Powiat Ostrołęcki realizuje także drogowe zadania wspólnie z samorządami 

gmin. Dzięki współpracy i partycypowaniu w kosztach przedsięwzięć, samorząd 

powiatowy czy gminny ponosi niższe nakłady finansowe niż w przypadku wykonania 

zadania samodzielnie. Takie rozwiązania wpływają pozytywnie na zakres 

wykonywanych zadań, dzięki czemu w wielu miejscowościach poprawia się jakość 

życia, a w szczególności bezpieczeństwo. Inwestycje dotyczą m.in.: budowy 

chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych. Do tego 

obejmują montaż barierek ochronnych, poręczy energochłonnych i odpowiednie 

oznakowanie.  
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3.1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych 

Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych mają na celu zwiększenie 

spójności komunikacyjnej województwa i regionu oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego. Zrealizowane i realizowane w 2019 roku inwestycje były kontynuacją 

działań Powiatu w zakresie zapewnienia spójności sieci dróg. Wpisują się także  

w zamierzone działania Państwa dotyczące rozwoju dróg – Fundusz Dróg 

Samorządowych, Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych, budowy mostów 

– Mosty dla Regionów.  

Inwestycje poprawiają jakość życia mieszkańców oraz zwiększają 

wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej 

gospodarki poprzez łatwiejszy dostęp do rynku pracy i rynków zbytu. To z kolei 

przyczynia się do zniwelowania różnic standardu życia oraz zwiększenia spójności 

społecznej mieszkańców Mazowsza. Poprawa jakości i dostępności regionalnych 

połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym wpływa na podniesienie 

konkurencyjności województwa mazowieckiego.  

3.2. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek 
administracyjnych 

Powiat ostrołęcki jest największym powiatem w województwie mazowieckim. 

Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim i podlaskim. W jego skład 

wchodzi 11 gmin. W układzie komunikacyjnym przez teren powiatu przebiegają 

główne szlaki transportowe łączące północną część kraju z południem oraz część 

zachodnią ze wschodnią. Są to drogi krajowe nr 53 Ostrołęka-Olsztyn, 61 Warszawa-

Suwałki oraz droga krajowa nr 60. Drogi powiatowe stanowią bardzo ważne 

połączenia komunikacyjne dla mieszkańców powiatu z miastem Ostrołęką, gdzie 

zlokalizowanych jest dużo instytucji: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  

im. dr. Józefa Psarskiego, ośrodki zdrowia, gabinety stomatologiczne, przychodnie 

rehabilitacyjne, apteki, urzędy pocztowe, Państwowa Straż Pożarna, szkoły średnie, 

uczelnie wyższe, muzeum, kino, biblioteki, zakłady weterynaryjne, banki, Państwowa 

Inspekcja Pracy, Sanepid, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Delegatura 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urząd 

Skarbowy, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Sąd Okręgowy  

i Rejonowy, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa, Komenda Miejska Policji  

w Ostrołęce. Są również szlakiem komunikacyjnym mieszkańców powiatu do 

największych zakładów pracy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport 

J. Bałdyga, Zakład Rozbioru Mięsa JBB2 Sp. z o. o., Zakład Mleczarski „Piątnica”, 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita – Oddział Regionalny KURPIE, która jest 

największym producentem mleka na Mazowszu a drugim w Polsce, Agrana Fruit 

Polska Sp. z o.o., Zakłady Mięsne PEKPOL, Zakład Karny w Przytułach, Stora Enso 

Poland S.A., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., Xella Polska oraz budowana 

elektrownia. Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg są drogi wojewódzkie, powiatowe  

i gminne. Istotnym problemem jest zły stan nawierzchni bitumicznych. Stopniowo 
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zwiększająca się liczba pojazdów, wzrost natężenia ruchu oraz intensywna 

eksploatacja dróg prowadzi do postępującej dewastacji – zniszczenia istniejących 

nawierzchni.  

Realizacja zadań drogowych pozwoliła na dogodny, bezpieczny i krótszy 

dojazd do instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, poczty, bibliotek, ośrodków 

zdrowia. 

Konieczność poprawy stanu dróg wynika z „Planu rozwoju lokalnego Powiatu 

Ostrołęckiego”. Rozbudowa dróg powiatowych udrożnia połączenia miejscowości 

gminnych z powiatem, lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej oraz z siecią 

dróg wyższej kategorii.  

3.3. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych 

Realizowane przez Powiat zadania poprawiające infrastrukturę drogową miały 

wpływ na wzrost inwestycji z kapitałem prywatnym oraz na poprawę dostępności 

terenów inwestycyjnych. Ułatwiły dostęp do zakładów pracy, tj.: Zakładu 

Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga, Zakładu Rozbioru Mięsa 

JBB2 Sp. z o.o., Zakładu Mleczarskiego „Piątnica”, Spółdzielni Mleczarskiej 

Mlekovita – Oddział Regionalny KURPIE, który przetwarza mleko wyprodukowane 

przez okoliczne oraz pochodzące spoza gminy gospodarstwa rolne i inne podmioty 

gospodarcze, Agrany Fruit Polska Sp. z o.o., Zakładów Mięsnych PEKPOL, Zakładu 

Karnego w Przytułach, Stora Enso Poland S.A., Energi Elektrownie Ostrołęka S.A., 

Xelli Polska oraz budowanej elektrowni. Dzięki poprawie stanu technicznego dróg, 

firmy i gospodarstwa mogą funkcjonować w korzystniejszych warunkach, co z kolei 

przekłada się na wzrost ich konkurencyjności i rozwój regionalnej gospodarki. 

Wpływa na pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie tempa 

powstawania nowych firm, wzrost dochodów gmin powiatu oraz skutkuje dopływem 

kapitału. Przebudowa dróg wzmacnia rozwój przedsiębiorstw usługowych  

i przetwórczych poprzez dostępność dla klientów oraz obniżenie kosztów transportu 

surowców i produktów. Przyczynia się do wzrostu mobilności mieszkańców,  

a w dalszej perspektywie – na tworzenie nowych miejsc pracy.  

Dobry stan techniczny dróg podnosi atrakcyjność inwestycyjną terenów 

zarówno w zakresie budownictwa jednorodzinnego, jak i tworzenia małych i średnich 

przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych. 

3.4. Najważniejsze zadania realizowane w 2019 roku 

Realizacja inwestycji drogowych oparta jest na planach wydatków 

majątkowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Ostrołęce. Następuje 

to po konsultacjach społecznych oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na 

terenie powiatu. Dzięki uzgodnieniom, powstaje plan i kierunek działań  

w infrastrukturze drogowej. 
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Tzw. "skrót wyszkowski", czyli droga powiatowa nr 4403, 

 został oddany do użytku w grudniu 2019 roku 

Na podstawie przyjętych uchwał Powiat Ostrołęcki realizował w 2019 roku 

następujące inwestycje drogowe: 

1) Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 (na terenie 

Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej 

struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM – RIT. Środki 

pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku, została oddana do użytku  

w grudniu 2019 roku. Wybudowano drogę o długości 6030 m, znacząco 

skracając czas i odległość w podróży do Warszawy. Inwestycja zostanie 

zakończona i rozliczona w 2020 roku. Wartość poniesionych wydatków 

związanych z realizacja inwestycji w 2019 roku wyniosła 7 392 750,94 zł. 

 
 

 

 

2) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło-Łyse-

Łączki na terenie gminy Łyse. Inwestycja współfinansowana ze środków 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych, stanowiących dotację 

Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego, oraz ze środków gminy 

Łyse. Kontynuowano prace w ramach II etapu. Rozbudowano drogę  

o długości 10 916 m. Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku. W 2019 

roku wydatkowano kwotę 4 695 526,03 zł. 

3) Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowościach 

Brzeźno, Ponikiew Duża, Goworowo, Szczawin, Kunin z dojazdami. 

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 roku. Docelowo będą 

przebudowane odcinki dróg powiatowych o długości 7 016 m. Sześć obiektów 

mostowych przebudowano w 2018 roku. W 2019 roku dokończono 
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przebudowę jednego obiektu. Przebudowywano kolejne odcinki dróg 

powiatowych. Roboty drogowe zakończą się w 2020 roku. Wydatkowano 

kwotę 6 152 916,80 zł. 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-

Dudy Puszczańskie-Zalas – II etap w ramach PRGiPID na lata 2016-2019. 

Zostały wykonane roboty wykończeniowe i dokonano odbioru tych prac. 

Inwestycja zakończona. Wartość wykonanych prac wyniosła 114 449,29 zł. 

 
 

 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2551 W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn i drogi 

powiatowej nr 2581 W Daniszewo-Czarnowiec. Inwestycja została 

zakończona Przebudowano odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 2870 

m. Wydatkowano kwotę 2 434 006,68 zł. 

6) Przebudowa dróg powiatowych nr 2579 W Cierpięta-Ramiona-Bakuła,  

nr 2577W Baranowo-Oborczyska-Bakuła i skrzyżowania drogi powiatowej  

nr 2536W z drogą gminną w miejscowości Czarnotrzew. Inwestycja 

zakończona. Wydatkowano kwotę 199 999,23 zł. 

7) Przebudowa drogi Charubin-Kuzie na terenie gminy Łyse. Inwestycja 

została zakończona. Wydatkowano kwotę 285 078,83 zł. 

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-

Dudy Puszczańskie-Zalas – III etap w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Inwestycja została zakończona. Rozbudowano drogę  

o długości 3414 m wraz ze ścieżką o długości 3414 m. Łączne wydatki na 

realizację inwestycji wyniosły 4 744 568,10 złotych. 

9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia-Cupel-Surowe. Inwestycja 

rozpoczęta w 2019 roku zakończy się w 2020 roku. Docelowo zostanie 

przebudowana droga o długości 1693 m. W 2019 roku wydatkowano kwotę 

597 486,58 zł, stanowiącą cześć wykonanej inwestycji drogowej. 

Przebudowa drogi Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki była zadaniem wieloletnim 

i zakończyła się w 2019 r. 
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10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539 W Ostrołęka-Łęg Starościński-

Kurpiewskie-Szkwa. Wykonano roboty w ramach I etapu rozbudowy drogi 

odebrano prace na o wartości 1 542 496,40 zł. Pozostałe roboty będą 

wykonane w ramach II etapu w 2020 roku. Łącznie zostanie rozbudowana 

droga na odcinku o długości 2029 m. W 2019 roku koszty realizacji inwestycji 

wyniosły 1 165 091,39 zł. 

11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544 W Baranowo-Wyszel-Chojniki  

W ramach inwestycji opracowano dokumentacje projektowe na rozbudowę 

drogi powiatowej. Koszt wykonania opracowania wyniósł 186 960,00 zł. 

12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517 W Jazgarka-Lipniki. To inwestycja 

współfinansowana ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego  

w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Rozbudowano odcinek drogi o długości 455 m. Inwestycja została 

zakończona. Wydatkowano kwotę 399 237,34 zł. 

 

 

Droga powiatowa nr 2509 W Czarnia-Cupel-Surowe 

Droga powiatowa nr 2517 W Jazgarka-Lipniki 
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13) Budowa mostu na Narwi wraz z dojazdami w ramach Rządowego 

Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – 

Mosty dla Regionów na lata 2018-2025. W ramach inwestycji opracowano 

dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską związaną z budową 

obiektu mostowego. Wydatkowano kwotę w wysokości 205 600,00 złotych. 

Prace będą kontynuowane w latach następnych. 

 

 

W 2019 roku Powiat rozpoczął realizację zadań w ramach utworzonego 

Funduszu Dróg Samorządowych. To inwestycje, w których uwzględnia się: 

zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie 

spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg 

powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy 

poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Środki z funduszu były przekazywane 

na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy  

i remontu dróg powiatowych oraz gminnych. Dotacje dla Powiatu Ostrołęckiego 

zostały przyznane na podstawie złożonych trzech wniosków o dofinansowanie,  

w ramach naborów przeprowadzanych na terenie województwa mazowieckiego. Po 

ocenie merytorycznej złożonych wniosków, zakwalifikowano do dofinansowania 

wszystkie. 

1) Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:  

nr 2528 W Wach-Piasecznia-Gleba, nr 2533 W Chudek-Gleba-Kierzek-

Zawady, nr 2536 W – od drogi 53 – Obierwia-Chudek-Baranowo na terenie 

gminy Lelis i Kadzidło. Podpisano umowę z wykonawcą robót i przystąpiono 

do prac. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych i będzie zakończona w 2020 roku. Łączna wartość inwestycji 

wynosi 14 749 819,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 

11 799 855,00 zł. 
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2) Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych:  

nr 2554 W Troszyn-Zabiele, nr 2559W Zamość-Gostery-granica województwa 

(Głębocz), nr 2591 W Ołdaki-Przytuły Stare-Laskowiec na terenie gmin 

Troszyn i Rzekuń w ramach FDS. Podpisano umowę z wykonawcą robót  

i przystąpiono do prac. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych i będzie zakończona w 2020 roku. Łączna 

wartość inwestycji wynosi 11 713 478,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

FDS w wysokości 9 370 782,00 zł. 

Powiat Ostrołęcki otrzymał w 2019 roku najwyższe wśród powiatów 

w Polsce dofinansowanie na inwestycje w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

 

Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszewo-Borki 

i Baranowo byłą jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

46 
 

3) Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 

2545 W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz-

Baranowo na terenie gmin Olszewo-Borki i Baranowo. Podpisano umowę  

z wykonawcą robót i przystąpiono do prac. Inwestycja jest współfinansowana 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i będzie zakończona w 2021 

roku. Łączna wartość inwestycji wynosi 28 844 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 23 075 200,00 zł. 

Łącznie w ramach inwestycji drogowych realizowanych i zrealizowanych  

w 2019 roku wydatkowano kwotę 29 374 479,76 zł, w tym: środki UE 4 435 650,56 zł, 

środki z pomocy gmin powiatu ostrołęckiego 3.967.845,23 zł, dotacje i subwencje  

w wysokości 9 086 014,56 oraz środki finansowe z Nadleśnictwa Ostrołęka  

w wysokości 300 000,00 złotych. 

4. Komunikacja 

Powiat Ostrołęcki, w ramach swoich działań w obszarze szeroko rozumianej 

komunikacji realizuje wiele zadań. Do najważniejszych z nich należą: rejestracja  

i ewidencja pojazdów, wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami 

(prawa jazdy), wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów (uprawnienie diagnosty samochodowego), nadzoru nad 

ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie ich wyposażenia lokalowo-dydaktycznego 

czy też w zakresie przeprowadzanych szkoleń kandydatów na kierowców. 

Powiat prowadzi też nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie 

prawidłowości wykonywanych badań technicznych, realizuje zadania związane  

W 2019 roku Wydział Komunikacji i Drogownictwa zmienił siedzibę. 

Mieści się w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila". Dla usprawnienia obsługi został 

wprowadzony elektroniczny system kolejkowy 
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z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy 

Prawo o ruchu drogowym z dróg znajdujących się w jego granicach. Zajmuje się 

transportem drogowym, kolejowym, organizacją publicznego transportu zbiorowego. 

Dba, poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, o usprawnienie 

bieżącej obsługi mieszkańców powiatu i o podnoszenie jakości usług, czego 

przejawem jest między innymi wprowadzenie w Wydziale Komunikacji 

elektronicznego systemu obsługi klientów. 

Na terenie Powiatu Ostrołęckiego sukcesywnie wzrasta liczba 

zarejestrowanych pojazdów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 

98 940 pojazdów, w tym: 

 

samochodów osobowych 52 181 szt. 

samochodów ciężarowych 13 257 szt. 

samochodów specjalnych 1375 szt. 

motocykli i motorowerów (łącznie) 9993 szt. 

przyczep i naczep (łącznie ) 12 763 szt. 

autobusów  317 szt. 

ciągników rolniczych 8905 szt. 

pojazdów samochodowych innych 149 szt.  

 

W ramach wykonywanych przez Wydział  Komunikacji i Drogownictwa 

czynności związanych z:  

1) rejestracją i ewidencją pojazdów rozpatrzono 43 027 spraw, w tym: 

a) wydano: 

- 25 653 decyzje o rejestracji pojazdów, 

- 1322 decyzje o wyrejestrowaniu pojazdów, 

- 66 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i skierowań na wybicie 

tabliczek znamionowych pojazdów, 

b) przyjęto: 

- 1754 zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów 

- 7438 wniosków o dokonanie modyfikacji danych pojazdów (gaz, hak, 

VAT, CIT itp.), 

c) dokonano 6438 innych czynności związanych z obsługą mieszkańców 

powiatu w zakresie rejestracji pojazdów. 
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2) wydawaniem praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do 

kierowania pojazdami rozpatrzono 8413 spraw, w tym:  

a) wydano 6082 praw jazdy 

b) wydano 2251 wydane profili kandydatów na kierowców (PKK) 

c) wydano 36 międzynarodowych praw jazdy 

d) wydano 43 zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. 

3) wydawaniem i cofaniem zezwoleń przedsiębiorcom i szkołom na 

prowadzenie szkoleń kierowców, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców w 

zakresie szkoleń – rozpatrzono 577 spraw 

4) wydano 1 pozwolenie do kierowania tramwajem  

5) wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów 

oraz nadzorem nad prawidłowością procesu wykonywania badań technicznych, 

wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnostom samochodowym – w ramach nadzoru 

nad stacjami kontroli pojazdów w 2019 r. rozpatrzono 59 spraw oraz wykonano 18 

kontroli, a także wydano 1 uprawnienie diagnosty samochodowego. 

6) usuwaniem w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdów  

z dróg Powiatu Ostrołęckiego – w 2019 r. usunięto 84 pojazdy, 8 zostało przejętych 

na rzecz Powiatu Ostrołęckiego, wydano 7 decyzji o naliczeniu kosztów z tytułu 

usunięcia i przechowywania pojazdów na parkingu wyznaczonym przez starostę 

ostrołęckiego. Łączna kwota zobowiązań właścicieli usuniętych pojazdów wobec 

Powiatu wynikająca z wydanych decyzji to 90 653 zł. 

7) transportem drogowym. 

Wydano: 

Lp. Wyszczególnienie spraw Liczba nowych 

spraw 

Liczba spraw/decyzji 

w toku 

Liczba wydanych 

decyzji 

1. wypis z licencji na krajowy 

transport drogowy rzeczy 

- - 36 

2. wpis z zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego 

rzeczy 

- 1 37 

3. zezwolenie na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego 

rzeczy 

- 1 10 

4. zaświadczenie na przewozy 

drogowe na potrzeby własne 

- 1 11 

5. wpis z zaświadczenia na przewozy 

drogowe na potrzeby własne 

- 1 24 

6. licencję na pośrednictwo przy 

przewozie rzeczy 

- 3 3 
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7. postanowienia przedłożoną 

propozycję zmiany zezwoleń na 

wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na liniach 

komunikacyjnych 

- 2 19 

8. wszelkie sprawy związane z 

uzyskanym uprawnieniem 

156 - - 

9.  wypis z licencji na krajowy 

transport drogowy osób 

- - 1 

10. Kontrole przedsiębiorców 

prowadzących transport drogowy 

17   

11.  wygaszenie licencji oraz zezwoleń 

na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego 

6   

W ramach bieżących zadań powiatu mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców 

stwarzających zagrożenie wydano: 

1) 205 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności o cofnięciu 

uprawnień do kierowania pojazdami, w tym: 

a) 188 decyzji w związku z kierowaniem pojazdem w stanie po spożyciu 

alkoholu, 

b) 9 decyzji w związku z przekroczeniem dozwolonej liczby punktów za 

wykroczenia drogowe, 

c) 8 decyzji w związku z uzyskaniem negatywnych badań lekarskich lub 

psychologicznych.  

2) 698 decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, w tym: 

a) 120 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy w związku 

z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej 

niż 50 km/h 

b) 132 decyzje za brak zaświadczenia o ukończeniu kursu 

reedukacyjnego , 

c) 115 decyzji za brak badań lekarskich i psychologicznych. 

Organizacja publicznego transportu  

Do najważniejszych zadań komunikacyjnych, zrealizowanych przez Powiat  

w 2019 r., należy zaliczyć utworzenie sieci połączeń autobusowych, obejmujących 

swym zasięgiem tereny będące białymi plamami na mapie komunikacyjnej powiatu, 

tj. tereny dotychczas pozbawione komunikacji autobusowej. Połączenia zostały 

utworzone z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów 
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Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie na wszystkie 

wnioskowane linie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych 

Autobusowych. Na ten cel pozyskano w 2019 r. środki zewnętrzne w łącznej kwocie 

62 048 zł. 

 
 

 

 

 

Przebieg linii: 

Linia Nr 1 Ostrołęka-Myszyniec przez Baranowo 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka Warszawska Grabowo – Olszewo-

Borki DK 61 – Olszewo-Borki DP 2547 - Nakły - Żebry Ostrowy I/II – Działyń - Nowa 

Wieś - Grabnik - Mostowo - Chojniki – Wyszel - Wyszel Tartak - Zimna Woda - 

Budne Sowięta - Baranowo Urząd Gminy - Baranowo - Bakuła - Ziomek - Brodowe 

Łąki - Zawady I - Olszyny I/II - Olszyny III/IV - Zdunek szkoła - Zdunek Zlewnia - 

Wydmusy DP 2514W - Myszyniec Dworzec 01 - Plac Wolności 58. 

Linia Nr 2 Ostrołęka-Łyse przez Jazgarkę, Wykrot 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka Stacha Konwy - Zabrodzie - 

Antonie - Antonie Kolonia - Szwendrowy Most - Łodziska - Gibałka I/II - Szafarnia I/II 

- Brzozówka l/II - Kadzidło dworzec - Kadzidło skrzyżowanie - Kadziło Podgatka 

Todzia I/II - Todzia III/IV - Rososz I/II - Rososz III/IV - Jazgarka I/II - Jazgarka III/IV - 

Jazgarka V/VI - Jazgarka VII/VIII - Wykrot I/II - Drężek - Myszyniec - Myszyniec 

Dworzec 01 - Plac Wolności 58 - Wolkowe I/II - Krysiaki I/II - Dudy Puszczańskie - 

Warmiak I/II - Antonia -Łączki I/II - Piątkowizna I/II - Zalas - Wejdo - Łyse Rudne - 

Łyse Poczta - Łyse Urząd Gminy. 

Linia Nr 3 Ostrołęka-Czarnia Kadzidlańska przez: Kadzidło, Golankę 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Łazy - Białobrzeg Dalszy - Przystań II/II1 - 

Przystań IV/V - Olszewka skrzyżowanie. - Obierwia szkoła - Obierwia - Obierwia 
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Michałowo - Obierwia Aleksandrowo - Chudek I - Chudek szkoła - Chudek 

skrzyżowanie - Gleba szkoła - Gleba kolonia - Piasecznia I/II - Piasecznia II/III - 

Piasecznia IV/V - Piasecznia VI - Kadzidło I/II - Golanka I/II - Brzozowa I/II - Czarnia 

I/II. 

Linia Nr 4 Ostrołęka-Troszyn przez: Łątczyn, Kleczkowo 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka ul. 11 Listopada - Ostrołęka ul. 

Ostrowska – Ostrołęka ul. Graniczna - Ostrołęka ul. Słowackiego - Rzekuń II - 

Rzekuń IV - Janochy - Grucele - Dzbenin - Łątczyn - Dzbenin - Opęchowo - Budne - 

Trzaski - Kleczkowo - Siemiątkowo - Opęchowo - Kurpie Dworskie - Troszyn I  

ul. Lipowa - Troszyn ul. Słowackiego - Troszyn Osiedle - Zamość Kolonia - Zamość. 

Linia Nr 5 Ostrołęka-Andrzejki Tyszki przez : Troszyn Choromany , Piski 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka ul 11 Listopada - Ostrołęka ul. 

Ostrowska - Ostrołęka ul. Graniczna - Ostrołęka ul. Słowackiego - Rzekuń II - 

Rzekuń IV - Zamość - Zamość Kolonia - Troszyn Osiedle - Troszyn ul. Słowackiego - 

Troszyn ul. Lipowa - Choromany - Milewo Łosie - Milewo Wielkie - Milewo Tosie - 

Piski - Tyszki Nadbory - Gostery - Andrzejki Tyszki. 

Linia Nr 6 Ostrołęka-Myszyniec przez Baranowo 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka Warszawska Grabowo – Olszewo-

Borki DK 61 – Olszewo-Borki DP 2547 - Nakły - Żebry Ostrowy I/II – Działyń - Nowa 

Wieś - Grabnik - Mostowo - Chojniki - Wyszel - Wyszel Tartak - Zimna Woda - Budne 

Sowięta - Baranowo Urząd Gminy - Baranowo - Bakuła - Ziomek - Brodowe Łąki - 

Zawady I - Olszyny I/II – Olszyny III/IV - Zdunek Szkoła - Zdunek Zlewnia - Wydmusy 

DP2514W - Myszyniec Dworzec 01 - Plac Wolności . 

Linia Nr 7 Ostrołęka-Łyse przez Jazgarkę, Wykrot 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka Stacha Konwy - Zabrodzie - 

Antonie - Antonie Kolonia - Szwendrowy Most - Łodziska - Gibałka I/II - Szafarnia I/II 

- Brzozówka l/II - Kadzidło dworzec - Kadzidło skrzyżowanie - Kadziło Podgatka 

Todzia I/II - Todzia III/IV - Rososz I/II - Rososz III/IV - Jazgarka I/II - Jazgarka III/IV - 

Jazgarka V/VI - Jazgarka VII/VIII - Wykrot I/II - Drężek - Myszyniec - Myszyniec 

Dworzec 01 - Plac Wolności 58 - Wolkowe I /II - Krysiaki I/II - Dudy Puszczańskie - 

Warmiak I/II – Antonia - Łączki I/II - Piątkowizna I/II – Zalas - Wejdo - Łyse Rudne - 

Łyse Poczta - Łyse Urząd Gminy. 

Linia Nr 8 Ostrołęka-Czarnia Kadzidlańska przez: Kadzidło, Golankę 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Łazy - Białobrzeg Dalszy - Przystań II/II1 - 

Przystań IV/V - Olszewka skrzyżowanie - Obierwia szkoła - Obierwia - Obierwia 

Michałowo - Obierwia Aleksandrowo - Chudek I - Chudek szkoła - Chudek 

skrzyżowanie - Gleba szkoła - Gleba kolonia - Piasecznia I/II - Piasecznia II/III - 

Piasecznia IV/V - Piasecznia VI - Kadzidło I/II - Golanka I/II - Brzozowa I/II - Czarnia 

I/II. 
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Linia Nr 9 Ostrołęka-Troszyn przez: Łątczyn , Kleczkowo 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka ul. 11 Listopada - Ostrołęka ul. 

Ostrowska – Ostrołęka ul. Graniczna - Ostrołęka ul. Słowackiego - Rzekuń II - 

Rzekuń IV - Janochy - Grucele - Dzbenin - Łątczyn - Dzbenin - Opęchowo - Budne – 

Trzaski - Kleczkowo - Siemiątkowo - Opęchowo - Kurpie Dworskie - Troszyn I  

ul. Lipowa - Troszyn ul. Słowackiego - Troszyn Osiedle - Zamość Kolonia - Zamość. 

Linia Nr 10 Ostrołęka-Andrzejki Tyszki przez: Troszyn Choromany, Piski 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec - Ostrołęka ul. 11 Listopada - Ostrołęka  

ul. Ostrowska - Ostrołęka ul. Graniczna - Ostrołęka ul. Słowackiego - Rzekuń II - 

Rzekuń IV - Zamość - Zamość Kolonia - Troszyn Osiedle - Troszyn ul. Słowackiego - 

Troszyn ul. Lipowa - Choromany - Milewo Łosie - Milewo Wielkie - Milewo Tosie - 

Piski - Tyszki Nadbory - Gostery - Andrzejki Tyszki. 

W dniu 30 grudnia 2019 r., w ramach kontynuacji rozpoczętych działań  

w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, na funkcjonowanie utworzonych linii w 2020 r. Powiat Ostrołęcki pozyskał 

środki zewnętrzne w kwocie 308 040 zł. 

5. Oświata 

5.1. Bieżąca działalność 

Do zadań własnych powiatu z zakresu oświaty należy m.in. zakładanie  

i prowadzenie szkół ponadpodstawowych. W praktyce obowiązek ten realizowany 

jest poprzez sieć szkół, zorganizowanych w siedem zespołów, w których funkcjonuje 

kilka typów szkół ponadpodstawowych, kształcących w różnorodnych kierunkach  

i zawodach. 

Omawiany rok 2019 obejmuje okres realizacji dwóch lat szkolnych: 2018/2019 

oraz 2019/2020. W roku szkolnym 2018/2019 w Powiecie Ostrołęckim funkcjonowało 

11 szkół dla młodzieży, 9 szkół dla dorosłych oraz siedemnaście oddziałów kursów 

kwalifikacyjnych dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym (2019/2020) liczba 

aktywnych szkół dla młodzieży zmniejszyła się do 10 (nie ma uczniów w Branżowej 

Szkole I stopnia w Lelisie oraz w Łysych, natomiast utworzony został oddział Liceum 

Ogólnokształcącego w Kadzidle). Liczba szkół dla dorosłych pozostała na tym 

samym poziomie (9), natomiast liczba oddziałów na kursach kwalifikacyjnych 

zwiększyła się do 20, przy zwiększonej o 44 osoby liczbie słuchaczy.  

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpił zdecydowany (w stosunku do 

poprzedniego) wzrost osób uczących się w zespołach - o 257 (12,41%). Na wynik ten 

składa się wzrost liczby uczniów o 224 (26,26%) oraz liczby słuchaczy o 33 osoby 

(2,71%).  
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Wzrost liczby uczniów spowodowany jest naborem tzw. „podwójnego” 

rocznika. Do szkół powiatowych trafili absolwenci gimnazjum oraz ośmioklasowej 

szkoły podstawowej. W zespołach utworzono klasy zarówno szkół 

ponadgimnazjalnych, jak i ponadpodstawowych, tj. 4- i 5-letnie technika oraz  

3- i 4-letnie licea ogólnokształcące. 

Każdego roku w Zespołach Szkół Powiatowych najlepsi uczniowie otrzymują 

stypendia Prezesa Rady Ministrów. W roku 2019 odebrało je 15 osób. Jednocześnie 

corocznie najlepszym absolwentom Zespołów Szkół Powiatowych przyznawane są 

nagrody okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego. W roku 2019 nagrody rzeczowe 

otrzymało czterech absolwentów.  

Liczba etatów nauczycielskich w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęła 

najniższą od 5 lat wartość – 103,5 etatu. W roku szkolnym 2019/2020, w związku  

z uruchomieniem zwiększonej liczby oddziałów, liczba etatów w zespołach szkół 

powiatowych wzrosła o 12,24.  

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Ostrołęcki regularnie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe. W roku 2019 

nauczyciele pobierali naukę na uczelniach wyższych oraz uczestniczyli w kursach  

i szkoleniach, doskonaląc swój warsztat pracy. Wśród tych osób są również 

dyrektorzy szkół i placówek, którzy regularnie korzystają z różnorodnych form 

doskonalenia. Równocześnie z indywidualnym szkoleniem nauczycieli dyrektorzy 

organizują w swoich placówkach szkolenia rad pedagogicznych wynikające z potrzeb 

placówek. Szeroka oferta edukacyjna szkół powiatowych wymusza niejako potrzebę 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jednocześnie organ prowadzący 

zorganizował i sfinansował kilka zbiorowych form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, uwzględniając pojawiające się zmiany prawa oświatowego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, analizując rynek 

pracy oraz możliwości naboru, corocznie dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzką Radę Rynku 

Pracy ustalają zawody, w których będą kształcić w kierowanych przez siebie 

szkołach. 

W 2019 rozpoczęto kształcenie w nowych zawodach, takich jak: technik 

turystyki wiejskiej, technik usług pocztowych oraz opiekunka dziecięca w Szkole 

Policealnej w Czerwinie. 

Dla zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej do realizacji nowych zadań, 

Powiat Ostrołęcki wystąpił z wnioskami do Ministerstwa Finansów na wyposażenie 

pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń nie pełniących 

dotychczas funkcji dydaktycznych, a także na wyposażenie pracowni do nowych 

zawodów. Wnioski takie zostały złożone również na wypłaty świadczeń na start dla 

nauczycieli stażystów oraz odprawy dla nauczycieli zwalnianych w szkołach  

i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
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Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta 

Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta 

Nauczyciela. W wyniku tych działań, Powiat Ostrołęcki otrzymał 175 046 zł  

z wnioskowanej kwoty 914 927 zł. 

W celu wzbogacenia bazy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Ostrołęcki w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie zaadaptowano świetlicę 

szkolną na salę dydaktyczną, która pełni obecnie funkcję pracowni do nauki 

przedmiotów teoretycznych i praktycznych kształcących uczniów w specjalności 

piekarniczej. Środki na ten cel, w wysokości 90 000 zł, przeznaczył Powiat 

Ostrołęcki.  

W Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie wyposażono pozyskane po 

adaptacji sale dydaktyczne do nauki w szkole policealnej w zawodzie opiekunka 

dziecięca oraz technik usług pocztowych i finansowych. Na ten cel Powiat Ostrołęcki 

przekazał dodatkowo 40 000 zł.  

Nowe 4 piece piekarnicze i inne wyposażenie pracowni piekarniczej oraz 

nowoczesne wyposażenie do pracowni produkcji zwierzęcej zakupił Zespół Szkół 

Powiatowych w Kadzidle z otrzymanych na ten cel ponad 100 000 zł.  
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Wyposażenie pracowni piekarniczej w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych 

zwiększyło swoją wartość o ponad 10 000 zł.  

W Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie udało się doposażyć pracownię do 

nauki zawodu opiekun medyczny. Powiat Ostrołęcki przekazał na ten cel 28 000 zł.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna po wykonanych remontach pozyskała 

dodatkowe pomieszczenia na gabinety mieszczące się w siedzibie Zespołu Szkół 

Powiatowych w Kadzidle, Łysych i Myszyńcu. Łącznie na wyposażenie 5 nowych 

gabinetów wydatkowano ze środków własnych Powiatu Ostrołęckiego ponad 

100 000 zł.  

Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Zespoły Szkół Powiatowych 

realizują również wiele zadań z zakresu działalności wychowawczej, opiekuńczej, 

społecznej oraz profilaktycznej. 

5.2. Konkursy 

W 2019 roku w Zespołach Szkół Powiatowych organizowane były konkursy 

oraz zawody sportowe pod patronatem Starosty Ostrołęckiego, w których udział brali 

uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki, a także 

uczniowie wszystkich innych szkół z terenu powiatu ostrołęckiego. Konkursy te 

nabierają charakteru cyklicznego i cieszą się coraz większą popularnością wśród 

dzieci i młodzieży. Laureatowi każdego konkursu przyznawana była Nagroda 

Okolicznościowa Starosty Ostrołęckiego o charakterze rzeczowym.  

1) Konkurs Biologiczny – organizowany przez Zespół Szkół Powiatowych im. 

Papieża Jana Pawła II w Czerwinie. Celem konkursu było rozbudzanie  

i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych z aparatem 

ruchu człowieka; 

2) Olimpiada Matematyczna „Mistrz Matematyki 19” – organizowana przez 

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Celem olimpiady było pogłębienie 

wiedzy matematycznej z zakresu podstawowego; 

3) IV Powiatowy Konkurs „Innowacyjne technologie w agrobiznesie” – 

organizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie. Celem 

konkursu było promowanie polskiego agrobiznesu; 

4) XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mamy Niepodległą!” – organizowany 

przez Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Celem konkursu było 

uwrażliwienie na piękno literatury polskiej, popularyzacja poezji 

patriotycznej wśród młodzieży w związku z obchodami 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozwijanie uzdolnień 

twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich; 

5) Konkurs Wiedzy z zakresu higieny i profilaktyki zdrowia „Jak żyć długo  

i zdrowo” – organizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie. 
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Celem konkursu było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej 

świadomości, że nie leczenie, lecz profilaktyka jest najlepszym sposobem 

na poprawę zdrowia oraz pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń 

zdrowotnych i sposobu ochrony własnego zdrowia; 

6) Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – organizowany przez Zespół Szkół 

Powiatowych w Goworowie. Celem konkursu było wspieranie integralnego 

rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie 

prezentacji ich umiejętności wokalnych;  

7) Konkurs Geograficzny „Przemysł Polski i Świata” – organizowany przez 

Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu. Celem 

konkursu było pogłębienie i rozwijanie geograficznych zainteresowań 

uczniów; 

8) Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii Powiatu Ostrołęckiego” – 

organizowany przez Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego  

w Myszyńcu. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat piękna 

ojczystej mowy i poprawność posługiwania się nią na co dzień. 

Zawody sportowe: 

1) LVIII Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2018/2019” – 

współorganizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle wraz  

z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Zawody miały 

formę rywalizacji zespołowej oraz indywidualnej w zakresie strzelectwa 

sportowego, których celem było popularyzowanie wśród młodzieży 

szkolnej wiedzy dotyczącej zagadnień obronności kraju, a także 

podnoszenie sprawności fizycznej uczestników; 

2) XLII Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak Żołnierze – 2018/2019” – 

współorganizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle wraz  

z Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce. Celem 

zawodów było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy  

o współczesnych Siłach Zbrojnych RP, zagadnień związanych  

z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. 

W ZSP Łyse pięciu uczniów otrzymało stypendia z programu: Mazowiecki 

program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja 

w człowieka w roku szkolnym 2019/2020. 

 

5.3. Projekty „miękkie”, dofinansowane ze środków UE, realizowane 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki 

1) „Razem na staż+” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych 

w Baranowie w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych, 
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Młodzież Zespołów Szkół Powiatowych miała okazję zdobywać zawodowe 

umiejętności w bardzo atrakcyjnych miejscach w Europie 

 

Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu i Zespołem Szkół Powiatowych 

im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Akcji: Mobilność 

edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego programu 

Erasmus+. W trakcie projektu zorganizowano staże zawodowe w Kordobie 

i Grenadzie w Hiszpanii w gospodarstwach ekologicznych, zakładach 

przetwórstwa rolnego, restauracjach, pensjonatach, hotelach, piekarniach, 

cukierniach oraz firmach informatycznych dla 55 uczniów technikum, 

kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, technik 

agrobiznesu i technik informatyk. Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 

31.08.2019 r. Wartość projektu: 148 720 EURO, co stanowi równowartość 

kwoty 641 504 zł. 

 
 

 

2)  „Europejski krok w zawodową przyszłość” – projekt edukacyjny 

realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w konsorcjum  

z Zespołem Szkół Powiatowych w Goworowie i Zespołem Szkół 

Powiatowych w Troszynie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  

na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Projekt zakładał 

zorganizowanie staży zawodowych w Andaluzji w Hiszpanii dla 55 uczniów 
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technikum, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, 

technik agrobiznesu i technik handlowiec. Okres realizacji projektu: 

01.09.2018 r. - 31.08.2019 r., jego wartość wyniosła 641 310 zł. 

3) „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim” –  

w ramach RPO WM 2014-2020, to projekt edukacyjny realizowany  

w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 września 2019 roku przez Zespół 

Szkół Powiatowych w Baranowie i Zespół Szkół Powiatowych w Łysych 

oraz trzech pracodawców z regionu w ramach partnerstwa ze 

Stowarzyszeniem Aktywnego Wsparcia Gospodarki jako Lidera Projektu, 

który jest odpowiedzialny za organizację i zarządzanie projektem. Projekt 

skierowany do 73 uczniów technikum, w tym do 30 uczniów ZSP  

w Baranowie oraz do 43 uczniów ZSP w Łysych. Celem projektu było 

prowadzenie zajęć dodatkowych dla młodzieży z kształcenia zawodowego, 

kompetencji społecznych oraz przygotowujących do egzaminów 

zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, staży zawodowych w zakładach 

pracy, doposażenie pracowni kształcenia w zawodzie. Wartość projektu: 

709 450 zł. 

4) „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” to projekt przyjęty do 

realizacji przez Województwo Mazowieckie w ramach priorytetu  

X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 

2014-2020. Projekt przewidziany był do realizacji od kwietnia 2018 r. do 31 

marca 2023 r. w ramach umowy pomiędzy Powiatem Ostrołęckim  

a Województwem Mazowieckim. W projekcie weźmie udział 182 uczniów 

technikum z Zespołów Szkół Powiatowych: w Baranowie, Goworowie, 

Kadzidle i Myszyńcu. Łączna wartość wsparcia wynosi 1 342 251,82 zł. 

5) „Inwestujemy w siebie!” – projekt został opracowany w odpowiedzi na 

konkurs w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. Projekt częściowo skierowany był do rodziców  

i członków rodzin dzieci objętych opieką Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Myszyńcu i zakłada pomoc psychologiczno-doradczą, 

aktywizację społeczno-zawodową oraz powrót rodziców na rynek pracy. 

Zorganizowane zostały trzy kursy: dwa dające certyfikat pracownika 

administracyjno-biurowego oraz kurs obsługi wózka widłowego  

z uprawnieniami. 10 osób z 24 uczestników stażu znalazła zatrudnienie. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 366 301,20 zł. Projekt zrealizowany 

był w 2019 roku.  

6) „Za życiem” to program kompleksowego wsparcia dla rodzin  

w roku 2018). Programem objęto dzieci, u których stwierdzono: 
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niepełnosprawność intelektualną, słabowidzenie, słabosłyszenie, 

niepełnosprawność ruchową, afazję, autyzm, zespół Aspergera, 

niepełnosprawności sprzężone. Dzieci te posiadają opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju. Większości dzieci objętych programem 

udzielono pomocy wielospecjalistycznej. Korzystały one z różnych 

rodzajów zajęć. Podopiecznym umożliwiono korzystanie z nowych form 

terapii, wprowadzonych w Poradni, tj. dogoterapii, hipoterapii, 

alpakoterapii, aquaterapii, arteterapii, stymulacji polisensorycznej oraz 

konsultacji lekarza neurologa. W roku 2019 w programie „Za życiem” 

zatrudnionych było 24 specjalistów, w tym pedagodzy, 

oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopedzi, 

neurologopedzi, surdologopeda, terapeuta SI, rehabilitanci, inni terapeuci 

oraz lekarz o specjalizacji: pediatria/specjalista neurologii dziecięcej. 

Po zakończonych w 2019 roku projektach rozpoczęły się kolejne, w nowym 

roku szkolnym 2019/2020, m.in.: 

1) „Lepszy start w przyszłość!” – projekt skierowany jest do 42 uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. A. 

Bargielskiego w Myszyńcu. Zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych  

z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, zajęć z języka 

obcego oraz zajęć związanych z technologią cyfrową. Uczestnicy projektu 

uzyskają kompetencje ułatwiające funkcjonowanie na rynku pracy. 

Całkowita wartość projektu wynosi 147 143,76 zł. Uzyskał dofinansowanie 

w 2019 roku z listy rezerwowej ze środków UE w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w wysokości 139 743,76 zł, co stanowi 94,97% 

wartości projektu. Wkład własny Powiatu Ostrołęckiego wynosi 7400 zł 

(5,03% wartości projektu), w tym wkład własny niefinansowy w postaci 

udostępnienia sal lekcyjnych Zespołu na potrzeby realizacji zajęć dla 

uczestników projektu – o wartości 5115 zł oraz finansowy na zakup 

materiałów biurowych w wysokości 2285 zł. Projekt realizowany na 

podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych w 2020 roku. 

2) „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” – projekt dofinansowany 

decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z dnia 16 lipca 2019 r.  

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Został przyjęty do realizacji przez 

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w konsorcjum z Zespołem Szkół 

Powiatowych w Goworowie i Zespołem Szkół Powiatowych w Troszynie. 

Projekt zakładał zorganizowanie staży zawodowych w Andaluzji – 

Hiszpania – w gospodarstwach ekologicznych, zakładach przetwórstwa 

rolnego, restauracjach, piekarniach i cukierniach dla 55 uczniów 

technikum, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, 

technik agrobiznesu. Jego wartość wyniosła 148 720 euro, co stanowi 
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równowartość kwoty 642 768,00 zł, w tym: w 2019 r. – 596 655,00 zł,  

w 2020 r. – 46 113,00 zł. Uczestnicy projektu wyjechali na staż  

w okresie listopad/grudzień 2019 roku.  

3) „Razem na staż plus” – decyzją Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

złożony wniosek otrzymał dofinansowanie z listy rezerwowej w trybie 

konkursowym w ramach Akcji 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe 

programu Erasmus+ i został przyjęty do realizacji przez Zespół Szkół 

Powiatowych w Baranowie w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych 

w Łysych, Zespołem Szkół Powiatowych im. Księdza Adama Bargielskiego 

w Myszyńcu i Zespołem Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II  

w Czerwinie. Projekt zakładał zorganizowanie staży zawodowych  

w Andaluzji – Hiszpania – w gospodarstwach ekologicznych, zakładach 

przetwórstwa rolnego, restauracjach, pensjonatach, hotelach, piekarniach, 

cukierniach dla 55 uczniów technikum, kształcących się w zawodzie 

technik technologii żywności, technik agrobiznesu i technik informatyk. 

Realizację projektu zaplanowano na okres 12 miesięcy (wrzesień 2019 

roku – sierpień 2020 roku). Jego wartość to 636 210,00 zł, w tym: w 2019 r. 

– 587 807,00 zł, w 2020 r. – 48 403,00 zł. Uczestnicy projektu wyjechali na 

staż w okresie listopad/grudzień 2019 roku. 

4) „Myśleć, pracować, współpracować” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" – projekt ma na celu zdobycie  

i doskonalenie, przez młodzież w wieku 15-19 lat – uczniów szkół 

zawodowych – umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy. 

Realizacja projektu zaplanowana na 

okres trwania roku szkolnego 

2019/2020 została przyjęta do 

realizacji przez Zespół Szkół 

Powiatowych w Kadzidle we 

współpracy z Polską Fundacją Dzieci 

i Młodzieży z siedzibą w Warszawie w 

ramach porozumienia. Do projektu 

przystąpiło 30 uczniów technikum, 

kształcących się w zawodzie technik 

technologii żywności i technik 

agrobiznesu. W 2019 r. uczestnicy 

mieli możliwość wszechstronnego 

rozwijania kompetencji i 

zaangażowania społecznego poprzez 

udział w: treningu kompetencji 

społecznych i szkoleniu wyjazdowym 

w Falentach. Całkowita wartość 

projektu wynosi 538 000 zł.  

W ramach projektu uczniowie ZSP 

w Kadzidle zorganizowali bardzo 

atrakcyjne zajęcia dla młodszych kolegów 
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Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat wkrótce będą korzystały 

z bezpłatnej usługi szerokopasmowego internetu 

 

W 2019 roku szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez Powiat Ostrołęcki, 

zgłosiły swój akces do projektu OSE, który jest programem publicznej sieci 

telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego  

i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo 

Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy  

o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE jest siecią teleinformatyczną, łączącą 

docelowo wszystkie szkoły, świadczącą bezpłatne usługi dostępu do 

szerokopasmowego internetu o przepustowości 100 Mb/s wraz  

z usługami bezpieczeństwa sieciowego oraz zapewniającą dostęp do usług 

cyfrowych i narzędzi oraz treści edukacyjnych wspierających proces kształcenia. 

Trwają przygotowania do realizacji projektu poprzez uzgodnienia trasy przyłącza 

kablowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie placówek oświatowych. 

Uzgodnienia zostały przeprowadzone z Zespołem Szkół Powiatowych w Baranowie, 

Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Myszyńcu oraz Troszynie. W chwili obecnej szkoły 

oczekują a podłączenie szerokopasmowego internetu i sukcesywnie w 2020 roku 

będą zawierały umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. 

 

 
 

 

 

Szkoły powiatowe wzięły również udział w konkursie #OSEwyzwanie, 

organizowanym przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy  

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w którym nagrodą była mobilna pracownia 

multimedialna dla szkoły w postaci 16 laptopów do wykorzystywania przez uczniów, 

nie tylko podczas lekcji informatyki. Laureatem Konkursu został Zespół Szkół 

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1851_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1851_u.htm
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Powiatowych w Kadzidle, który otrzymał dwie pracownie multimedialne  

po 16 laptopów każda.  

W 2019 roku również pracownia informatyczna w ZSP w Myszyńcu 

wzbogaciła się o 25 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem. Zadanie pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole 

Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu” dofinansowano w kwocie 

46 707 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. 

Środki w kwocie 20 018 zł stanowiły wkład własny Powiatu Ostrołęckiego. 

 

 

5.4. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym dla dwóch Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych: w Czerwinie i w Myszyńcu. Zakres działania obu 

poradni obejmował w roku 2019 wszystkie gminy z terenu Powiatu Ostrołęckiego. 

Zadania Poradni realizowane były w ich siedzibach oraz w punktach diagnostyczno-

terapeutyczno-konsultacyjnych w terenie (zlokalizowanych we wszystkich gminach 

powiatu). 

Odbiorcami usług Poradni były dzieci od momentu urodzenia, młodzież, ich 

rodzice jak również nauczyciele i wychowawcy. Poradnie posiadają kompleksowo 

wyposażone gabinety do zajęć specjalistycznych i rehabilitacyjnych.  

W ramach swoich zadań statutowych placówki prowadzą: 

- diagnozę pedagogiczną, 

- diagnozę psychologiczną, 

- diagnozę logopedyczną (w tym badanie słuchu i wzroku platformą zmysłów 

oraz badanie motoryki artykulacyjnej) wraz z badaniami przesiewowymi, 

- terapię indywidualną i grupową, 

- zajęcia grupowe i warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

ZSP w Myszyńcu wzbogacił się o 25 nowych zestawów komputerowych 
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Na szczególną uwagę zasługują formy pomocy dla dziecka i jego rodziny: 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

- terapia SI. 

Wprowadzono również nową formę badania Neuroflow (diagnoza w kierunku 

zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). 

Poradnie współpracują z instytucjami, fundacjami i organizacjami społecznymi 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży zarówno na poziomie lokalnym, jak  

i ogólnopolskim. Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aby udzielana pomoc 

była skuteczna i profesjonalna. W Poradniach pracują specjaliści z zakresu: 

psychologii, pedagogiki (w tym oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, 

surdopedagogiki), logopedii (w tym neurologopedii, surdologopedii) oraz rehabilitacji  

i terapii integracji sensorycznej. Pomoc udzielana jest dobrowolnie i nieodpłatnie.  

Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie przez Poradnie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. Jest to kompleks działań podejmowanych w celu 

pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Fizjologia dojrzewania układu 

nerwowego dowodzi bowiem, że dla prawidłowego rozwoju najbardziej istotne są 

pierwsze lata życia. Za podjęciem wczesnego wspomagania rozwoju przemawia 

zarówno duża plastyczność układu nerwowego w pierwszych etapach życia, 

możliwość korekcji zaburzonych funkcji, łatwość uczenia małych dzieci, czy też 

większa ich podatność na stosowane programy usprawniania. Istotne jest zatem, aby 

intensywne i stymulujące działania podjęte zostały szybko.  

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykonują zarówno 

czynności diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W ramach diagnostyki wykonywane są 

specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz badanie 

procesów integracyjnych. Kadra posiada już długoletnie doświadczenie w pracy  

z dzieckiem z różnymi niepełnosprawnościami, systematycznie poszerza swoje 

kwalifikacje. Oceny możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo dokonuje 

zatrudniony w poradni rehabilitant. Do realizacji zadań WWRD przeznaczone zostały 

odrębne pomieszczenia, urządzone tak, aby można w nich było wykonać zabiegi 

pielęgnacyjne. Ponadto w dwóch punktach terenowych (w Rzekuniu i Kadzidle) są 

zorganizowane i wyposażone zostały sale do Integracji Sensorycznej, gdzie pod 

kierunkiem certyfikowanych specjalistów odbywa się diagnoza i terapia. Taka forma 

pomocy cieszy się także dużym zainteresowaniem. Z najmłodszymi podopiecznymi 

pracują również: oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedagog i surdologopeda, 

a także neurologopedzi. 

W ramach współpracy z rodziną dziecka specjaliści zespołu wczesnego 

wspomagania udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

pożądanych w kontaktach z dzieckiem. Rodzicom udzielany jest instruktaż i porady, 

prowadzone są konsultacje w zakresie stymulowania i zaspokajania emocjonalnych, 
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społecznych i poznawczych potrzeb dziecka. Dzięki temu opiekunowie mogą lepiej 

zrozumieć potrzeby dzieci, wzmacniać się w kompetencjach rodzicielskich,  

w akceptowaniu trudnej sytuacji, jaką jest wychowywanie dziecka 

niepełnosprawnego.  

Niepodważalnym atutem obu Poradni jest praca w terenie, która stwarza 

większą dostępność dla rodziców do różnorodnych form pomocy dziecku. Terapia 

jest prowadzona w poradniach, a także we wszystkich gabinetach terenowych. 

Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju to nie tylko żmudne ćwiczenia  

w zaciszu gabinetów poradni. 

To także wspólne imprezy integracyjne, wycieczki, spotkania. Objęcie dziecka 

i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju stwarza szansę na rozwój jego 

potencjału, pomaga rodzicom przez bezpośredni instruktaż i wsparcie w opiece,  

a także umożliwia integrację z innymi dziećmi oraz rodzicami, którzy na co dzień 

spotykają się z podobnymi trudnościami.  

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Czerwinie i Myszyńcu poza swoimi 

działaniami statutowymi, oferowały wiele nowych ciekawych zajęć, warsztatów  

i terapii: 

Poradnia w Czerwinie: 

1) Przeprowadzono XVIII edycję konkursu logicznego myślenia „Cogito Ergo 

sum”. Jak co roku odbyły się udane Ferie z Poradnią, natomiast w wakacje 

zorganizowano świetlicę wakacyjną dla 50 dzieci. 

2) Wraz z PPP w Myszyńcu współorganizowano Powiatowy Dzień Rodziny  

w Kadzidle. 

3) We wszystkich gminach objętych terenem działania Poradni 

przeprowadzono mini konferencję na temat „Rozwoju dziecka, w tym 

zmysłów: wzroku, słuchu, mowy, sprawności intelektualnej i ruchowej”. 

4) Zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek, Poradnia wzięła udział  

w radach szkoleniowych dla nauczycieli, spotkaniach z rodzicami, 

zajęciach z dziećmi i młodzieżą. W Poradni zapewniono praktyki 

studentkom logopedii i pedagogiki. 

5) Placówka przystąpiła do programu profilaktycznego „B jak bezpieczny  

i N jak niechroniony”. 

6) Pracownicy Poradni przeprowadzili zajęcia z dziećmi szkół podstawowych, 

między innymi na temat.: „Jak dbać o dobre relacje w klasie”, „Korzystam  

z wiedzy i zyskuję”, „Zarządzanie czasem”, „Phonoholizm”, „Jak być 

dobrym kolegą”, „Tolerancja” i dyskryminacja”. W prelekcjach i spotkaniach 

wzięło w nich udział 157 uczniów. 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

65 
 

7) Poradnia została doposażona w nowy sprzęt do terapii integracji 

sensorycznej (domek-igloo, basen suchy z piłeczkami, panele 

sensoryczne, krążki wirujące i wiele innych), testy psychologiczne do 

badania spektrum autyzmu oraz skalę do badania dzieci w wieku 

przedszkolnym. Kupiono dwa komputery i licencję wielostanowiskową na 

program logopedyczny: „Logopedia Eduterapeutica”. 

 

 

 

 

Działania PPP w Czerwinie 2019 r. 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 

rehabilitacja 27 

terapia SI 23 

diagnozy SI +konsultacje 74 

wydane orzeczenia do kształcenia specjalnego 22 

terapia ręki 10 

stymulacja polisensoryczna 23 

Poradnia w Myszyńcu: 

1) Z sukcesem wdrożony został program „Za życiem”, z którego skorzystało  

w roku 2019 159 dzieci, z rozszerzeniem o działalność z zakresu: 

dogoterapii, aquaterapiii (w 2019 roku zrehabilitowano w wodzie 25 dzieci, 

o 8 więcej niż w roku 2018), hipoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, 

alpakoterapii (zajęcia wprowadzono w 2019 roku – przeprowadzono 

terapie dla 9 dzieci). 

Poradnia w Czerwinie została doposażona w nowy sprzęt 

do integracji sensorycznej 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

66 
 

2) W ramach programu „Za życiem” doposażono gabinety w sprzęt 

specjalistyczny:  

- w Baranowie – odnowiony został gabinet logopedyczny oraz powiększony 

gabinet psychologiczno-pedagogiczny. Wyposażono je w klimatyzację, 

nowe meble, rolety, sprzęt komputerowy, drukarkę, stoliki i krzesełka do 

pracy z dzieckiem małym; 

- w Kadzidle – utworzono nową salę do SI i rehabilitacji (doposażoną 

również z rezerwy subwencji oświatowej w rower rehabilitacyjny, bieżnię 

rehabilitacyjną, podwiesia, hamaki, huśtawki rehabilitacyjne, basen  

z piłkami, drabinki i piłki); utworzono nową salę konferencyjną oraz do 

zajęć grupowych z dziećmi (doposażoną z rezerwy subwencji w stoły, 

krzesła, komputer, projektor i ekran); odgrzybiono korytarz w piwnicy, 

wstawiono drzwi z atestem pożarowym, pomalowano, położono płytki na 

korytarzu oraz zakupiono mebelki do poczekalni; 

 
 

 

- w Myszyńcu – odnowiono dotychczasową salę rehabilitacyjną oraz 

dostosowano ją do zajęć z SI (wykonano podwiesia), zrobiono 

klimatyzację, dokupiono hamaki i huśtawki rehabilitacyjne, piłki i łóżko 

rehabilitacyjne; z rezerwy subwencji oświatowej zaadoptowano 

pomieszczenie magazynu w piwnicy na salę do biofeedbacka, zakupiono 

fotel, monitor i program do terapii biofeedback oraz neuroflow; 

- w Lelisie i Łysych wykonano klimatyzację w gabinetach, zakupiono 

Bineta 5 do badań psychologicznych oraz Korpa do badań 

pedagogicznych. 

- ponadto zakupiono pomoce logopedyczne i pedagogiczne do gabinetów 

w każdym punkcie. 

W Poradni w Myszyńcu została odnowiona sala rehabilitacyjna 
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3) Dużym powodzeniem cieszą się organizowane Bale Karnawałowe dla 

dzieci z terenu działania Poradni oraz Powiatowe Dni Rodziny, 

organizowane przy współpracy z PCPR w Ostrołęce. Zorganizowano ferie 

z Poradnią. W każdym z punktów odbyły się zajęcia z rękodzieła oraz 

warsztaty. Odbyły się dwie wycieczki edukacyjne dla dzieci z Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka nad morze i dla rodzin z terenu działania 

Poradni w Bieszczady. Zorganizowano również wycieczkę dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych z zakresu doradztwa zawodowego na Targi 

Rolnicze do Warszawy. Wspólnie z OHP przeprowadzono Dzień 

Przedsiębiorczości w Myszyńcu. Poradnia, jak w latach ubiegłych, brała 

udział w Kampanii Ogólnoświatowej „19 dni przeciwko przemocy”. 

Zorganizowano konkurs pt. "Kartka świąteczna dla najmłodszych",  

w którym udział wzięło aż 254 uczestników w trzech kategoriach. Odbyły 

się również Warsztaty świąteczne – bożonarodzeniowe w Gminie 

Baranowo. W zajęciach brało udział 46 dzieci w wieku 5-6 lat. W ZSP  

w Łysych odbyło się spotkanie świąteczne dla dzieci i ich rodziców pt. 

„Choinkowy zawrót głowy”, zorganizowane przez pracowników Poradni. 

4) W siedzibie PPP w Myszyńcu odbyły się warsztaty Bożonarodzeniowe dla 

dzieci w wieku 6-10 lat. W programie było wspólne kolędowanie  

i muzykowanie ,warsztaty plastyczne, podczas których wykonano ozdoby 

choinkowe. W siedzibie poradni odbyły się również przedświąteczne 

warsztaty plastyczne pt. „Wielkanocne inspiracje”, zorganizowane przez 

pracowników Poradni dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem 

Rozwoju i ich Rodzin. W warsztatach wzięło udział 10 dzieci oraz 6 matek. 

Zorganizowano również warsztaty przedświąteczne dla dzieci 5-6-letnich  

w Niepublicznym Przedszkolu „Muzyczna Kraina” w Kadzidle, 

przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Myszyńcu. W celu przybliżenia tematyki Świąt 

Wielkanocnych dzieci wykonały pisanki techniką decupage oraz palmy 

wielkanocne z kolorowej bibuły. W warsztatach łącznie wzięło udział 38 

dzieci. 19 listopada w Bibliotece Publicznej im. W. Woźniaka w Kadzidle 

odbyła się konferencja "Stop zagrożeniom", podsumowująca kampanię "19 

dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży", organizowaną 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu, w której 

uczestniczyło 130 osób: nauczycieli, dyrektorów, rodziców. Patronat nad 

konferencją objął starosta ostrołęcki. W 2019 r. w GOKSiR w Baranowie 

odbył się profilaktyczny festyn rodzinny: „Uczymy się żyć bez nałogów”, 

któremu na zaproszenie wójta, GOPS, GOKSiR, GKRPA towarzyszyło 

stoisko Poradni P-P w Myszyńcu. Uczestnicy mogli skorzystać z porad 

psychologa, udostępnione były ulotki informacyjne. Atrakcje proponowane 

przez pracowników poradni to: malowanie twarzy, skręcane balony, gry  

i zabawy, wielkie bańki mydlane i konkursy przyrodnicze. 
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Działania PPP w Myszyńcu 2018 r. 2019 r. 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 63  84 

udział dzieci w Programie „Za życiem” 98  159  

rehabilitacja 137  158  

terapia SI 21  25  

diagnozy SI +konsultacje 71 79 

neuroflow- diagnoza 3 30 

wydane orzeczenia do kształcenia specjalnego 17 40 

alpakoterapia 0 9 

aquaterapia 17  25  

terapia ręki 3  6  

stymulacja polisensoryczna 5  7  

"Stop zagrożeniom" – PPP w Myszyńcu była organizatorem konferencji w 

Kadzidle, podsumowującej kampanię "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży" 
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Działania Poradni PP w Czerwinie i Myszyńcu w liczbach łącznie : 

 

Działania 2018 r. 2019 r. 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 83 103 

udział dzieci w Programie „Za życiem” 102 159  

rehabilitacja 160 185  

terapia SI 49  48  

diagnozy SI +konsultacje 141 153 

neuroflow- diagnoza 3 30 

wydane orzeczenia do kształcenia specjalnego 44 62 

alpakoterapia 0 9 

aquaterapia 17  25  

terapia ręki 15  10  

stymulacja polisensoryczna 33  30 

5.5. Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

Równolegle z działaniami Poradni również szkoły organizowały działania 

nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

- organizowano nauczania indywidualne – 5 uczniów, 

- organizowano zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne – 32 godziny tygodniowo, 

- organizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających 

opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – 2 godziny 

tygodniowo, 

- organizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, 

- dostosowywano wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów, 

- dostosowywano formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

- indywidualizowano proces nauczania, 

- podejmowano współpracę z rodzicami, 

- inspirowano uczniów do udziału w życiu szkoły, 
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- aby uzyskać lepsze wyniki, doceniano nawet minimalną pracę, 

- konsekwentnie oceniano wiedzę, umiejętności i postępy w nauce, 

- -stosowano pochwały i nagrody, 

- nauczyciele starali się uatrakcyjniać zajęcia, by podnosić ich efektywność. 

5.6. Szkoły niepubliczne 

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w ewidencji szkół i placówek 

oświatowych prowadzonej przez Powiat Ostrołęcki zarejestrowana była tylko jedna 

szkoła niepubliczna – Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim  

o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest to szkoła specjalna ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki dzieci z autyzmem. Naukę w tej szkole w roku 2018/2019 

naukę pobierało jedynie 8 uczniów, natomiast w roku 2019/2020 – 7. 

W ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Powiat 

Ostrołęcki zarejestrowana jest również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Zabielu Wielkim, która m.in. realizuje wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka (wwr) – w roku szkolnym 2018/2019 wwr zorganizowano dla  

6 dzieci, zaś w roku szkolnym 2019/2020 z zajęć wwr korzysta 5 dzieci. 

W roku 2019 Powiat Ostrołęcki dotował obydwie powyższe niepubliczne 

jednostki oświatowe. Kwota na jedno dziecko w Terapeutycznej Szkole Podstawowej 

w Zabielu Wielkim oraz jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabielu Wielkim stanowi 

kwotę przypadającą na takie dziecko w subwencji oświatowej dla Powiatu 

Ostrołęckiego na rok 2019. Łączna dotacja przekazana w 2019 roku Terapeutycznej 

Szkole Podstawowej wyniosła 476 986,88 zł, a Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej – 29 135,96 zł 

5.7. Inwestycje 

W II kwartale 2019 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie 

wykonano uzupełnienie elewacji i trzykrotne malowanie elewacji budynku szkoły. 

Wymienione zostały również cztery okna. Pozostałe prace remontowe polegały na 

wymianie uszczelek, okuć i regulacji ram oraz uszczelnieniu parapetów. Zadanie 

zrealizowano ze środków własnych Powiatu Ostrołęckiego na kwotę 141 000 zł. 

W IV kwartale 2019 w ramach zadania „Wykonanie podziemnej i wewnętrznej 

instalacji gazowej dla budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych” została 

wykonana instalacja gazowa w budynku ZSP w Łysych, faktura za wykonaną usługę 

została wystawiona i opłacona na kwotę 54 034,66 zł. 

W tym samym kwartale zakończyła się realizacja projektu partnerskiego 

„Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie 

gminy Myszyniec - w celu poprawy jakości powietrza oraz zwiększania wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec”. Protokołem odbioru 
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zostało odebrane zadanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych na 

budynku ZSP w Myszyńcu. Faktura wystawiona przez firmę FlexiPower Group sp.  

z o.o. na kwotę 113 437,98 zł została opłacona ze środków własnych, w ramach 

których kwota 81 675,34 zł zostanie przekazana przez Gminę Myszyniec po 

uzyskaniu refundacji przez Lidera na podstawie złożonego wniosku o refundację do 

MJWPU. 

W ramach zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 

Powiatowych w Goworowie oraz Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie” 

zaplanowanego do realizacji w roku 2020, w IV kwartale 2019 roku wykonano 

dokumentację projektową na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkół Powiatowych w Troszynie. Fakturę za wykonaną usługę opłacono w kwocie 

6150 zł. Realizacja zadania zaplanowana w budżecie na rok 2020 do realizacji przy 

współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Złożony przez Powiat wniosek 

oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

5.8. Pomoc stomatologiczna 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

Powiat Ostrołęcki zawarł porozumienia z 7 podmiotami wykonującymi działalność 

leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. W ramach tych porozumień wszyscy 

uczniowie z zespołów szkół powiatowych znajdujących się na terenie powiatu 

ostrołęckiego zostali objęci obowiązkową opieką stomatologiczną. 

5.9. Priorytety/cele na 2020 rok 

1) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego”. W 2020 roku Powiat Ostrołęcki podpisał umowę  

z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego 

pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego”, którego celem było sfinansowanie 

zakupu sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów  

i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia a odległość w celu 

realizacji podstaw programowych. W ramach projektu zakupiono  

20 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 69 000,00 zł. 

2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. – Powiat Ostrołęcki 

doposaży również w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa w 2020 roku biblioteki szkolne w nowości wydawnicze 

(książki niebędące podręcznikami) w pięciu Zespołach Szkół Powiatowych 

(wniosek złożony w 2019 roku). Przyznane dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa w kwocie 16 960 zł oraz zabezpieczony wkład własny  

w kwocie 4240 zł pozwolą na uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek 
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szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz uzupełnienie 

ewentualnych braków, w szczególności lektur szkolnych. 

3) Lokalny Animator Sportu w 2020 r. – w roku 2020 Powiat Ostrołęcki 

otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

w celu zatrudnienia dwóch osób na stanowisko animatora sportu  

na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych  

w Łysych w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r. Każdy  

z animatorów jest zobowiązany do wykonywania zadań na obiekcie Orlik 

w wysokości 30 godzin miesięcznie. 

4) W roku 2020 roku będą sukcesywnie adoptowane pomieszczenia 

niepełniące funkcji dydaktycznej na gabinety i sale lekcyjne. W I kwartale 

złożony został wniosek na kwotę 65 000 zł na wyposażenie gabinetu 

diagnostyczno-terapeutycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Myszyńcu, który docelowo będzie służył diagnozie i terapii dzieci  

i młodzieży z terenu sześciu gmin. W III kwartale złożony zostanie 

natomiast wniosek na wyposażenie zaadoptowanych pomieszczeń  

w Kadzidle i Myszyńcu na potrzeby poradni w Myszyńcu na nowe gabinety 

oraz do nauki nowego zawodu w Zespole Szkół Powiatowych  

w Czerwinie.  

5) W 2020 roku został również złożony wniosek o dofinansowanie ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego wyposażenia pracowni 

zawodowej w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie w komputery 

stacjonarne z oprogramowaniem do nauki zawodu, laptopy oraz inne 

urządzenia komputerowe. W związku z odstąpieniem przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od realizacji „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”  

i realizacji zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą 

„Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego”, Powiat Ostrołęcki potwierdził swoją gotowość do 

współpracy w ramach partnerstwa w projekcie polegającym na 

wyposażeniu w sprzęt komputerowy pracowni do przedmiotów ogólnych 

także w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie. W ramach projektu 

istnieje możliwość pozyskania sprzętu o wartości około  

130 000 zł. 

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu w 2019 r. przystąpiła 

do projektu pn. „W świecie nauki!” w ramach RPO WM 2014-2020, Oś 

Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Edukacja 

ogólna. Projekt jest realizowany w ramach umowy partnerstwa na rzecz 

realizacji Projektu pomiędzy Gminą Lelis – Liderem Projektu – a Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu, pełniącą funkcję Partnera 

Projektu. Poradnia jako Partner jest odpowiedzialna za realizację zadania 
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określonego w projekcie, tj.: „Zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy”. Łączna wartość 

dofinansowania projektu wynosi 151 723,76 zł. Projekt realizowany  

w 2020 roku. 

7) W 2019 roku został złożony przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Myszyńcu również wniosek o dofinansowanie projektu 

pn. „Wchodzimy na rynek pracy!” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt  

w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych 

realizowany będzie w 2020 roku. Celem projektu jest działanie 

zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia 

społecznego i ubóstwa. Skierowany będzie do 36 osób powyżej 18. roku 

życia, niepracujących, z terenu powiatu ostrołęckiego (głównie absolwenci 

Zespołów Szkół Powiatowych i członków rodzin dzieci objętych opieką 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu). W ramach projektu 

uczestnicy będą mogli brać udział w zajęciach z psychologiem, doradcą 

zawodowym, warsztatach z kompetencji społecznych, kursach 

zawodowych i trzymiesięcznych płatnych stażach u pracodawców. 

Całkowita wartość projektu wyniesie 366.301,20 zł. Poradnia ma szanse 

uzyskać wyposażenie w nowoczesny sprzęt w wysokości około 70 000 zł. 

5.10. Inne sprawy prowadzone przez Wydział Oświaty i Spraw 
Społecznych 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w 2019 roku wydał 22 decyzje 

w sprawach: 

1) zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy –  

9 decyzji; 

2) wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej (nowe podmioty) – 3 decyzje; 

3) dokonania zmian wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych 

(zmiana danych podmiotów, które zostały wpisane do ewidencji  

w poprzednich latach) – 4 decyzje; 

4) dokonania zmian wpisu w ewidencji klubów sportowych działających  

w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej (zmiana danych podmiotów, które zostały 

wpisane do ewidencji w poprzednich latach) – 2 decyzje; 

5) wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych – 2 decyzje; 

6) nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 2 decyzje. 
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W 2019 roku o 8 podmiotów zwiększyła się liczba stowarzyszeń, nad którymi 

nadzór pełni Starosta Ostrołęcki, w tym: zostały wpisane do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych 3 nowe podmioty, w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 

zarejestrowały się 2 nowe podmioty oraz do ewidencji Staroty Ostrołęckiego zostały 

wpisane 3 nowe kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty 

nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.  

6. Ochrona środowiska i przyrody 

Powiat Ostrołęcki wspiera i promuje różnorodne inicjatywy, które mają na celu 

upowszechnianie zasad proekologicznych oraz podnoszą poziom ochrony 

środowiska przy zachowaniu możliwości współistnienia mieszkańców na obszarach 

chronionych. Realizacja zadań w tym obszarze i osiągnięcie zadowalających efektów 

możliwe jest przy współpracy z podmiotami publicznymi i społecznymi partnerami. 

Kluczowymi działaniami podejmowanymi przez powiat, by osiągnąć powyższy cel są:  

- promowanie postaw proekologicznych poprzez akcje uświadamiające, 

programy edukacyjne w szkołach, współpracę z mediami, 

- wspieranie działań zmierzających do dywersyfikacji źródeł energii; 

- poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji za pomocą 

stosownego programu – "Czyste powietrze". 

Cele te były realizowane m.in. poprzez wsparcie finansowe przedsięwzięć  

o tematyce ekologicznej, w tym konkursów i imprez. Zarząd Powiatu opiniował także 

przedłożone mu gminne Programy Ochrony Środowiska (Łyse, Goworowo, 

Myszyniec). 

Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa wydawał decyzje w zakresie 

gospodarki odpadowej: na wytwarzanie odpadów (2), pozwolenie na emisję 

substancji do powietrza (1), przyjął zgłoszenia instalacji niewymagających 

pozwolenia (33), udzielał informacji o środowisku i jego ochronie. Prowadzono 

rejestrację sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb (42) oraz wydano 285 kart 

wędkarskich.  

Wydano 2 decyzje koncesyjne na wydobywanie kopaliny ze złoża, 1 decyzję 

wygaszającą koncesję, 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania koncesji, 3 decyzje zatwierdzające „Projekt Robót 

Geologicznych”, 2 decyzje o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, 1 decyzję  

o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, 2 decyzje o zatwierdzenie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
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7. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Także w tym dziale realizowane są zadania wynikające z Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Ostrołęckiego, przyjętego w 2004 r.  

Wydawano decyzje z gospodarki leśnej, tj. zmiana lasu na użytek rolny (56), 

decyzje na przedwczesny wyrąb drzewostanu niezgodny z uproszczonym planem 

urządzania lasu (20), decyzje na zabiegi sanitarne i przeciwpożarowe (5), 

postanowienie o zawieszeniu postępowania (6), decyzje na inwentaryzację stanu 

lasu (2), decyzje o odszkodowanie za ujęcie strefy pośrednio ujęcia wody (1), 

decyzje rozpatrujące uwagi do sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu 

(47), decyzje na odstrzał redukcyjny dzików, decyzje zezwalające na wycinkę drzew 

(89), zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania 

lasu (858). 

Starosta Ostrołęcki prowadzi Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom 

na podstawie umów międzynarodowych prowadzonego przez Starostę Ostrołęckiego 

(15 szt.). 

Pozyskano środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na 

sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla powiatu ostrołęckiego na 

powierzchnię 4166,75 ha. 

8. Gospodarka nieruchomościami 

Gospodarka nieruchomościami to zespół określonych działań, 

podejmowanych przez organy administracji publicznej, prowadzących do uzyskania 

prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych rodzajów nieruchomości na 

obszarze objętym kompetencją czynności tych organów i pozostających w zgodzie  

z właściwym aktem normatywnym. 

Powiat Ostrołęcki realizuje zadania związane m.in. z gospodarowaniem 

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Ostrołęckiego, 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniem  

i aktualizacją opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, 

wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 

ustaleniem odszkodowań za nieruchomości z różnych tytułów, ochroną i rekultywacją 

gruntów, regulowaniem stanów prawnych gruntów itp. 

W 2019 roku z zakresu gospodarki nieruchomościami (zadania własne  

i zlecone) wydano 169 decyzji: 

1) 34 – w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz 

udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, 

2) 113 – dotyczących ustalenia odszkodowania, w tym: 
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a) 4 – w sprawie ustalenia odszkodowania za działki, które stały się 

własnością Powiatu Ostrołęckiego (w trybie art. 98 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną), 

b) 109 decyzji – w sprawie ustalenia odszkodowania za działki 

wydzielone pod drogi powiatowe w trybie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), które z mocy prawa stały się 

własnością Powiatu Ostrołęckiego.  

3) 1 – przekazanie nieruchomości w trwały zarząd; 

4) 14 – uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie; 

5) 3 – o odmowie uznania za mienie gromadzkie; 

6) 4 – o nieustaleniu I gr. uprawnionych do udziału we wspólnocie 

gruntowej. 

Ponadto w zakresie gospodarki nieruchomościami zostały wykonane 

następujące sprawy: 

1) podjęto 23 uchwały, z czego; 

a) 3 ws. wykupu nieruchomości od osób fizycznych pod drogi powiatowe; 

b) 1 ws. darowizny nieruchomości na rzecz gminy Baranowo stanowiącej 

drogę; 

c) 1 ws. darowizny nieruchomości od gminy Baranowo pod drogę 

powiatową; 

d) 1 ws. wykupu działek w Czarnowcu gm. Rzekuń z przeznaczeniem na 

realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu; 

e) 17 ws. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które  

z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrołęckiego; 

2) 3 wykupy nieruchomości od osób fizycznych pod drogi powiatowe; 

3) nabycie 5 działek w drodze umowy darowizny od gminy Baranowo, pod 

drogę powiatową; 

4) nabycie 2 działek od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację 

zadań wykonywanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom 

dla Dzieci” w Czarnowcu; 

5) zbycie 1 działki w drodze darowizny na rzecz gminy, pod drogę. 
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6) wystąpiono z 22 wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o wydanie 

decyzji potwierdzających własność Powiatu Ostrołęckiego dla 229 działek 

zajętych pod drogi publiczne (powiatowe). Wojewoda Mazowiecki 

potwierdził prawo własności Powiatu Ostrołęckiego do gruntów zajętych 

pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 2,6460 ha, z czego: 

a) w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną – 2,4942 ha, 

b) w trybie art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną – 0,1518 ha, 

7) złożono 21 wniosków o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości pod 

drogi powiatowe; 

8) zawartych zostało 7 umów z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego  

ws. regulacji stanu prawnego dróg powiatowych (art. 73). 

9. Geodezja i kartografia 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego jest jednym  

z zadań, jakie realizuje starosta, a wynikającym z prawa geodezyjnego  

i kartograficznego. Zadania te realizuje Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

W ostatnim okresie postęp techniczny i technologiczny intensyfikuje się wraz 

ze wzrostem potencjału i możliwości teleinformatyki. Zakładanym celem jest poprawa 

jakości i dostępu do zbiorów oraz upowszechnienie wiedzy w zakresie zastosowań  

e-usług oraz nowych technologii.  

Powiat Ostrołęcki obejmuje zasięgiem terytorialnym 11 gmin, tj: Baranowo, 

Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, miasto i gminę Myszyniec, 

Olszewo-Borki, Rzekuń i  Troszyn, których powierzchni ogólna wynosi 209.349 ha. 

W skład gmin należących do powiatu ostrołęckiego wchodzi łącznie:  

- 314 obrębów ewidencyjnych (wsi), 

- 55.003 pozycji rejestrowych (właścicieli), 

- 196.474 działek ewidencyjnych. 

9.1. Ewidencja gruntów i budynków 

Ewidencja gruntów należy do ewidencji publicznych, które to pojęcie oznacza 

usystematyzowany zbiór danych dotyczących danej dziedziny, np. nieruchomości. 

Ma ona bardzo duże znaczenie dla gospodarki nieruchomościami ze względu na 

dane faktyczne. Są one podstawą planowania gospodarczego, wymiaru podatków, 
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planowania przestrzennego i świadczeń oraz wielu innych działań administracji 

rządowej i samorządowej.  

Według danych z powiatowej ewidencji gruntów i budynków: 

- powierzchnia użytków rolnych wynosi 132 846 ha, tj. 64% ogólnej 

powierzchni powiatu, 

- powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosi 66 977 ha, 

- powierzchnia terenów zurbanizowanych wynosi 6514 ha.  

Do powierzchni terenów zurbanizowanych zalicza się m.in.: 

- tereny mieszkaniowe: 1014 ha, 

- tereny przemysłowe: 131 ha, 

- tereny rekreacyjne: 39 ha, 

- tereny zajęte pod użytki kopalne: 98 ha, 

- tereny komunikacyjne: 4876 ha (w tym powierzchnia zajęta drogi: 4370), 

- tereny pod wodami: 1029, 

- pozostałą powierzchnię stanowią tereny inne oraz nieużytki. 

Liczba wszystkich budynków w powiecie wynosi: 77 621, w tym: 

- budynki mieszkalne: 26 335, 

- budynki przemysłowe, usługowo-handlowe: 805, 

- budynki transportu i łączności: 1364, 

- budynki biurowe: 91, 

- budynki szpitali: 27, 

- budynki oświaty: 237, 

- budynki produkcyjne dla rolnictwa: 42 618, 

- budynki magazynów: 166, 

- inne budynki niemieszkalne: 5978. 

Liczba wszystkich lokali w powiecie wynosi: 197. 

9.2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

W ramach zadań Starosty w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego 

w 2019 roku zostały wykonane następujące prace w zakresie prowadzenia ewidencji 

gruntów i budynków (wybrano najważniejsze): 
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Zakres wykonanych zadań  
Liczba wykonanych 

zadań w 2019 roku 

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (ujawniane zmiany) 5478 

Ujawniane zmiany dotyczące Ksiąg Wieczystych 2562 

Wpisy do rejestru cen i wartości nieruchomości 1313 

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków (wypisy z 

ewidencji gruntów, wypisy z rejestru/kartoteki budynków i lokali, 

wypisy z wykazu działek, wypisy z wykazu podmiotów) 10071 

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków  (wyrysy z 

mapy ewidencyjnej) 877 

Wykazy zmian gruntowych 685 

Przygotowanie oraz wydanie decyzji w sprawach dotyczących  

prawa geodezyjnego i kartograficznego 197 

Zaświadczenia z ewidencji gruntów 281 

Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania dla komorników i 

innych instytucji 1493 

Udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości 130 

Udostępnianie informacji dla geodetów 977 

Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy glebowo-

rolniczej 1174 

Udostępnianie odpisów dokumentów (AWZ, decyzje, inne) 125 

W stosunku do roku ubiegłego widoczny jest wzrost liczby obsługiwanych 

wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu. W 2019 roku Starostwo Powiatowe 

w Ostrołęce uzyskało uprawnienia dostępu do funkcjonalności ZSIN związanych  

z komunikacją przez usługi sieciowe pomiędzy programem służącym do prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków (Ewopis) oraz elektronicznymi księgami wieczystymi.  

W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych  

i leśnych wykonano m.in. następujące zadania: 

Zakres wykonanych zadań  Liczba wykonanych zadań   

w 2019 roku 

Przygotowanie oraz wydanie decyzji klasyfikacyjnych 662 

Przygotowanie oraz wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych 

z produkcji 161 

Udostępnianie informacji o gruntach niepodlegających wyłączeniu 287 

Udostępnianie informacji o uzgadnianiu lokalizacji inwestycji 87 
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W zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej wykonano m.in. następujące zadania: 

Zakres wykonanych zadań PODGiK 
Liczba wykonanych 

zadań w 2019 roku 

Rejestracja zgłoszeń  81 

Rejestracja operatów technicznych 4663 

Udostępnione mapy d/c opiniodawczych 1782 

Kontrola operatów  5117 

Wnioski o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia  225 

Sporządzenie protokołów dotyczących Projektu ASI 20 

Uzgodnienia inicjalnych baz GESUT z gestorami sieci 3 

Udostępnienie baz i zestawień dotyczących operatów i uzgodnień 

projektowych 15 

Aktualizacja mapy zasadniczej 3671 

Zmiany przedmiotowe na mapie ewidencyjnej (operaty prawne, 

zmiany klasyfikacji, budynki ewidencyjne) 2615 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 4850 

W 2019 roku nastąpił 24-procentowy wzrost liczby zgłoszonych prac 

geodezyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Liczba operatów technicznych 

przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego wzrosła o 29% w stosunku do 

roku poprzedniego.  

9.3. Priorytetowe projekty realizowane przez Wydział Geodezji, 
Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

W 2019 r. został wdrożony system teleinformatyczny GEOPORTAL, 

zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych wraz z modułem dla 

wykonawców prac geodezyjnych, który pozwala na zgłaszanie prac geodezyjnych  

i kartograficznych oraz udostępnianie wybranych zbiorów danych drogą 

elektroniczną: http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/. 

W 2019 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia i uruchomienia 

elektronicznej obsługi komorników poprzez funkcjonujący system teleinformatyczny 

GEOPORTAL oraz umożliwienie dokonywania płatności elektronicznych za pomocą 

usług sieciowych. 

Statystyka odwiedzin systemu GEOPORTAL dla Powiatu Ostrołęckiego  

w trybie publicznym: http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/: 

 

http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/
http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/
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Powiat Ostrołęcki realizuje w ramach projektu „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  

e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI”, zadanie dotyczące Cyfryzacji danych 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie 

metadanych i usług dla zbiorów, jak również usług danych przestrzennych.  

W 2019 r. zakończono pierwszy etap projektu, w ramach którego utworzono 

bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy geodezyjnej sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) dla 4 jednostek ewidencyjnych (gmina Czarnia, miasto  

i gmina Myszyniec, gmina Rzekuń). Przetworzono do postaci cyfrowej 13.739 

operatów technicznych, którymi zasilono system do prowadzenia PZGIK.  

W trakcie realizacji jest drugi etap projektu polegający na publikacji danych na 

portalu mapowym Moduł SDI. 

Na obszarze Powiatu wdrożono układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych. 

9.4. Administracja architektoniczno-budowlana 

W przypadku spraw wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej zauważalna jest tendencja wzrostowa. W 2019 roku 

wydano 1523 pozwolenia na budowę (w roku 2018 – 1135). Z roku na rok rośnie 

liczba składanych wniosków pozwolenia na budowę i wydawanych decyzji. 
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W rejestrze elektronicznym rejestruje się wnioski o pozwoleniu na budowę  

i decyzje o pozwoleniu na budowę, które na bieżąco przekazywane są do służb 

wojewody. Decyzje o pozwoleniu na budowę przekazywane są również wójtom, 

burmistrzowi oraz organom nadzoru budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem 

budowlanym. 

W zakresie budownictwa wykonano następującą liczbę spraw w 2019 

roku: 

Liczba wydanych decyzji w 2019 roku – 1747 szt. Wydane decyzje obejmują: 

- odmowa udzielenia pozwolenia na budowę – 5 szt., 

- umorzenie postępowania – 39 szt., 

- pozwolenie na budowę – 1523 szt., 

- przeniesienie pozwolenia na budowę – 91 szt., 

- pozwolenie na rozbiórkę – 22 szt., 

- decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 9 szt., 

- sprzeciw do zgłoszenia – 26 szt., 

- uchylenie decyzji – 8 szt., 

Zgłoszenia zwykłe – 559 szt. 

Zgłoszenia z projektem – 47 szt. 

Inne – 1815 szt. 

Do powyższych zadań należy jeszcze dodać wydawane postanowienia do 

sprawy, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, obwieszczenia, zaświadczenia  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wnioski o wydanie kopii  

z akt sprawy do zgłoszenia oraz pisma do stron sporządzane w prowadzonym 

postępowaniu.  

Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych realizowane przez 

Powiat Ostrołęcki (wydane decyzje w ramach specustawy) : 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517 W Jazgarka-

Lipniki od km 0+000,00 do km 1+684,00 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569 W Goworowo-

Kamianka-Pomian od km 6+470,00 do km 8+800,00 

wraz ze zjazdem w km 8+570,00 do miejscowości Cisk 

na długości 632,60 mb 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523 W Golanka-Grale-

Nasiadki w km 2_750,00 do 3+690,00 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2591W Ołdaki-Przytuły 

Stare-Laskowiec od km 0+257,28 do km 3+296 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 
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Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2536 W 

od drogi nr 53 Obierwia-Chudek-Baranowo i 2533W 

Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady i nr 2532 Dylewo-

Chudek 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2528 W  Wach-

Piasecznia-Gleba od km 0+00,00 do km 3+550,00  

Liczba działek, które przeszły na rzecz Powiatu 

Ostrołęckiego – 49 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509W Czarnia-Cupel-

Surowe od km 6+220 do km 8+343 

Liczba działek, które przeszły na rzecz Powiatu 

Ostrołęckiego – 60 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka-Łęg 

Starościński-Szkwa od km 8+563,00 do km 10+592,00   

Liczba działek, które przeszły na rzecz Powiatu 

Ostrołęckiego – 31 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce 

9.5. Inwestycje 

Ponadto w Powiecie Ostrołęckim wykonywanych jest szereg inwestycji, na 

które zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. Do największych inwestycji 

przeprowadzanych w ciągu ostatniego roku można zaliczyć:  

1) w latach 2016-2019 do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce wpłynęło  

26 wniosków o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 

MW, na które inwestorzy uzyskali pozytywne decyzje; 

2) budowa budynku produkcyjno-magazynowego dla Zakładu Karnego  

w Przytułach Starych (pozwolenie na budowę z 2019 r.); 

3) rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Suchcicach 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny w miejscowości Suchcice, gm. Czerwin; 

4) budowa budynku żłobka samorządowego w miejscowości Rzekuń, gm. 

Rzekuń;  

5) budowa budynku żłobka samorządowego w miejscowości Goworówek, gm. 

Goworowo;  

6) wydano pozwolenia na budowę na zmianę sposobu użytkowania 

istniejących budynków na potrzeby prowadzenia domów dziennych dla 

osób starszych; 

7) wydano pozwolenia na budowę dwóch osiedli budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej (łącznie  

33 budynki) w miejscowości Tobolice, gm. Rzekuń, budynki przeznaczone 

na sprzedaż. 
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9.6. Nadzór budowlany 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce realizuje zadania 

nadzoru budowlanego na terenie powiatu ostrołęckiego. Do podstawowych zadań  

i kompetencji Inspektoratu należy: wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, 

których celem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa budowlanego podczas 

wykonywania robót budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, rozpatrywanie 

wniosków i zawiadomień o zakończeniu obiektów budowlanych. W Inspektoracie 

zatrudnionych jest czterech pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje  

i uprawnienia do prowadzenia kontroli i inspekcji na podległym terenie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, interwencji, złożonych wniosków do 

odbioru oraz pism, przeprowadzono ogółem 388 kontroli i inspekcji, w tym:  

- 60 kontroli obowiązkowych wynikające z art. 59a Prawa Budowlanego, 

- 189 kontroli budów,  

- 22 kontroli z dokonanych inspekcji i interwencji,  

- 13 kontroli planów „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, 

- 104 kontrole obiektów w użytkowaniu w ramach różnych akcji: Akcja 

„Bezpieczne wakacje” – 48 kontroli, Kontrole obiektów w utrzymaniu – 22 

kontrole, Katastrofy budowlane – 4 kontrole, Akcja zima – 22 kontrole, Akcja – 

instalacje gazowe – 7 kontroli . 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z obiektów 

małej architektury podczas wypoczynku dzieci w okresie wakacji, przeprowadzono 63 

kontrole placów zabaw znajdujących się w obrębie przedszkoli i szkół podstawowych 

oraz ogólnodostępnych placów gminnych. W wyniku dokonanych kontroli 

stwierdzono, że urządzenia są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywane 

w dobrym stanie technicznym. 

Na terenie powiatu ostrołęckiego występuje 35 obiektów 

wielkopowierzchniowych, tj. budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 

m kw. lub inne budowle o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. Obiekty 

wielkopowierzchniowe muszą być w czasie ich użytkowania poddawane przez 

właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach 

do 31 maja oraz do 30 listopada. Osoby dokonujące kontroli są zobowiązane do 

bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego  

o przeprowadzonej kontroli. 

W ramach sprawowanego nadzoru budowlanego wydano ogółem 146 decyzji  

i postanowień osobom fizycznym i prawnym, dotyczących głównie: wstrzymania 

prowadzenia robót budowanych, opracowania dokumentacji zamiennej obiektu, 

zatwierdzenia projektów zamiennych oraz wprowadzenia innych zmian w procesie 

budowlanym i ich zatwierdzenia. 
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W wyniku postępowań prowadzonych przez Inspektorat, doprowadzono do 

dokonania przez zobowiązanych 7 rozbiórek z tytułu samowoli budowlanej oraz złego 

stanu technicznego. W trakcie kontroli za wykroczenia popełnione przez uczestników 

procesu budowlanego stosowano mandaty karne. Nałożono 15 mandatów karnych 

na łączną sumę 4900 zł oraz jedną opłatę legalizacyjną w wysokości 2500 zł. 

9.7. Użytkowanie obiektów 

Wydano 61 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 943 zaświadczeń nie 

wnoszących sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne (w tym rozbudowy i nadbudowy) – 404 

szt., 

- obiekty użyteczności publicznej – 59 szt., 

- budynki gospodarcze inwentarskie (w tym także garaże) – 56 szt., 

- budynki przemysłowe i magazynowe – 17 szt., 

- obiekty infrastruktury transportu – 22 szt., 

- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – 440 szt., 

- obiekty pozostałe – 6 szt. 

Ilość obiektów przekazanych od użytkowania w stosunku do roku 2018 

wzrosła o 30 proc. Największa liczba obiektów mieszkalnych przekazanych do 

użytkowania występuje w gminach Rzekuń, Olszewo-Borki i Lelis. 

10. Kultura 

Kultura jest jednym z czynników rozwoju społecznego. W lokalnym 

odniesieniu pozytywnie wpływa na poziom integracji społecznej, jak również jest 

sposobem na pielęgnację i rozwój więzi lokalnych. Dlatego niezwykle istotnym 

zadaniem, stojącym przed każdym samorządem jest podejmowanie działań 

wspierających organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.  

Powiat nie posiada instytucji kultury i sportu, a swoje kompetencje realizuje 

głównie w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz gminnymi 

instytucjami kultury i sportu. 

W 2019 roku, tak jak w latach poprzednich, skupiono się na współpracy z tymi 

podmiotami w realizacji przedsięwzięć kulturalnych, w tym działalności promującej 

oryginalną kulturę kurpiowską, oraz na realizacji priorytetów wynikających ze 

zgłaszanych potrzeb społecznych. Zadania realizowane były przez Wydział Promocji 

i Rozwoju na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez  

w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki organizowanych przez jednostki 
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samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, 

osoby prawne lub fizyczne, a także Uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia  

26 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

W 2019 roku wydatki w tej dziedzinie stanowiły kwotę 57 830,63 zł i związane 

były z pokryciem kosztów zakupu lub wypłaty nagród przyznanych przez Zarząd 

Powiatu w Ostrołęce na podstawie powyższych uchwał. Beneficjentami byli laureaci 

następujących wydarzeń (w nawiasie podano wnioskodawców/współorganizatorów 

imprez): 

- VI Powiatowy Przegląd Pieśni „ZAKAZANE PIOSENKI” (Gimnazjum im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi), 

- regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych 

Kurpiów pt. „Darcie Pierza”, „Kurpiowskie Granie” – XXIII Regionalny Przegląd 

Harmonistów i Skrzypków Ludowych, Konkurs plastyczny „Wieniec 

dożynkowy” (Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu w Lelisie), 

- Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „MIEJSCE URODZENIA”, Eliminacje 

Rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXXVI 

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne (Ostrołęckie Centrum Kultury), 

- Ludowe zwyczaje karnawałowe na Kurpiowszczyźnie – Zapust (Towarzystwo 

Kurpiowskie Strzelec w Czarni), 

- Święto Fafernucha (Koło Gospodyń Wiejskich Kurpianki z Golanki), 

- Przegląd Zespołów Artystycznych podczas XXX Jarmarku Kurpiowskiego, 

Przegląd Zespołów Artystycznych „Obrzęd Nocy Sobótkowej” podczas XXIV 

Nocy Sobótkowej, XIII Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 

podczas Spotkań na Kopańskim Moście (RCKK w Myszyńcu), 

- XII Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego „ZAUFAŁEM 

DRODZE WĄSKIEJ” (Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w 

Kadzidle), 

- VIII Konkurs Gadki Kurpiowskiej „Moziem o Kurpsiach po Kurpsiosku”,  

L Konkurs „Palma Kurpiowska” (GOKSiR w Łysych), 

- XXV edycja Konkursu Recytatorskiego Twórczości C.K. Norwida pt. „Norwid 

– przyjaciel Boga”, XIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola 

Wojtyły (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), 

- XXXVI Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze”, XXVII Ostrołęcki Konkurs 

Literacki im. D. Maliszewskiego (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd 

Oddziału w Ostrołęce), 
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- XVI Międzygminny Konkurs „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej 

Kurpsiami” (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie), 

- Festiwal Piosenki Religijnej, Przegląd Zespołów Muzycznych – Goworowo na 

rockowo!, XVII Wojewódzki Przegląd Legend i Baśni Mazowsza „Chcecie 

wierzcie, lub nie wierzcie” (GOKSiR w Goworowie),  

 

 

 

- V Konkurs Muzyki Barokowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej 

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, 

- inscenizacja bitwy o schrony Lasa (Stowarzyszenie Kurpiowskiej Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej Las w Kadzidle), 

- Zawody Kawaleryjskie żywą lekcją historii w 100. Rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę (Stowarzyszenie Sympatyków 5. Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce), 

- Biesiada Majowa – propagowanie przedsięwzięć kultury kurpiowskiej 

(Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle), 

- Konferencja „Kultura językowa Kurpiów”, Dzień Kurpiowski 2019 – 

Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół, Kurpie w Wołominie (Związek 

Kurpiów), 

- gra miejska „Ostrołęcki bedeker czyli wrota czasu” (Muzeum Kultury 

Kurpiowskiej), 

- koncerty twórczości Stanisława Moniuszki „Po nocnej rosie”, „Najpiękniejsze 

pieśni chóralne” (Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej), 

- Koncert Kolęd i Pastorałek (GOK w Czerwinie), 

Po raz kolejny GOKSiR w Goworowie był organizatorem przeglądu 

legend i baśni Mazowsza. Powiat Ostrołęcki wspiera finansowo 

organizację przeglądu 
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- Nagrody Starosty Ostrołęckiego: Andrzej Bis, Wincenty Staśkiewicz, 

Krystyna Świder, Edyta Maria Pliszka-Późniewska, Ewa Zdunek. 

 

 

 

11. Opieka nad zabytkami  

Uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 czerwca 2018 r. został przyjęty 

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021. 

Wyznacza on zasadnicze kierunki działań na rzecz opieki nad zabytkami i służy 

koordynacji przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie, przy poszanowaniu 

kompetencji własnych samorządów gminnych, tworząc płaszczyznę do współpracy 

zarówno z właścicielami zabytków i ich użytkownikami, jak też z lokalną 

społecznością oraz wszystkimi innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na 

rzecz ochrony dóbr kultury. Program włącza problemy z zakresu ochrony i opieki nad 

zabytkami do systemu zadań strategicznych powiatu, za priorytety uznając ochronę 

dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu potencjału przyrodniczego powiatu, 

promocję i edukację oraz tworzenie systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie 

niematerialnym. Zaplanowane działania służą głównie zahamowaniu procesów 

degradacji zabytków i w miarę możliwości doprowadzeniu ich stanu do poprawy, przy 

jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności zabytków poprzez turystyczne 

zagospodarowanie walorów przyrodniczych powiatu i równoległym budowaniu baz 

wiedzy o lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego. 

Na podstawie przyjętej 28 czerwca 2019 r. uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce 

w roku 2019 przekazanych zostało 5 dotacji o łącznej wartości 300 000 zł na 

Tradycyjnie już Nagrody Starosty Ostrołęckiego zostały wręczone 

podczas opłatkowej sesji Rady Powiatu 
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następujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach: 

- renowacja elewacji ściany frontowej Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu wraz  

z uzupełnieniem tynków, 

- wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej wikarówki  

i dzwonnicy w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie, 

- remont kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego  

w Lipnikach, 

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont 

zabytkowego kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja AP  

w Baranowie, 

- wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia 

dachowego na budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym  

w Rzekuniu. 

 
 

 

 

Bazylika w Myszyńcu otrzymała dotację z 

Powiatu na renowację elewacji ściany 

frontowej 
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12. Kultura fizyczna i sport  

Przedsięwzięcia sportowe, zarówno w wydaniu zawodowym, amatorskim, jak  

i rekreacyjnym, realizowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostrołęce  

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki 

imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki, organizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne. Najwybitniejsi sportowcy oraz działacze 

kultury fizycznej byli ponadto nagradzani zgodnie z uchwałą Rady Powiatu  

w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad, wysokości 

oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych  

za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

W 2019 roku powyższe wydatki stanowiły kwotę 81.588,96 zł i zostały 

przeznaczone na (w nawiasie podano wnioskodawców/współorganizatorów imprez): 

- Noworoczny Turniej Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży (Ostrołęcki Klub 

Karate Kyokushin), 

- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Halowej, Otwarty Turniej Tenisa 

Stołowego, Międzynarodowy Turniej Piłkarski SPRING CUP, Tydzień 

Młodzieży na Sportowo – Kruszewo, Turniej Dzikich Drużyn (GOKSiR  

w Goworowie), 

- XII Turniej Tenisa Stołowego oraz XIII Turniej Halowej Piłki Nożnej 

(Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach), 

- V Powiatowy Walentynkowy Turniej w Piłkę Nożną, Mikołajkowy Turniej Piłki 

Siatkowej, VI Powiatowy Turniej Szachowy Szach-Mat (UKS Trops), 

- V Cross Szalonego Kurpsia (Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia  

i Trzeźwości Arkadia), 

- V Ostrołęcki Bieg Papieski, Test Coopera dla Wszystkich, Mikołajki na 

Sportowo (UKS Clan Ostrołęka), 

- Młodzieżowy Rajd Rowerowy „Miejscami Pamięci 5. Pułku Ułanów” oraz 

Młodzieżowe Biegi Sztafetowe „Miejscami Pobytu 5. Pułku Ułanów 

Zasławskich” (Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku 

Ułanów Zasławskich), 

- VII Festiwal Biegowy „Zabiegaj O-Borki” (GOK w Olszewie-Borkach), 

- Jesienne Biegi Przełajowe (Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie), 

- turnieje sportowe podczas obchodów 18. rocznicy istnienia Ośrodka MONAR 

w Lipiance (Ośrodek MONAR w Lipiance), 
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- Bieg Terenowy – II Love’Las Run (Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne 

Biegam bo Lubię), 

- I Rzekuńska Szybka Dycha (UKS Rzekunianka Rzekuń),  

 

 

 

- Turniej piłkarski „Waleczni i Zdrowi”, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 

„Waleczni Cup 2019” – dla rocznika 2009 i 2010, Ogólnopolski Turniej Piłki 

Nożnej „Waleczni Cup 2019” – dla rocznika 2011 i młodsi (Stowarzyszenie 

Akademia Piłkarska Waleczni Olszewo-Borki), 

- VIII Bieg Goworowski „Bieg dla zdrowia” (Klub Sportowy Orz Goworowo), 

- Zawody Strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, Otwarte zawody 

strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego (Klub Strzelectwa 

Sportowego Obrońca), 

- Zawody Regionalne w Sportowych Rajdach Konnych (Sportowo-Szkolny 

Klub Jeździecki Virtim), 

- Polówka 2019 – turniej piłki siatkowej na trawie kat. open (Stowarzyszenie 

Projekt Radomir), 

- Turniej strzelecki z broni pneumatycznej (Koło Łowieckie Kurp), 

- Kurpiowska Kuźnia Mistrzów (UKS Fight Academy), 

- VII Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów Poległych w 1920 r. (Klub Sportowy 

Arco Ławy), 

- VIII Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu (UKS Piątka Ostrołęka), 

- Kawaleryjska Gonitwa za Lisem Hubertus 2019 (Stowarzyszenie Sympatków 

5. Pułku Ułanów Zasławskich), 

Rzekuńska Szybka Dycha została zorganizowana po raz 

pierwszy – ze wsparciem Powiatu Ostrołęckiego 
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- Podsumowanie współzawodnictwa sportowego (Powiatowy Grodzko-Ziemski 

Szkolny Związek Sportowy), 

- I Baranowski Bieg Mikołajkowy (Klub Sportowy Świt Baranowo), 

- Moto Mikołaje, 

- Nagrody Starosty Ostrołęckiego: Natalia Nalewajk, Olga Boruch, Kacper 

Suchowiecki, Adrian Duszak, Julita Sęk, Beta Opęchowska, Dorota Korzep-

Czekalska, Przemysław Dąbrowski, Marianna Pędzich, Klaudia Baczewska, 

Jakub Niziński, Szymon Niziński, Łucja Sakowska, Krzysztof Pabich, Bartosz 

Dziełak, Daniel Gadomski. 

 
 

 

 

Na realizację zadań w zakresie turystyki w 2019 r. wydatkowano 5951,10 zł. 

Beneficjentami byli uczestnicy następujących wydarzeń: 

- V Rodzinny Rajd Rowerowy (Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie), 

- III Rajd „Harcerskim Tropem” (Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec 

Ostrołęka), 

- IX Rajd Zuchowy „Kto Ty Jesteś? Polak Mały!” (Chorągiew Mazowiecka ZHP 

Hufiec Ostrołęka), 

- X Rajd Wigilijny „PRL” (Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka), 

- „Turystyka aktywna alternatywą dla tradycyjnej turystyki młodzieżowej” 

(Kurpiowska Organizacja Turystyczna). 

 

Powiat Ostrołęcki udzielał wsparcia finansowego na imprezy 

sportowe. Na zdjęciu turniej piłkarski "Waleczni i zdrowi" 

w Olszewie-Borkach 
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13. Współpraca i działalność 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. 

Program Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 

2018 roku. Jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym powiatu poprzez budowanie partnerstwa między 

samorządem i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności tworzenie 

warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podnoszenie 

skuteczności i efektywności działań, wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie 

im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych  

z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację, integracja 

organizacji realizujących zadania publiczne, uzupełnianie działań powiatu w zakresie 

nie objętym przez struktury samorządowe. 

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2019 

roku organizacjom pozarządowym przyznano dotacje na realizację w 2019 roku 

zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury (80 000 zł) oraz  

w dziedzinie kultury fizycznej (70 000 zł). W ramach procedur związanych z pomocą 

społeczną udzielono 1 dotację na łączną kwotę w wysokości 50.267,00 zł. Przyznano 

również 1 dotację na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na łączną kwotę  

w wysokości 128.040,00 zł. 

W dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury dofinansowano następujące 

zadania: 

- „Mazowieckie Prezentacje Kulturalne – Szarłat 2019” – zrealizowane przez 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sąsiad, 

- „I Olimpiada Wiedzy o Kurpiach” – zrealizowana przez Związek Kurpiów, 

- „Mówimy po kurpiowsku! Letnia Szkoła Dialektu Kurpiowskiego” – 

zrealizowana przez Związek Kurpiów, 

- „VI Festiwal Muzyczny EtnoSakralia Kurpiowskie” – zrealizowany przez 

Fundację Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etno-Klasyka, 

- „42. Miodobranie Kurpiowskie” – zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 

Myszyńca,  
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- „Smaki Kurpiowszczyzny” – zrealizowane przez Kurpiowskie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne w Łysych, 

- „Udział zespołu folklorystycznego KUD KARPOŠ Kriva z Macedonii  

w Festiwalu Folkloru Weselnego Wesele Kurpiowskie Kadzidło” – 

zrealizowany przez Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne Bractwo, 

- „Tydzień Kultury Kurpiowskiej” – zrealizowany przez Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych w Gminie Baranowo, 

- „XIX Warsztaty Etnograficzne Ginące Zawody 2019” – zrealizowany przez 

Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, 

- „IV Festiwal Muzyczny Ostrołęckie Operalia” – zrealizowany przez 

Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce, 

- „Znam Zabytki Sakralne Mojego Powiatu – warsztaty Zabytkowej 

Architektury Sakralnej Powiatu ostrołęckiego dla dzieci” – zrealizowane przez 

Fundację Nowoczesny Konin, 

- „Biesiada szlachecka w Laskach Szlacheckich” – zrealizowana przez Kółko 

Rolnicze Laskowianki w Laskach Szlacheckich. 

W dziedzinie kultury fizycznej dofinansowano następujące zadania: 

- „VI Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowana przez 

Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy 

Betanią”, 

- „Organizacja Dnia Sportu dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym i niepełnosprawnością z terenu powiatu Sport, czyli czynny 

42. Miodobranie Kurpiowskie – tradycyjnie impreza odbyła się ze wsparciem finansowym 

Powiatu Ostrołęckiego 
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wypoczynek w gronie rówieśniczym” – zrealizowana przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, 

- „Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia sportowo rekreacyjne – 

Dance-Fitness-Zumba” – zrealizowane przez Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Dylewianka w Dylewie, 

- „Organizacja IV Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym 2019” 

– zrealizowana przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe, 

- „Zajęcia szkoleniowe dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego 

w 8 gminach Powiatu Ostrołęckiego w okresie wakacji 2019 zakończone 

turniejem szkoleniowym” – zrealizowane przez Ostrołęckie Stowarzyszenie 

Tenisowe, 

- „Wyjazd zawodników na Mistrzostwa Europy do Pragi” – zrealizowany przez 

Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate, 

- „Organizacja XIII Ogólnopolskiego Turnieju w Ringo Kurpiowski Jantar” – 

zrealizowana przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nasiadki, 

- „Organizacja przez VIII Mistrzostw Klubowych” – zrealizowana przez 

Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate, 

- „Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa 

sportowego szkół” – zrealizowane przez Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny 

Związek Sportowy, 

- „Pierwszy Kurpiowski Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i 

Mężczyzn Kurpie Volleyball” – zrealizowany przez Klub Sportowy Kurpie 

Volleyball. 

 

14. Promocja Powiatu 

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym  

w zakresie promocji powiatu. Zadania te realizuje Wydział Promocji i Rozwoju.  

W 2019 r. nagrody rzeczowe stanowiły kwotę 39 945,61 zł. 

Beneficjentami byli m.in. uczestnicy następujących wydarzeń: 

- Plebiscyt „Sportowiec Roku 2018”, 

- Gala Sportowiec Roku 2018, 

- Spotkanie noworoczne członkiń KGW – Tartak 2019, 

- Budzimy wiosnę, 
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- II Turniej, konferencja i szkolenie sołtysów, liderów i działaczy powiatu 

ostrołęckiego, 

- Najbardziej przedsiębiorcza kobieta roku, 

- Gra „Skalpel Young”, 

- VIII Rzekuńskie Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji, 

- Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym, 

- Konkurs plastyczny „Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci  

W. Gomulickiego”, 

- XV Międzygminny Konkurs BAJKOWY OMNIBUS, 

- Konkurs Wiedzowo-Plastyczny o UE pod nazwą „Unia bez Tajemnic”, 

- Majówka Kurpiowska, 

- Święto Babki Ziemniaczanej, 

- 15 lat Polski w UE – Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, 

- III Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, 

- Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej NUTKA, 

- XV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Zabawy z matematyką”, 

- Noc Świętojańska, 

- Piknik z Okazji Dnia Dziecka, 

- Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów, 

- Święto jagody, 

- Festyn wiejski w Białobieli pn. „Zakończ wakacje razem z nami”, 

- XXXI Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem, 

- I Konkurs wokalny „Śpiewający powiat”, 

- „Pożegnanie lata – Dożynki 2019” Turniej Aktywnych Społeczności, 

- Niedziela Kadzidlańska, 

- -Piknik historyczny, 

 Mazowieckie skarby kulinarne – wczoraj i dziś, 

- Konkurs plastyczny „Polscy piloci w walce o odzyskanie niepodległości przez 

Polskę”, 

- Jarmark Bożonarodzeniowy Szlakiem Mazowieckich Tradycji, konkursy, 

- Pocztówka bożonarodzeniowa z motywem wycinanki kurpiowskiej. 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

97 
 

 
 

 

W ramach podejmowanych działań promocyjnych, Wydział Promocji i Rozwoju 

przygotowuje szereg materiałów i gadżetów promocyjnych. Jednym ze sposobów 

promocji regionu Kurpiowszczyzny są gadżety zawierające lokalne motywy i logo 

powiatu, które można otrzymać uczestnicząc w organizowanych bądź 

współorganizowanych przez powiat wydarzeniach. Przygotowano na tę okoliczność 

długopisy, kalendarze, teczki, ołówki, breloczki itp. 

Patronat honorowy Starosty Ostrołęckiego jest wyróżnieniem, podkreśla rangę 

wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Patronatem 

obejmowane są organizowane w powiecie ostrołęckim wydarzenia o zasięgu 

lokalnym, regionalnym. Są to przedsięwzięcia, które mają szczególne znaczenie dla 

obszaru powiatu i jego mieszkańców, chociażby poprzez promowanie lokalnego 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego, czy w kontekście kreowania pozytywnego 

wizerunku i zaangażowania się w ochronę tradycji. W 2019 roku starosta ostrołęcki 

objął swoim patronatem wiele wydarzeń. 

15. Bezpieczeństwo publiczne 

Poczucie bezpieczeństwa to nadrzędne prawo każdego człowieka. 

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie 

działań, mających na celu zapobieganie przestępstw i wykroczeń oraz 

przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym. W tym celu istotne jest 

stworzenie spójnego harmonogramu działań podmiotów poruszających się w sferze 

przeciwdziałania zagrożeniom. Działania te wymagają szerokiego współdziałania 

administracji rządowej, samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, organizacji 

W grze "Skalpel Young" wzięło udział bardzo wielu uczniów z terenu 

Powiatu Ostrołęckiego 
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społecznych i przyczyniają się do zrozumienia tego, że wszyscy jesteśmy 

współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.  

Najważniejszym dokumentem, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym i zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego jest 

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ostrołęckiego. Znajdują się w nim wszelkie 

działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom  

i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych. W Powiecie Ostrołęckim za realizację 

zadań wpływających na bezpieczeństwo publiczne i realizację planu zarządzania 

kryzysowego odpowiada Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa. Głównym celem było 

zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa wśród ludności powiatu 

ostrołęckiego, minimalizacji zagrożeń, tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu 

przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz wspieranie jednostek straży pożarnej  

i policji. 

W 2019 roku na terenie powiatu ostrołęckiego nie wystąpiły zdarzenia, które 

mogły doprowadzić do sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym, a których skutki zagrażałyby życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu 

na wielką skalę albo środowisku na znacznych obszarach. Jednakże do najczęściej 

występujących zagrożeń można zaliczyć pożary, podtopienia, zanieczyszczenia 

powietrza oraz przestępczość. 

W 2019 roku przyjęto do realizacji program profilaktyczny pn. „B&N, czyli B jak 

BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”. Celem programu jest poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa mazowieckiego. 

Podejmowane były ku temu różne działania w tym m.in.  

- kampanie i akcje społeczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

- promowanie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 

województwa mazowieckiego, 

- kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego  

- ochrona dzieci, pieszych i rowerzystów. 

Ochrona przeciwpożarowa  

W 2019 roku na terenie powiatu ostrołęckiego zadania na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej oraz ratownictwa, oprócz Państwowej Straży Pożarnej realizowały 

również 57 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym 20 jednostek wpisanych 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uczestniczyły one w akcjach 

gaśniczo-ratowniczych w czasie pożarów, zajmowały się ratownictwem technicznym 

po zdarzeniach drogowych i na obszarach wodnych. Jednostki OSP stanowią ważne 

ogniwo w ostrzeganiu ludności o istniejących zagrożeniach, prowadzą akcje 

informacyjno-profilaktyczne głownie wśród dzieci i młodzieży, zabezpieczają imprezy, 

przeprowadzają ewakuacje ludności i mienia. 
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Ochrona przeciwpowodziowa 

Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu ostrołęckiego stanowi nie tylko 

rzeka Narew, ale także mniejsze cieki wodne. Na terenie powiatu ostrołęckiego 

działa Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy, który ma na wyposażeniu sprzęt  

i narzędzia służące do walki z powodziami oraz nadzwyczajnymi zdarzeniami 

zagrażającymi środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi.  

Najważniejsze zadania realizowane w 2019 r.: 

- Dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Dylewie; 

- Dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Lelisie; 

- Objęcie honorowym patronatem wydarzenia „Dzień Służb Mundurowych” 

mającego na celu zapoznanie najmłodszych mieszkańców powiatu 

ostrołęckiego  

z tematyką dotyczącą ratownictwa; 

- Udział w spotkaniu i ufundowanie nagród dla hodowców bydła mlecznego  

z terenu powiatu ostrołęckiego – organizowane przez Mazowiecki Związek 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Parzniewie; 

- Finansowanie nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej edycja XLII „Młodzież zapobiega pożarom”; 

- Współorganizacja mistrzostw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  

w Warszawie w piłce siatkowej; 

- Finansowanie nagród w Ogólnopolskim Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”; 

- Dofinansowanie zdania „Dzień Ziemi – Lipianka 2019” organizowanego 

przez GOKSiR w Goworowie; 

- Współuczestnictwo w organizacji i fundowaniu nagród dla Laureatów IX 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na 

wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” oraz XVII edycji Ogólnokrajowego 

Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, których organizatorem jest Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

- Dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu strażackiego dla 

OSP w Zabielu Wielkim”; 
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- Dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych dla drużyny żeńskiej OSP  

w Ponikwi Dużej; 

- Dofinansowanie zadania zakupu oraz doposażenia średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czerwinie; 

- Dofinansowanie zadania „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi”; 

- Ufundowanie nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych dla jednostek OSP z terenu powiatu ostrołęckiego; 

- Ufundowanie nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy KMP w Ostrołęce; 

- Współorganizacja i finansowanie nagród podczas „Kurpiowskich Targów 

Rolniczych” organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego; 

- Dofinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla jednostki OSP  

w Lipiance; 

- Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy 

Miejskiej w Ostrołęce; 

- Zakupienie w ramach rozbudowy zintegrowanego systemu ostrzegania  

i alarmowania ludności przed wystąpieniem zagrożeń stacji meteorologicznej  

i czujnika skażeń; 

- Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów XIV Międzypowiatowego 

Konkursu Ekologicznego „Zielono mi” organizowanego przez ZSP w Kadzidle; 

- Zakupienie kamizelek odblaskowych dla dzieci i dorosłych; 

Powiat Ostrołęcki wspiera strażaków-ochotników, 

dofinansowując zakup sprzętu i samochodów 

ratowniczo-gaśniczych 
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- W ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu 

Ostrołęckiego wraz ze służbami, strażami oraz inspekcjami prowadzone były 

akcje: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”. Prowadzone były kontrole, 

programy profilaktyczne oraz pogadanki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku;  

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w celu zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(na podstawie uchwały nr 549/2010 Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2010 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy z Komendantem Miejskim 

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w sprawie Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego). 

 

16. Obrona cywilna i obronność 

Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa realizował także zadania własne  

i zlecone z zakresu obrony cywilnej oraz obronności. Do zadań z zakresu obrony 

cywilnej należy zaliczyć bieżącą aktualizację, nadzór, kierowanie oraz 

koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej jednostek 

organizacyjnych działających na terenie powiatu ostrołęckiego. Nadzór nad realizacją 

zadań obrony cywilnej prowadzono w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez 

realizację zadań upowszechniających obronę cywilną oraz przygotowanie ludności 

do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.  

W 2019 roku pozyskano dotację od Wojewody Mazowieckiego na 

modernizację „Zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach 

dla powiatu ostrołęckiego”. W ramach tego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury  

w Olszewie-Borkach zainstalowano: 

- stację meteorologiczną SPG – 2R – kwota dotacji 7072,50 zł, 

- czujnik skażeń GC-12 – kwota dotacji 9901,50 zł, środki własne 6000,00 zł. 

Montaż urządzeń pozwoli na wcześniejsze wykrycie skażeń oraz szybszą 

lokalizację pomiarów meteorologicznych na obszarze powiatu. 
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Sprawowano nadzór nad szefami OC gmin w zakresie działań 

podejmowanych w związku z dynamicznymi zmianami atmosferycznymi. 

Zaktualizowane zostały adresy serwerów pocztowych i nazwy operatorów 

pocztowych do priorytetowego zapewnienia łączności telekomunikacyjnej  

i pocztowej.  

Zadania z zakresu obronności to aktualizacja:  

- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Ostrołęckiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-

militarnego) i w czasie wojny,  

- Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu 

ostrołęckiego na potrzeby obronne państwa,  

- Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych dla powiat ostrołęckiego,  

- Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Starosty Ostrołęckiego 

w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy, 

- Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz 

przygotowanie starostwa, jednostek organizacyjnych do funkcjonowania  

w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa; organizowanie szkoleń 

obronnych; realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych; 

koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie 

W 2019 roku Powiat pozyskał dotację od Wojewody Mazowieckiego, 

dzięki której zainstalowano na budynku GOK w Olszewie-Borkach stację 

meteorologiczną i czujnik skażeń 
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wyjątkowym; wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie 

przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego; 

organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń  

o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej. 

 

Kwalifikacja wojskowa  

Starosta Ostrołęcki, realizując zadania z zakresu administracji publicznej, 

odpowiedzialny jest też za sprawne przeprowadzenie zadania zleconego, jakim jest 

kwalifikacja wojskowa, w tym za zapewnienie lokalu i wyposażenia pomieszczeń  

w sprzęty i narzędzia niezbędne do pracy trzech organów, czyli Powiatowej Komisji 

Lekarskiej oraz przedstawicieli 11 gmin i Wojskowej Komisji Uzupełnień. 

W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej stawiło się ogółem 590 mężczyzn  

i 22 kobiety z przydatnymi do służby wojskowej kwalifikacjami medycznymi.  

17. Ochrona praw konsumenta 

W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił w sumie 587 porad  

i informacji prawnych – osobiście, jak też telefonicznie. Ponadto 34 sprawy rozpatrzył 

w sposób pisemny (porady), 35 razy wystąpił do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów. 

Dominującą kategorię spraw o charakterze konsumenckim stanowiły umowy 

sprzedaży (372 porady i 26 wystąpień), w tym: 

- odzież i obuwie – 135 porad, 15 wystąpień, 

- urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy – 68 porad, 7 wystąpień, 

- meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 58 porad,  

2 wystąpienia, 

- samochody i środki transportu osobistego, części i akcesoria – 44 porady  

i 1 wystąpienie, 

- produkty związane z opieką zdrowotną – 22 porady, 0 wystąpień, 

- pozostałe – 45 porad i 1 wystąpienie. 

Sprawy dotyczące świadczonych przez przedsiębiorców usług, były w 2019 

roku mniej liczne (łącznie 195 porad i 9 wystąpień), tj.: 

- telekomunikacyjne – 81 porad, 4 wystąpienia, 

- finansowe – 19 porad, 1 wystąpienie, 

- pocztowe i kurierskie – 19 porad, 1 wystąpienie, 



 

 
Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku 

 

 

104 
 

- konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu – 17 porad, 

- ubezpieczeniowe – 20 porad, 1 wystąpienie, 

- pozostałe – 39 porad, 2 wystąpienia. 

Udzielono również 10 informacji ogólnych oraz 44 informacje 

niekonsumenckie. 

Spośród ww. umów umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na 

odległość stanowiły 24% spraw ogółem (150 porad i 8 interwencji).  

W 2019 r. znacząco spadła liczba porad oraz interwencji związanych  

z rozwiązaniem umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. To spadek  

w przypadku porad w stosunku do roku 2018 o 73%, interwencji – 83%. 

Prawdopodobnie zjawisko to związane jest z akcją, prowadzoną przez Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów – „Poznaj swojego kontrahenta” oraz rosnącą 

świadomością konsumentów, a przede wszystkim seniorów. 

18. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja 
prawna 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  

w Powiecie funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane 

w pięciu miejscach: Ostrołęka, Baranowo, Łyse, Goworowo, Myszyniec. 

W punktach Ostrołęka, Baranowo i Łyse pomoc prawną świadczyli adwokaci 

(czterech) i radcowie prawni (trzech) wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Warszawie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.  

W pozostałych dwóch punktach pomoc prawną świadczyła organizacja pozarządowa 

wyłoniona w drodze otwartego konkursu – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego 

z Krakowa. 

Łącznie w 2019 roku udzielono 528 porad prawnych, z czego 122 porady 

udzieliło Stowarzyszenie. Najwięcej porad dotyczyło prawa cywilnego (309), prawa 

rodzinnego (107) i prawa karnego (62). 

 

19. Finanse Powiatu 

Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r. przyjęty został uchwałą  

nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2019 rok. 
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19.1. Dochody i wydatki 

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 109 169 100,28 zł, co 

stanowi 117,23% planu po zmianach ustalonego na kwotę 93 123 062,85 zł, z tego: 

- dochody bieżące – w kwocie 68 110 377,68 zł, co stanowi 99,94% planu po 

zmianach oraz 62,39% ogółu wykonanych dochodów, 

- dochody majątkowe – w kwocie 41 058 722,60 zł, co stanowi 164,42% planu 

po zmianach oraz 37,61% ogółu wykonanych dochodów. 

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 85 233 966,50 zł, co stanowi 

87,04% planu po zmianach ustalonego na kwotę 97 928 272,85 zł, z tego: 

- wydatki bieżące – w kwocie 53 658 356,49 zł, co stanowi 96,66% planu po 

zmianach oraz 62,95% ogółu poniesionych wydatków, 

- wydatki majątkowe – w kwocie 31 575 610,01 zł, co stanowi 74,45% planu 

po zmianach oraz 37,05% ogółu poniesionych wydatków. 

 

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku.  

Wyszczególnienie 
Plan na dzień 

31.12.2019 r. 

Wykonanie na 

dzień 31.12.2019 r. 

% 

wykonania 

planu 

I 

Dochody ogółem, z 

tego: 93 123 062,85 109 169 100,28 117,23 

- bieżące 68 151 848,85 68 110 377,68 99,94 

- majątkowe 24 971 214,00 41 058 722,60 164,42 

 

Wydatki ogółem,  

z tego: 97 928 272,85 85 233 966,50 87,04 

- bieżące 55 515 081,85 53 658 356,49 96,66 

- majątkowe 42 413 191,00 31 375 610,01 74,45 

 Nadwyżka/deficyt -4 805 210,00 23 935 133,78   

I Przychody 8 117 710,00 8 117 710,64 100,00 

V Rozchody 3 312 500,00 3 312 500,00 100,00 

 

 

Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 23 935 133,78 zł.  

W wyniku wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  

w podanych wyżej kwotach na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień  

31 grudnia 2019 roku pozostała kwota wolnych środków, o której mowa w art. 217 
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ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 673 909,42 zł oraz 

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy  

o finansach publicznych w wysokości – 24 066 435,00 zł.  

 

Dochody budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 

1 231,41 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły  

961,42 zł. 

19.2. Przychody i rozchody 

Przychody budżetowe Powiatu w 2019 roku wyniosły 8 117 710,64 zł,  

a rozchody 3 312 500,00 zł. Źródłem wykonanych przychodów były wolne środki, 

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu na 

koniec 2018 r, wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 

Rozchody wiązały się ze spłatą rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 712 500,00 zł 

oraz wykupem obligacji w wysokości 1 600 000,00 zł. 

19.3. Zadłużenie 

Zobowiązania finansowe Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynoszą 42 692 679,60 zł i dotyczą zaciągniętych pożyczek w wysokości 82 679,60 

zł oraz emisji obligacji w wysokości 42 610 000,00 zł. 
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Część 3 
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1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

W 2019 roku Rada Powiatu w Ostrołęce obradowała na 11 sesjach i podjęła 

124 uchwały. Radni dziesięciokrotnie dokonywali zmian w budżecie Powiatu na 2019 

rok i dziewięciokrotnie zmieniali Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Radni decydowali o kierunkach działania Zarządu Powiatu, podjęli uchwałę 

budżetową na 2020 rok oraz uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-

2030. Rada podejmowała uchwały dotyczące przekształcenia dotychczasowych 

szkół powiatowych w szkoły dostosowane do wymogów ustawy Prawo oświatowe, 

przyjęła plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustaliła 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 2019 roku. Rada Powiatu określiła 

zadania, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadecydowała również o przystąpieniu 

Powiatu do realizacji projektów: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim”, „Mój pierwszy 

krok w zawodową przyszłość”, „Razem na staż plus”, „Myśleć, pracować, 

współpracować” oraz „Lepszy start w przyszłość”. Rada podejmowała uchwały 

udzielające gminom pomocy finansowej i rzeczowej oraz o przystąpieniu Powiatu do 

realizacji zadań inwestycyjnych: przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP  

w Goworowie i modernizacja pracowni informatycznej w ZSP w Myszyńcu. Przyznała 

również dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2019. Rada ustaliła plan sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych od dnia 1 września 2019 roku, 

zmieniła regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. Wyraziła również zgodę na 

zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

pomiędzy operatorami a Powiatem na dziesięciu liniach komunikacyjnych. Podjęła 

także uchwały o zamiarze likwidacji i likwidacji szkół w ramach Zespołu Szkół  

w Lelisie, zadecydowała o podniesieniu wynagrodzeń dla zawodowych rodzin 

zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania 

pieczy zastępczej, przyjęła też program współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok, ustaliła wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi  

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku. 

Zarząd Powiatu w 2019 roku pracował w składzie: Stanisław Kubeł – Starosta 

Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta, Anna Buczyńska, Antoni 

Mulawka, Waldemar Pędzich – członkowie. Zarząd odbył 46 posiedzeń i podjął  

261 uchwał.  
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2. Realizacja programów i strategii  

W 2019 r. w Powiecie Ostrołęckim obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne (zostały szczegółowo omówione przy realizacji zadań z nich 

wynikających):  

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020; 

• Powiatowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022; 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim 

na lata 2014-2020”; 

• „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na 

lata 2018-2020; 

• Projekt „LEPSZY START PLUS”, współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  

• Projekt pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W na 

terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości 

połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T.” 

• Program „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrołęckim”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. 

• Pogram kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 
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Niniejszy Raport o stanie Powiatu został przygotowany na podstawie informacji  

oraz sprawozdań przekazanych przez następujące wydziały i jednostki organizacyjne 

Powiatu: 

1. Wydział Finansowy, 

2. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

3. Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 

4. Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa, 

5. Wydział Komunikacji i Drogownictwa, 

6. Wydział Organizacji i Nadzoru, 

7. Wydział Promocji i Rozwoju, 

8. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

9. Zarząd Dróg Powiatowych, 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

11. Placówkę Oświatowo-Wychowawczą "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu, 

12. Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego,  

13. Powiatowy Urząd Pracy, 

14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

15. Środowiskowy Dom Samopomocy. 


