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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 2020 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. 

Miniony rok był  bardzo trudny z powodu pandemii koronawirusa. Musieliśmy odnaleźć 

się w nowej rzeczywistości, zmierzyć się z problemami i wyzwaniami, z którymi nigdy 

wcześniej się nie spotkaliśmy.  

Mimo to mamy nadzieję, że mieszkańcy ocenią 2020 rok jako czas trafnie 

podejmowanych decyzji, mających dobry wpływ na gospodarcze i społeczne życie 

mieszkańców powiatu. Staraliśmy się skutecznie pozyskiwać pieniądze ze wszelkich 

możliwych źródeł krajowych i zagranicznych oraz nie hamować inwestycji. Efekty naszych prac 

są widoczne przede wszystkim w infrastrukturze drogowo-mostowej, ale również w szkołach 

i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ochronie zdrowia, pomocy społecznej.  

Do małych i średnich firm z Funduszu Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej trafiło blisko  

50 mln zł. 

Wspieraliśmy także służby mundurowe i szeroko rozumianą kulturę, która podczas 

pandemii funkcjonowała w bardzo okrojonym zakresie. Co bardzo ważne, przez cały ten czas 

urząd pracował, wykonywał czynności, wydawał decyzje – choć chwilami z ograniczoną 

obsługą bezpośrednią. 

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 2020 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 
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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.  

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 2020 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 2020 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 209 348 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 Powiatu Ostrołęckiego według stanu na I półrocze 2020 r. wynosiła 

88 624 (dane GUS). W podziale na płeć, w I półroczu 2020 roku można było zauważyć 

przewagę liczby mężczyzn – 44 951 (50,7 proc.) nad liczbą kobiet – 43 673 (49,3 proc.).  

W I półroczu 2020 roku liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń żywych, tym samym 

nastąpiło tu odwrócenie korzystnego jak dotąd trendu – dodatniego przyrostu naturalnego. 

Współczynnik w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosił –0,14 (dla województwa –0,52, 

dla kraju –1,63). 

Liczba ludności stanowiła 1,63 proc. ludności województwa mazowieckiego. 

Największy przyrost naturalny w I półroczu 2020 roku zanotowała gmina Lelis, najniższy 

natomiast gmina Baranowo. 

 

Baranowo Czarnia Czerwin Goworowo Kadzidło Lelis Łyse Myszyniec Olszewo-

Borki 

Rzekuń Troszyn 

-6,78 -3,18 -2,75 -0,96 -2,11 5,14 3,11 -2,11 0,74 2,39 -2,10 

Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminach Powiatu Ostrołęckiego (źródło: www.stat.gov.pl) 

 

Największą liczbę mieszkańców w Powiecie Ostrołęckim mają gminy: Kadzidło – 11 330 

mieszkańców, Rzekuń – 10 897 mieszkańców, Olszewo-Borki – 10 785 mieszkańców oraz 

gmina miejsko-wiejska Myszyniec – 10 414 mieszkańców.  

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

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

 

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. 

Gospodarka Powiatu Ostrołęckiego ma charakter rolniczo-przemysłowo-usługowy. Coraz 

więcej dużych, nowoczesnych firm ma swoje siedziby na terenie Powiatu i tu też inwestuje. 

Nie bez znaczenia dla inwestorów, z punktu widzenia rozwoju firmy, jest m.in. stale rozwijająca 

się infrastruktura drogowa, położenie geograficzne regionu w stosunkowo niewielkiej 

odległości od dużych ośrodków wojewódzkich: Warszawy, Olsztyna i Białegostoku, a także od 

międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica. 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, 

nr 61 Warszawa-Suwałki oraz droga krajowa nr 60. 

Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjają rozwojowi usług w zakresie turystyki, 

agroturystyki oraz rekreacji. 

W Powiecie Ostrołęckim w III kwartale 2020 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 

6 265 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 234 stanowiły osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (704) podmiotów 

zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (430) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej 

(856) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (299) podmiotów 

wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną  

w Powiecie Ostrołęckim najwięcej (199) jest prowadzących działalność w formie spółek 

cywilnych. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, 

że najwięcej (5 880) jest mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników. 

3,8% (228) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,4% (1 894) 

podmiotów, a 64,9% (3 919) podmiotów w rejestrze zakwalifikowanych jest jako pozostała 

działalność.  

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Powiecie Ostrołęckim 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy  
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i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych łącznie z motocyklami (26%) oraz 

budownictwo (21,7%). 

 

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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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, a także 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. 
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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 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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Część 2 
Polityka społeczna i rynek pracy 
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Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe 

Gospodarka nieruchomościami 

Geodezja i kartografia 

Kultura, opieka nad zabytkami 

Sport i turystyka 

Organizacje pozarządowe 

Promocja Powiatu 

Bezpieczeństwo i obrona cywilna 

Ochrona praw konsumenta 

Pomoc i edukacja prawna 

Finanse Powiatu 
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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 2020 r. z pomocy i wsparcia jednostki skorzystało około 1000 osób, co stanowi 1,13% 

wszystkich mieszkańców powiatu. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii 

koronawirusa SARS-CoV-2, widoczny jest spadek liczby mieszkańców powiatu korzystających 

z pomocy PCPR w porównaniu do roku 2019. 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wydało 342 decyzje 

administracyjne. Zarejestrowało 5784 pisma przychodzące i 3566 pism wychodzących, co 

łącznie stanowiło 9350 pism. Zaobserwowano wzrost pism przychodzących w porównaniu do 

roku 2019 o  1165 pism. W dobie panującej epidemii Covid-19 znaczna część korespondencji 

miała charakter elektroniczny poprzez platformę e-PUAP, SOW czy e-mail. Tradycyjna 

korespondencja wychodząca utrzymywała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.  

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. Z pomocy specjalistów skorzystało 247 osób ze 

130 rodzin. Uzyskali 715 porad, w tym 40 porad prawnych. 49 osób skorzystało z pomocy 

specjalistów z uwagi na przemoc w rodzinie. Według danych z gmin, w porównaniu z 2019 

rokiem, nie wzrosła liczba asystentów rodziny pracujących na terenie powiatu.  

49 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu uczestniczyło w programie 

profilaktycznym, pn. „Pogodne Lato” (we współpracy z Komendą Hufca ZHP, gminnymi OPS  

i KRPS). 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w roku 2020 dodatkowo realizowało 

zadania: 

▪ Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-

19”; 

▪ Moduł III programu: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Zadania w roku 2020 były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrołęce w miarę możliwości finansowych, lokalowych, kadrowych. 
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W celu jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu, do priorytetowych zadań 

PCPR na 2021 rok, poza realizacją zadań bieżących, będzie należało pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji 

społecznej. Ważnym celem będzie dalszy rozwój zawodowej pieczy zastępczej, organizacja 

szkoleń dla rodzin zastępczych w celu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

opiekunów zastępczych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; objęcie rodzin 

zastępczych jak również mieszkańców powiatu stałym wsparciem specjalistów tj. psychologa, 

pedagoga, terapeuty, prawnika; podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników Zespołu 

ds. pieczy zastępczej, opracowanie i przyjęcie: „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej 

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

Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021-2030”.  

 

„Szlachetna Paczka” 

Starosta ostrołęcki w roku 2020 dołączył do drużyny Szlachetnej Paczki. Dla ośmiu 

wytypowanych do akcji rodzin mieszkających na terenie powiatu ostrołęckiego zostały 

przygotowane paczki z artykułami spożywczymi, słodyczami, artykułami chemicznymi oraz 

gadżetami promocyjnymi Powiatu. Upominki zostały przygotowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach świątecznej akcji pn. „I Ty możesz spotkać Mikołaja”. 

Paczki zostały dostarczone rodzinom przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki podczas finału 

akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 starosta dołączył do drużyny Szlachetnej Paczki 



 

 

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku 

15 

 

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”. 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.  

Uchwałą Rady Powiatu Ostrołęce z dnia 9 lutego 2021 r. został przyjęty „Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021-2023”, który również będzie 

służył dalszemu rozbudowywaniu i wspieraniu istniejącego systemu rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

W 2020 roku w Powiecie Ostrołęckim funkcjonowało 60 rodzin zastępczych oraz jeden rodzinny 

dom dziecka. Opieką w ten sposób zostało objętych 101 dzieci, w tym 46 z innych powiatów. 

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 15 wychowanków posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności. Na 31 grudnia 2020 r. funkcjonowało 50 rodzin zastępczych i 1 rodzinny 

dom dziecka, w których przebywało 84 dzieci. Rodziny zastępcze oraz 31 pełnoletnich 

wychowanków, którzy opuścili już dotychczasowe rodziny zastępcze, było objętych pomocą  

i wsparciem trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

W 2020 roku 17 dzieci zostało umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, z czego 

13 po raz pierwszy, natomiast 17 dzieci opuściło tę formę pieczy. Na koniec 2020 roku 

najwięcej dzieci przebywało w rodzinach zastępczych niezawodowych. Powstało 10 nowych 

rodzin zastępczych. Dwie rodziny zastępcze zawodowe zrezygnowały z pełnienia swoich 

funkcji, z czego jedna z jednym wychowankiem została przekształcona w rodzinę zastępczą 

niezawodową. Dwoje dzieci zostało przysposobionych, zaś sytuacja prawna 8 dzieci została 

uregulowana.  

 

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. Forma rodzicielstwa 

zastępczego, głównie w celu pozyskania kandydatów,  promowana była w lokalnych mediach. 

W 2020 r. do PCPR zgłosił się jeden  kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej. Ponadto trojgu osobom, które ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę 

zastępczą, wydano kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 

Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej dla jak najlepszego udzielania pomocy  

i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka stale podnosili swoje 

umiejętności i kwalifikacje – poprzez samokształcenie i uczestniczenie w szkoleniach.  
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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 pozbawionych 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 rodzinami dzieci w celu ich powrotu do domów rodzinnych 

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. 

W 2020 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu 

przebywało 17 wychowanków. Na 31 grudnia 2020 r. w Domu mieszkało 13 dzieci, w tym  

10 dzieci z terenu innych powiatów. W 2020 roku do placówki zostało przyjętych czworo dzieci.  

W placówce jest zatrudnionych 8 osób, tj. dyrektor, 6 wychowawców oraz pracownik socjalny 

w wymiarze pół etatu i pół etatu pomoc administracyjna. Opiekę psychologiczno-pedagogiczną 

nad dziećmi sprawuje Poradnia w Myszyńcu. Obsługę księgową oraz administracyjną  

w zakresie księgowości sprawuje PCPR w Ostrołęce, sprawy kadrowe placówki prowadzi 

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. 

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, głównie 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 zgodą 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. 

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



 

 

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku 

17 

 

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. 

Dom dla Dzieci w Czarnowcu to nowa jednostka samorządowa, która nie wymaga istotnych 

modernizacji. Starostwo kupiło działkę budowlaną, która została przekazana placówce  

z zamiarem zagospodarowania jej na teren rekreacyjny dla wychowanków. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak co roku, podejmowało starania w kierunku integracji 

rodzin sprawujących pieczę zastępczą. W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym  

w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Powiatowego Dnia Rodziny. W „Tygodniku Ostrołęckim” 

ukazał się artykuł, którego bohaterem była rodzina zastępcza zawodowa. Do artykułu 

dołączone były życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. Także  

z powodu epidemii 21. edycja akcji świątecznej pn. „I Ty możesz spotkać Mikołaja” miała inny 

charakter niż dotychczas. Dla wszystkich wychowanków pieczy zastępczej oraz dzieci 

biologicznych opiekunów zastępczych przygotowano paczki świąteczne ze słodyczami  

i prezentami rzeczowymi. W dniach od 21 do 23 grudnia 2020 r. pracownicy PCPR jako 

„Powiatowi Mikołaje” dostarczyli dzieciom prezenty.  

 

21. edycja akcji świątecznej „I Ty możesz spotkać Mikołaja” 
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W lipcu 2020 r. Powiat Ostrołęcki zawarł z Wojewodą Mazowieckim umowę na dofinansowanie 

realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. Projekt finansowany był z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu było zapobieganie  

i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. 

Pozyskane środki przeznaczone zostały m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu 

audiowizualnego, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  

z epidemią (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz wyposażenia do organizacji 

miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych 

i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu. Realizatorem projektu 

było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Dla 45 rodzin zastępczych, jednego 

rodzinnego domu dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”  

w Czarnowcu kupiono 24 laptopy, 2 projektory multimedialne, wieżę hi-fi, środki ochrony 

indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące, oraz wyposażono 14 miejsc do 

kwarantanny/izolacji dzieci.  

 

Do Domu dla Dzieci w Czarnowcu trafiły środki ochrony indywidualnej 

i komputery do nauki zdalnej 

 

W maju 2020 r. zarządzeniem dyrektora PCPR w Ostrołęce zostały ustalone „Zasady pomocy 

usamodzielniania wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce”. Usprawniły współpracę między pracownikami 

Centrum a wychowankami oraz przyczyniły się do poprawy jakości świadczonych usług. 
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We wrześniu 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało 

dwudniowe szkolenie dla opiekunów zastępczych pn. „Wzmacnianie poczucia satysfakcji  

z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka” z elementami 

wpływu pełnienia powyższej funkcji na dzieci własne i ich potrzeby. Ponadto omówiono 

obowiązki opiekunów usamodzielnienia.  

Szkolenie dla opiekunów zastępczych 

 

Uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 grudnia 2020 r. od 1 stycznia 2021 r. wzrosło 

wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka, dodatek dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

 

W sierpniu 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odbyły się warsztaty 

dla młodzieży pt. „Będę rodzicem”, zorganizowane przez fundację Po Drugie. Warsztaty miały 

na celu przygotowanie młodzieży do prawidłowego i odpowiedzialnego wypełniania roli 

rodzica, budowania świadomych postaw wobec rodzicielstwa, rozwoju kompetencji 

społecznych i wiedzy w zakresie zdrowia, seksualności, prawa.  
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Warsztaty dla młodzieży pt. „Będę rodzicem” 

1.2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

W 2020 roku, pomimo pandemii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w zakresie 

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych realizowało głównie zadania przewidziane ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W szczególności były to 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, określone w art. 35a ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy, tj. 

dofinansowanie: do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością; do 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie odrębnych przepisów; likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych; dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej.  

Realizację zadań zawarto w celach programu przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce  

z dnia 30 marca 2015 r. pn. „Program integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015-2020”. Głównym celem jest 

zminimalizowanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób z niepełnosprawnością, wsparcie w realizowaniu ich planów zawodowych i edukacyjnych 

oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

W 2020 r. w ramach zadań rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostrołęce realizowało zadania: 

• uczestnictwo osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych (w 2020 roku, pomimo epidemii koronawirusa oraz czasowego 

zamknięcia ośrodków rehabilitacyjnych w okresie wiosenno-jesiennym,  
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z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystało 70 osób 

z niepełnosprawnością wraz z 49 opiekunami na kwotę 123 145 zł, w tym 22 dzieci 

z niepełnosprawnością wraz z opiekunami na kwotę 43 680 zł); 

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze (w ramach dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

zrealizowano 3 wnioski na kwotę 2813 zł, natomiast w ramach dofinansowania do 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zrealizowano 618 

wniosków na kwotę 377 559 zł, w tym 70 wniosków na rzecz dzieci  

z niepełnosprawnością w wysokości 77 197 zł. W 2020 roku w ramach zadania 

wypłacono dofinansowanie o 79 661,60 zł wyższe niż w roku poprzednim. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, wnioski złożone w ramach powyższego 

zadania dotyczyły głównie dofinansowania do zakupu: stacjonarnych rowerów 

rehabilitacyjnych, pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu, aparatów 

słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego, protez kończyn 

dolnych i górnych, gorsetów ortopedycznych); 

• likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością 

zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego (w ramach zadania zrealizowano 

42 umowy w kwocie 86 855 zł, w tym 11 umów dot. dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością na kwotę 20 646 zł. W ramach likwidacji barier 

architektonicznych 6 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie do 

przystosowania łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, mającej problem 

z poruszaniem się; jeden wnioskodawca poruszający się na wózku inwalidzkim 

skorzystał z dofinansowania do likwidacji progów. W ramach likwidacji barier 

technicznych większość zrealizowanych umów dotyczyła dofinansowania do 

zakupu łóżka rehabilitacyjnego – 17 wnioskodawców skorzystało z tej formy 

wsparcia, 3 osoby z niepełnosprawnością otrzymały dofinansowanie do zakupu 

roweru rehabilitacyjnego trójkołowego, natomiast jedna osoba  

z niepełnosprawnością otrzymała dofinansowanie do zakupu krzesła toaletowego. 

W ramach likwidacji bariery w komunikowaniu się przyznano dofinansowanie do 

zakupu sprzętu elektronicznego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Z tej 

formy wsparcia skorzystało 14 wnioskodawców, w tym 9 dzieci  

z niepełnosprawnością. W porównaniu do roku 2019, z dofinansowania w ramach 

likwidacji barier skorzystało o 16 wnioskodawców więcej i wypłacono 

dofinansowanie w kwocie wyższej niż w roku ubiegłym o 56 870,40 zł). 

W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, PCPR realizowało pilotażowy program celowy 

PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu było wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym  

i zawodowym. Zawartych zostało 26 umów: 17 w ramach Modułu I – dot. likwidacji barier 
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utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – oraz 9 w ramach  Modułu II – dot. pomocy 

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Beneficjenci Programu otrzymali dofinansowanie m.in. do likwidacji bariery transportowej – 

udzielono pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; 

likwidacji barier w poruszaniu się – udzielono pomocy w zakupie: wózków inwalidzkich  

o napędzie elektrycznym oraz skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym; likwidacji barier 

w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – udzielono pomocy w zakupie 

komputerów, laptopów i specjalistycznego oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością  

z dysfunkcją narządu wzroku, obu kończyn górnych, dysfunkcją narządu słuchu  

i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Ponadto osoby z niepełnosprawnością 

otrzymały wsparcie w dostępie do edukacji poprzez dofinansowanie do poniesionych kosztów 

nauki na uczelniach wyższych.   

W 2020 r. wartość zawartych umów i zaangażowanych środków na powyższe zadania  

w ramach programu „Aktywny samorząd” 2020/2021 wyniosła 149 762,58 zł. W porównaniu 

z rokiem 2019 zrealizowano o 13 wniosków mniej i wypłacono dofinansowanie w kwocie niższej 

niż w roku wcześniejszym o 48 449,42 zł. 

W związku z epidemią, w celu dodatkowego wsparcia osób z niepełnosprawnością, Powiat 

Ostrołęcki przystąpił również do realizacji Modułu III programu: „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”.  

Jest to nowe zadanie realizowane przez Centrum w 2020 r. Pomoc w ramach Modułu III 

udzielana była osobom z niepełnosprawnością, które na skutek wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 8 grudnia 2020 

r. możliwość korzystania (przez okres, co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni 

roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana była w formie 

dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. 

Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnością, przy 

czym okres, na jaki mogło być przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy.  

W ramach programu zrealizowano 231 wnioski na kwotę 273 000 zł.  

W 2020 r. Powiat Ostrołęcki kolejny raz przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic między 

regionami w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową osób  

z niepełnosprawnością zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie. Do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wpłynął wniosek dot. obszaru „D” – tj. 

likwidacji barier transportowych gminy Myszyniec na „Zakup dziewięcioosobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, 

którego dysponentem będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku. Została 
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podpisana umowa i pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 81 000 zł. 

Realizacja i rozliczenie zadania nastąpiło w I kwartale 2021 roku. 

W ramach zadań własnych Powiatu funkcjonują na terenie Ostrołęki dwie dzienne placówki 

wspierające osoby z niepełnosprawnością, tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” 

przeznaczony dla 25 uczestników, finansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu, oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy przeznaczony dla 24 uczestników, finansowany ze środków wojewody. Ponadto 

na terenie powiatu funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez 

gminy Goworowo i Myszyniec. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”  

Warsztat prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce. 

Placówka realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do 

ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w lokalnej społeczności. 

W 2020 r. z uwagi na trwającą pandemię, decyzją Wojewody Mazowieckiego zawieszone 

zostały zajęcia w placówkach wsparcia dziennego, m.in. warsztatach terapii zajęciowej  

w terminach od 13 marca do 24 maja 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do odwołania. 

Z uwagi na powyższe, pracownicy przeszli na tryb pracy zdalnej i utrzymywali stały kontakt 

telefoniczny z uczestnikami, ich rodzinami bądź opiekunami.  

Do listopada 2020 r. liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” wynosiła 

25 osób. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu formę rehabilitacji, Powiat 

Ostrołęcki z dniem 28 grudnia 2020 roku zwiększył liczbę uczestników Warsztatu o 5 miejsc.  

W 2020 r. na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” przekazano środki 

finansowe w wysokości 569 334 zł, w tym: ze środków PFRON kwotę 512 400 zł, ze środków 

własnych Powiatu kwotę 56 934 zł. Wszystkie środki wydatkowano w całości. 

Ponadto z dniem 31 grudnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Ostrołęką  

w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrołęce, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON dla kolejnych 7 uczestników. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Celem działalności ŚDS jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie treningów, terapii; podejmowanie 

działań zmierzających do integracji społecznej uczestników; opiekę oraz wsparcie w postaci 

czynności opiekuńczo-higienicznych; współpracę z rodzinami/opiekunami poprzez 

utrzymywanie ciągłego kontaktu, więzi. Pobyt w ośrodku i uczestniczenie w terapiach  

i treningach pozwala osobom z niepełnosprawnością na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, 
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aktywne spędzanie czasu, rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi, uzyskanie 

niezbędnej poprawy lub utrzymania sprawności ruchowej, pozwalającej na przyjęcie do WTZ. 

W związku z pandemią koronawirusa decyzją Wojewody Mazowieckiego kierownik ŚDS zawiesił 

czasowo działalność ośrodka. Instruktorzy ośrodka przeszli na tryb pracy zdalnej i kontaktowali 

się na bieżąco z uczestnikami telefonicznie i za pomocą Facebooka. 

W trakcie 2020 roku z usług ośrodka korzystało 27 uczestników, z uwagi na absencję 

uczestników liczba obecnych w poszczególnych miesiącach nie przekraczała 24 osób. Wydano 

67 decyzji, w tym:  

▪ 13 decyzji kierujących na pobyt do ŚDS (wydanych na wniosek opiekunów uczestników 

ośrodka, w związku z wygaśnięciem decyzji kierujących ww. na pobyt do ŚDS), 

▪ 23 decyzje zmieniające (wydane w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w ośrodku),  

▪ 31 decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności za okres niekorzystania z usług 

ośrodka w związku z jego zamknięciem z powodu epidemii w Polsce koronawirusa. 

 

W 2020 roku, pomimo pandemii, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, podobnie 

jak w latach ubiegłych, realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i programy 

celowe PFRON. Zadaniem priorytetowym była pomoc udzielana w formie dofinansowania do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,  

a także dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Centrum realizowało 

również zadania umożliwiające osobom niepełnosprawnym swobodne i samodzielne 

poruszanie się bez barier poprzez likwidację barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością. 

Znaczącym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością był również udział w programie 

„Aktywny samorząd” oraz wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”.  

Realizacja powyższych programów wpłynęła pozytywnie na sytuację społeczną i zawodową 

wnioskodawców. Osoby z niepełnosprawnością podnosiły swoje wykształcenie, co  

w przyszłości zwiększy ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Realizacja zadań wpłynęła także 

pozytywnie na rozwój społeczny oraz na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób 

z niepełnosprawnością poprzez likwidację barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się oraz pozyskanie środków w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”, co dało możliwość zakupu samochodu do przewozu osób  

z niepełnosprawnością – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym 

Lasku. 

W 2020 roku w ramach programu celowego „Aktywny samorząd” udzielono wsparcia  

w wysokości 149 762,58 zł, natomiast w ramach Modułu III beneficjenci otrzymali 

dofinansowanie w kwocie 273 000 zł.  
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Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej udzielono wsparcia  

w wysokości 1 199 706 zł, tj.: ze środków PFRON wydatkowano kwotę 1 142 772 zł, natomiast 

kwotę 56 934 zł stanowiły środki własne Powiatu. W ramach powyższych środków pomoc 

otrzymały 484 osoby. 

Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”, zgodnie z wytycznymi Funduszu 

przekazano środki finansowe w wysokości 569 334 zł, w tym z PFRON 512 400 zł (co stanowiło 

ok. 45% otrzymanych ogółem środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej) oraz ze środków własnych Powiatu kwotę 56 934 zł.  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem  

o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia)  

i o 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. 

W 2020 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęły 1072 

wnioski: 

- 859 o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16. roku życia 

- 213 o ustalenie niepełnosprawności przed 16. rokiem życia. 

Odbyło się 139 posiedzeń komisji orzekających, na których zespół wydał 1041 orzeczeń: 830 

orzeczeń osobom powyżej 16. roku życia oraz 211 osobom poniżej 16. roku życia. 

Orzeczenia wydane dla osób powyżej 16. roku życia 
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Orzeczenia wydane dla osób przed 16. rokiem życia 

Zespół wydał także 94 legitymacje osób niepełnosprawnych uprawniające do korzystania z ulg 

i uprawnień oraz 172 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych umożliwiające korzystanie 

z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.  

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. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przystąpiło do opracowania „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021-2030”. 

Diagnoza ujawniła istnienie problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc 

społeczną. Spośród nich kluczowymi są bezrobocie oraz ubóstwo, a w dalszej kolejności 

jednymi z najważniejszych: niepełnosprawność i długotrwała choroba, alkoholizm, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 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  
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i psychologiczne. W poszczególnych zadaniach zostały opracowane programy, które 

szczegółowo zostały opisane przy konkretnych zadaniach. 

 

W 2020 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 45 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka dla 83 dzieci w nich 

umieszczonych w łącznej wysokości 369 104,24 zł. (wydatkowana dotacja wraz z kosztami 

obsługi). Od 1 lipca 2019 r. dodatek wychowawczy przysługuje również dla dzieci 

umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powyższe świadczenie zostało wypłacone 

13 wychowankom umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”  

w Czarnowcu na łączną kwotę 57 223,67 zł. (wydatkowana dotacja wraz z kosztami obsługi). 

Natomiast program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie na łączną kwotę 22 940 zł (wydatkowana dotacja 

wraz z kosztami obsługi) otrzymało 70 wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz 4 pełnoletnich wychowanków kontynuującym naukę. 

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 2020 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, przebywający w pieczy zastępczej, korzystają ze wsparcia 

psychologów pracujących w środowiskach rodzin zastępczych. Program realizowany jest 

zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. 

Powiat Ostrołęcki w roku 2021 zawrze porozumienie z inną jednostką samorządu terytorialnego 

w sprawie zapewnienia mieszkańcom powiatu pozostającym w kryzysie schronienia. 
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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. Ewidencja obejmuje 

również współpracujących z urzędem przedsiębiorców. Rejestracji podlegają także zgłoszenia 

zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcom. 

Na koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Ostrołęce wynosiła 5577 osób (2951 kobiet i 2626 mężczyzn) i była wyższa od liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2019 roku o 506 osób, tj. 9,07%. 

W 2020 roku zarejestrowanych było 3100 osób (1640 kobiet) zamieszkałych na wsi (w tym 

120 osób posiadających gospodarstwo rolne). Stanowiły one 55,59% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi wzrosła o 258 osób. 

W 2020 roku zarejestrowało się 5049 osób (2658 kobiet), tj. o 601 osób mniej niż w 2019 

roku. Wśród zarejestrowanych w tym okresie po raz pierwszy status osoby bezrobotnej 

uzyskało 1117 osób, tj. 22,12% ogólnej liczby zarejestrowanych w tym roku. 

Po raz kolejny do rejestracji powróciły 3932 osoby, tj. 77,88% ogółu zarejestrowanych w tym 

roku. Po zakończeniu wykonywania prac interwencyjnych do rejestracji powróciły 4 osoby  

(3 kobiety), po robotach publicznych – 6 osób (2 kobiety), po odbyciu stażu – 292 osoby (225 

kobiet), po szkoleniu – 50 osób (6 kobiet), po pracach społecznie użytecznych – 6 osób  

(3 kobiety). 

W 2020 roku zarejestrowały się 544 osoby (304 kobiety) pozostające w okresie do 12 miesięcy 

od dnia ukończenia nauki. 

Na koniec grudnia 2020 roku w ewidencji zarejestrowanych było 1090 osób (622 kobiet)  

z prawem do zasiłku. Stanowiły one 19,54% ogółu bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 

621 osób (158 kobiet) zamieszkałych na wsi .  
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Zarejestrowani bezrobotni według stanu na koniec grudnia 2020 r.: 
 

 

  

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 2305 1233 439 251 7,87% 19,05% 41,33% 

Powiat Ostrołęcki: 

Gmina Baranowo 267 119 28 10 0,50% 10,49% 4,79% 

Gmina Czarnia 81 46 11 7 0,20% 13,58% 1,45% 

Gmina Czerwin 102 52 23 14 0,41% 22,55% 1,83% 

Gmina Goworowo 299 150 63 38 1,13% 21,07% 5,36% 

Gmina Kadzidło 339 215 95 61 1,70% 28,02% 6,08% 

Gmina Lelis 434 243 87 56 1,56% 20,05% 7,78% 

Gmina Łyse 321 168 45 28 0,81% 14,02% 5,76% 

Gmina Myszyniec 403 212 75 38 1,34% 18,61% 7,23% 

w tym:                                                                                               

miasto Myszyniec 172 78 31 14 0,56% 18,02% 3,08% 

Gmina Olszewo-

Borki 486 222 92 41 1,65% 18,93% 8,71% 

Gmina Rzekuń 389 211 99 59 1,78% 25,45% 6,98% 

Gmina Troszyn 151 80 33 19 0,59% 21,85% 2,71% 

Ogółem Powiat 

Ostrołęcki 3272 1718 651 371 11,67% 19,90% 58,67% 

Ogółem PUP 5577 2951 1090 622 19,54% 19,54% 100,00% 

 

2.1.  Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to wyodrębniona kategoria bezrobotnych, 

 w stosunku do których przede wszystkim mogą być stosowane działania aktywizujące 

określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

z dnia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.).  
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W 2020 roku pośród zarejestrowanych bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy największe grupy stanowiły osoby: 

▪ do 30. roku życia (2165 osób) – 42,88% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w tym 

do 25. roku życia 1276 osób – 25,27% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), 

▪ długotrwale bezrobotne (2080 osób) – 41,19% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Mniej liczne grupy stanowiły osoby: 

▪ powyżej 50. roku życia (920 osób) – 18,22% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, 

▪ posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia (644 osoby) – 12,76% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych, 

▪ niepełnosprawni (172 osoby) – 3,41% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

▪ posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia (16 osób) – 

0,32% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

2.2. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

W 2020 roku zarejestrowało się 490 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

W porównaniu do 2019 roku liczba osób w tej grupie zwiększyła się o 164 osoby. 

2.3. Pośrednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe  

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym 

pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich 

pracowników. W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wpłynęły oferty na 

1166 wolnych miejsc pracy. Pośrednicy pracy odbyli 65 wizyt u pracodawców. Pozyskali do 

współpracy 546 kontrahentów Urzędu. 

 

Ponadto wpłynęły 63 wnioski o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca 

obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako 

bezrobotne lub poszukujące pracy. W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce 

wpłynęło 955 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, w tym dla 

mężczyzn 847 (88,69% ogółu oświadczeń) oraz dla kobiet 114 (tj. 11,31% ogółu oświadczeń). 

Podział oświadczeń wg obywatelstwa cudzoziemców: 

▪ Ukraina – 686 oświadczeń (71,83% ogółu), 

▪ Białoruś – 233 oświadczenia (24,40% ogółu), 

▪ Mołdawia – 18 oświadczeń (1,88% ogółu), 

▪ Gruzja – 12 oświadczeń (1,26% ogółu), 

▪ Rosja – 4 oświadczenia (0,42% ogółu), 

▪ Armenia – 2 oświadczenia (0,21 ogółu). 
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W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wpłynęło 80 wniosków  

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w tym dla 27 kobiet (tj. 33,75% ogółu) oraz dla 53 mężczyzn (tj. 66,25% ogółu). 

Podział wniosków według obywatelstwa cudzoziemców: 

▪ Ukraina – 78 (97,5% ogółu), 

▪ Białoruś – 2 (2,5% ogółu). 

2.4. Wydatki Funduszu Pracy – ogółem 

W 2020 roku ze środków Funduszu Pracy wydatkowano ogółem: 72 265 874,42 zł, w tym: 

1) na zasiłki dla osób bezrobotnych – 12 635 635,83 zł, tj. 17,48% wydatków ogółem; 

2) na pozostałe wydatki limitowane – 770 333,48 zł, tj. 1,07% wydatków ogółem w ramach 

których sfinansowano: 

a) rozwój i eksploatację systemu teleinformatycznego – 282 589,03 zł, 

b) opłaty sądowe, egzekucyjne i odsetki– 3 843,13 zł, 

c) szkolenie kadr służb zatrudnienia– 89 311,00 zł, 

d) refundację dodatków do wynagrodzeń – 136 771,32 zł, 

e) opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 214 857,30 zł, 

f) poradnictwo zawodowe i informację zawodową – 10 535,97 zł, 

g) Radę Rynku Pracy – 19 300,00 zł, 

h) inne wydatki Funduszu Pracy – 13 125,73 zł; 

3) na wydatki na aktywne formy nielimitowane (dodatek aktywizacyjny) – 696 861,40 zł, tj. 

0,96% wydatków ogółem, 

4) na wydatki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy – 58 163 043,71 zł, tj. 

80,49% wydatków ogółem, w tym na: 

a) szkolenia bezrobotnych – 299 389,03 zł, tj. 0,51% wydatków na aktywne formy, 

b) roboty publiczne – 250 006,52 zł, tj. 0,43% wydatków na aktywne formy, 

c) refundacje wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych 

w ramach prac interwencyjnych – 1 198 810,55 zł, tj. 2,06% wydatków na aktywne 

formy, 

d) staże u pracodawcy – 2 848 866,90 zł, tj. 4,90% wydatków na aktywne formy, 

e) bony na zasiedlenie – 987 000,00 zł, tj. 1,70% wydatków na aktywne formy, 

f) jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 

5 322 573,82 zł, tj. 9,15% wydatków na aktywne formy, 

g) prace społecznie użyteczne – 5 742,00 zł tj. 0,01% wydatków na aktywne formy, 

h) badania osób bezrobotnych – 14 545,00 zł, tj. 0,02% wydatków na aktywne formy, 

i) wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 379 486,80 zł, tj. 0,65% 

wydatków na aktywne formy, 

j) inne instrumenty rynku pracy (Tarcza Antykryzysowa) – 46 856 623,09 zł, tj. 

80,57% wydatków na aktywne formy. 
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2.5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane ze środków 

Funduszu Pracy w 2020 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. 

W 2020 roku w związku z powstałą sytuacją epidemiczną przyjęto ustawę z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zwaną dalej ustawą COVID-19. Ustawa ta wprowadziła 

przepisy mające na celu m.in. ochronę istniejących miejsc pracy, realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy.  

Łączny limit środków Funduszu Pracy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 59 324,10 tys. zł. 

Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii: 

▪ 2 700 902,08 zł – na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach 

podstawowych działań urzędu, określone algorytmem, 

▪ 43 143 369,11 zł – na realizację zadań wynikających z tarczy antykryzysowej COVID-

19 z rezerwy Funduszu Pracy, 

▪ 7 826 787,32 zł – na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym tarcza antykryzysowa COVID-19 – 3 479 080,41 

zł, 

▪ 5 653 041,49 zł – na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Europejskiego, w ramach Osi priorytetowej VIII, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym tarcza antykryzysowa 

COVID-19 – 1 754 741,49 zł. 

 

Podział limitu środków Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

W 2020 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynikające z ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy były realizowane w oparciu 

o programy: 

▪ aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków określonych algorytmem, 

▪ na realizację zadań wynikających z tarczy antykryzysowej COVID-19 rezerwy Funduszu 

Pracy, 

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

i powiecie ostrołęckim (IV)” w ramach Osi priorytetowej I Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
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▪ 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. 

 

Środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu w kwocie 2 700 902,08 zł były przeznaczone 

na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób 

bezrobotnych. Zadania realizowane są z tych środków w ciągu całego roku budżetowego.  

W ich ramach w 2020 r. były realizowane szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, 

staże, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie, badania bezrobotnych oraz 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2020 r. wydatki wyniosły 

2 700 757,47 zł. 

 

W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku 

życia, pozostających bez pracy w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim.  

Projekt w 2020 r. objął grupę 340 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 2020 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane  

w ramach projektu wydatkowano 4 342 705,92 zł z kwoty limitu 4 347 706,91 zł. 

 

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”. 

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

należących do grup defaworyzowanych, pozostających bez pracy w Ostrołęce i powiecie 

ostrołęckim, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, po  

50. roku życia i niepełnosprawni. 

W 2020 roku projektem objęto grupę 271 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 2020 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

realizowane w ramach projektu wydatkowano 3 748 940,43 zł z kwoty limitu 3 898 300,00 zł. 

W 2020 roku realizowano działania mające na celu ochronę istniejących miejsc pracy 

wynikające z ustawy COVID-19. Urząd wsparł przedsiębiorców, pracodawców i organizacje 

pozarządowe i kościelne osoby prawne poprzez: 

▪ pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – wydatkowana kwota: 28 351 873,00 zł, 
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▪ pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3  

o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) – 137 210,73 zł, 

▪ dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych – 5 698 510,00 zł, 

▪ dofinansowanie części kosztów pracowników wynagrodzeń oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz organizacjom 

pozarządowym – 12 634 638,36 zł, 

▪ dofinansowanie kościelnym osobom prawnym części kosztów wynagrodzeń 

pracowników – 34 391,00 zł. 

 

Łączny limit wynosił 48 377 191,01 zł, w tym w ramach: 

▪ Rezerwy FP – 43 143 369,11 zł, 

▪ POWER – 3 479 080,41 zł, 

▪ RPO WM – 1 754 741,49 zł. 

 

Łączne wydatki wyniosły 46 856 623,09 zł, w tym w ramach: 

▪ Rezerwy FP – 41 623 844,56 zł, 

▪ POWER – 3 478 124,16 zł, 

▪ RPO WM – 1 754 654,37 zł. 

Z przyznanych środków na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 57 783 556,91 zł, tj. 

97,40% limitu.  

 

W 2020 roku aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu objęto 918 

osób, w tym 603 osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Osoby bezrobotne 

korzystały z takich subsydiowanych aktywnych form jak: 

▪ szkolenia – 52 osoby, 

▪ prace interwencyjne – 312 osób, 

▪ roboty publiczne – 20 osób, 

▪ staże – 390 osób, 

▪ bony zasiedleniowe – 208 osób, 

▪ prace społecznie użyteczne – 6 osób, 

▪ refundacja kosztów zatrudnienia dla osób do 30. roku życia – 33 osoby, 

▪ środki na podjęcie działalności gospodarczej – 221 osób, 

▪ doposażenie stanowiska pracy – 4 osoby. 

2.6. Szkolenia i prace interwencyjne 

W 2020 roku szkoleniami objęto 52 osoby bezrobotne, w tym 27 osób zamieszkałych na terenie 

powiatu ostrołęckiego. Szkolenia indywidualne organizowane były m.in. w zakresie: kurs 
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spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG-spoiny pachwinowe, kurs spawania blach 

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

MAG, prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, 

kurs Excel od początkującego do zaawansowanego. Kurs Excel dla księgowych, ECDL BASE, 

operator koparki jednonaczyniowej klasy III, kurs fryzjerski z zakresu barberingu, operator 

walca drogowego, prawo jazdy kat. C+E. 

Na szkolenia wydatkowano kwotę: 312 664,03 zł, tj. 0,54% wydatków. 

 

W 2020 roku zawarto 124 umowy z pracodawcami. Zorganizowano 148 miejsc pracy w ramach 

prac interwencyjnych, do których skierowano 156 osób bezrobotnych (114 osób zamieszkałych 

na terenie powiatu ostrołęckiego). Spośród 185 osób, które zakończyły wykonywanie tych 

prac, zatrudnienie znalazły 183 osoby, tj. 98,92 %. 

Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach takich jak: sprzątaczka, robotnik, pracownik 

administracyjny, młodszy opiekun, robotnik gospodarczy, pracownik gospodarczy, dozorca. 

Na prace interwencyjne wydatkowano kwotę: 1 198 810,55 zł, tj. 2,08% wydatków. 

2.7. Roboty publiczne i staże 

W 2020 roku zawarto 10 umów z pracodawcami, w ramach których zorganizowano 21 nowych 

miejsc pracy w ramach robót publicznych. Do robót publicznych skierowano 20 osób 

bezrobotnych (w tym: 15 osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego). Spośród 20 

osób, które zakończyły wykonywanie tych prac zatrudnienie znalazło 6 osób, tj. 30,00%. 

Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach robotników gospodarczych. 

Na organizację robót publicznych wydatkowano kwotę: 250 006,52 zł, tj. 0,4% wydatków. 

W 2020 roku zawarto 308 umów w sprawie odbycia stażu pracy przez bezrobotnych, w ramach 

których skierowano 343 osoby, w tym z powiatu ostrołęckiego 217 bezrobotnych. Odbywanie 

stażu rozpoczętego w 2019 r. kontynuowało 47 osób. Spośród 289 osób, które ukończyły staże, 

252 osoby (87,20%) podjęły pracę. 

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

sprzedawca, sekretarka, recepcjonista, pracownik kancelaryjny, pomoc kuchenna, mechanik 

pojazdów samochodowych, ogrodnik terenów zieleni, kasjer handlowy, urzędnik ubezpieczeń 

społecznych, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, opiekunka, kucharz, operator 

maszyn, konserwator sprzętu. 

Na staże wydatkowano kwotę: 2 850 026,90 zł, tj. 4,94% wydatków. 

2.8. Bon zasiedleniowy 

W 2020 roku zawarto ze 110 bezrobotnymi, w tym 71 z powiatu ostrołęckiego, umowy  

w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie (skierowany do osób do 30. roku życia). Bon na 

zasiedlenie rozpoczęty z 2019 roku kontynuowało 98 osób. Spośród 122 osób, które zakończyły 

zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie, dalsze zatrudnienie znalazło 85 osób, tj. 69,68%. 
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Wydatki jakie zostały poniesione w ramach bonu na zasiedlenie to: 987 000,00 zł, tj. 1,71 % 

wydatków. 

2.9. Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2020 roku wypłacono 221 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym: 145 osobom zamieszkałym na terenie powiatu ostrołęckiego. 

Jednorazowych środków udzielono na kwotę: 5 322 573,82 zł, tj. 9,22% wydatków na aktywne 

formy. Bezrobotni otrzymywali środki w wysokości 24 tys. zł. 

Bezrobotni, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności uruchomili 

następujące rodzaje działalności gospodarczej: 

1. działalność handlową – 18 osób; 

2. działalność usługową – 193 osoby, w zakresie m.in.: 

▪ usług remontowo-budowlanych, 

▪ usług w zakresie projektowania, 

▪ usług kosmetycznych i fryzjerskich, 

▪ usług naprawy i konserwacji pojazdów, samochodów i maszyn, 

▪ usług elektrycznych, 

▪ usług fotograficznych, 

▪ usług informatycznych, 

▪ usług sprzątania, 

▪ usług hydraulicznych, 

▪ usług barberskich, 

▪ usług prawniczych, 

▪ usług dekarskich, 

▪ usług krawieckich, 

▪ usług gastronomicznych, 

▪ usług spawalniczo-ślusarskich, 

▪ usług zagospodarowania terenów zieleni. 

3. działalność produkcyjną uruchomiło 8 osób: 

▪ produkcja mebli, 

▪ produkcja tortów i ciast, 

▪ produkcja i obróbka zdjęć. 

4. inne – 2 osoby: 

▪ doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii, 

▪ wykonanie rękodzieła artystycznego. 

2.10. Prace społecznie użyteczne 

W 2020 roku zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w 1 gminie powiatu 

ostrołęckiego. W pracach tych uczestniczyło 6 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub 
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uczestników kontraktów socjalnych, zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego. Wydatki 

poniesione na tę formę to 5 742,00 zł, tj. 0,01% wydatków. 

2.11. Tarcza antykryzysowa COVID-19 

W 2020 roku były realizowane instrumenty tarczy antykryzysowej COVID-19.  

W ramach realizowanych instrumentów, które miały na celu ochronę istniejących miejsc pracy, 

udzielane były: 

▪ pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, 

▪ pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3  

o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), 

▪ dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych, 

▪ dofinansowanie do części wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, 

▪ dofinansowanie organizacjom pozarządowym, 

▪ dofinansowanie kościelnym osobom prawnym części kosztów wynagrodzeń 

pracowników. 

Do urzędu wpłynęło 8 155 wniosków o udzielenie wsparcia. W 2020 roku na realizację 

powyższych instrumentów wydatkowano kwotę 46 856 623,09 zł, tj. 81,1% wydatków. 

 

3. Transport i drogi publiczne 
 

Wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii nie wpłynęło negatywnie na realizowane  

w Powiecie Ostrołęckim inwestycje drogowe. Roboty budowlane przebiegały w normalnym 

tempie z chwilowymi przerwami, spowodowanymi krótkotrwałym zastojem w dostawach 

materiałów na budowę. Z uwagi na łagodną zimę w sezonie 2019-2020, wiele zadań udało się 

prowadzić zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Dzięki temu stan zaawansowania robót był 

często większy niż to wcześniej zakładano.  

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 i dostosowaniem ich do parametrów normatywnych, kolejnym zadaniem jest 

budowa pozostałej infrastruktury drogowej, czyli m.in. parkingów, chodników, oświetlenia, 
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zatok przystankowych, zjazdów indywidualnych zapewniających dostęp do dróg oraz zjazdów 

publicznych. Cały układ drogowy Powiatu Ostrołęckiego stanowi uzupełnienie sieci dróg 

krajowych wojewódzkich oraz gminnych.  

 

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.  

 

W sieci drogowej Powiatu Ostrołęckiego najwięcej jest dróg powiatowych. Ich łączna długość 

wynosi obecnie ok. 867,2 km, w tym: 

▪ drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 835,9 km, 

▪ drogi o naw. żwirowej, gruntowej i brukowcowej o długości ok. 31,3 km. 
 

 

 

Długość dróg powiatowych (źródło: www.stat.gov.pl, dane własne) 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrołęckiego  

i sprawuje nadzór nad utrzymaniem dróg powiatowych w okresie lata i zimy oraz realizuje 

powierzone mu zadania w ramach inwestycji drogowych. 
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Długość dróg gminnych (źródło: www.stat.gov.pl) 

 

Ideą, która służy dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu 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 

powiązanie subregionu ostrołęckiego z subregionem siedleckim, miastem stołecznym 

Warszawą, Białymstokiem, Olsztynem, subregionem ciechanowskim, podlaskim i warmińskim. 

Potrzebne jest dogodne i krótsze połączenie komunikacyjne dla firm kooperujących z innymi 

ośrodkami gospodarczymi kraju, z kontrahentami w Polsce i za granicą. 

Potencjał rozwojowy największych firm subregionu ostrołęckiego ma zasięg międzynarodowy, 

ponadto na terenie Powiatu istnieją korzystne warunki i odpowiednie tereny inwestycyjne dla 

lokalizacji kolejnych zakładów, zarówno przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i z innych gałęzi 

gospodarki. Stąd też zaistniała potrzeba przebudowy układu komunikacyjnego, ponieważ 

jedną z najważniejszych barier rozwoju gospodarczego subregionu ostrołęckiego jest słabo 

ukształtowana infrastruktura techniczna, co skutkuje brakiem możliwości aktywizacji 

gospodarczej oraz tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy na potencjalnych terenach 

inwestycyjnych.   

Rozbudowane i przebudowywane w roku 2020 drogi stanowiły bardzo istotne połączenia 

komunikacyjne dla mieszkańców powiatu. Warto zauważyć, że przebudowie dróg towarzyszyła 

przebudowa obiektów mostowych, które wymagały pilnej naprawy. Dzięki otrzymanym 

środkom finansowym z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przebudowano 

dwa obiekty mostowe. 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 
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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.  

3.1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych 

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych ma na celu zwiększenie spójności komunikacyjnej 

województwa i regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego. Zrealizowane i realizowane  

w 2020 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, Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych, budowy mostów – rządowy program 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 ma wpływ na zniwelowanie różnic standardu życia oraz 

zwiększenie spójności społecznej mieszkańców Mazowsza. Dobrej jakości drogi tworzą 

komplementarny układ z siecią dróg wyższej kategorii i poprawiają spójność przestrzenną  

w obszarze sieci dróg regionalnych północnej części Mazowsza, podnosząc w ten sposób 

konkurencyjność województwa mazowieckiego.   

3.2. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych 

Powiat ostrołęcki jest największym powiatem w województwie mazowieckim. 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 
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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 zakładów 

pracy. Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg są drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Istotnym problemem jest zły stan nawierzchni bitumicznych. Stopniowo zwiększająca się liczba 

pojazdów, wzrost natężenia ruchu oraz intensywna eksploatacja dróg prowadzą 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, Agrana 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 – 

do tworzenia nowych miejsc pracy.  

Na rozwój Powiatu Ostrołęckiego w sposób znaczący wpływa rozwój branży rolno-spożywczej 

oraz grup kapitałowych związanych z przetwórstwem (mleko, mięso, kasze, płatki, 
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komponenty do soków, owoce i warzywa) oraz transport i handel związany z tymi artykułami. 

Szacowana wartość produkcji wspomnianych grup kapitałowych to już ponad 7 mld zł rocznie. 

3.4. Najważniejsze zadania realizowane w 2020 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. 

Na podstawie przyjętych uchwał  w 2020 roku Powiat Ostrołęcki dokończył inwestycje 

rozpoczęte w latach poprzednich i zrealizował nowe zadania drogowe: 

 

1. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (na terenie Gminy 

Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury 

komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPOWM-RIT. Przebudowa infrastruktury 

drogowej wymaga dużych nakładów finansowych. Dzięki środkom unijnym możliwe 

jest podejmowanie działań w szerszym zakresie. Środki pochodziły z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Inwestycja została rozpoczęta w 2017 roku i zakończona 

w 2020 roku. Wybudowano drogę o długości 6030 m, znacząco skracając czas  

i odległość w podróży do Warszawy. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 

2 334 811,18 zł. Wartość poniesionych całkowitych wydatków związanych  

z realizacją inwestycji wyniosła 14 670 716,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

EFRR w kwocie 8 493 011,98 zł. 

 

Kadzidło-Łyse-Łączki. Inwestycja rozpoczęła się w 2018 roku, a zakończyła w 2020 roku 
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2. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki na 

terenie Gminy Łyse. Jest to inwestycja współfinansowana ze środków Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych stanowiących dotację Marszałka Samorządu 

Województwa Mazowieckiego oraz ze środków gminy Łyse. Dokończono prace  

w ramach II etapu. Rozbudowano drogę o długości 10 916 m. Inwestycja została 

rozpoczęta w 2018 roku i zakończona w 2020 roku. Na jej dokończenie w 2020 roku 

wydatkowano 866 285,07 zł.  

Wartość całej inwestycji wyniosła 7 988 486,51 zł, w tym dotacja z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 

Lokalnych w wysokości 4 200 000,00 zł. 

3. Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Ponikiew Duża, 

Goworowo, Szczawin, Kunin z dojazdami. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 

roku. Docelowo przebudowano odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 7016 m 

oraz 7 obiektów mostowych. Roboty drogowe zostały zakończone w 2020 roku. 

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 660 200,42 zł. 

Most na Orzu – przebudowany w ramach rezerwy subwencji ogólnej 

 

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe. Inwestycja 

rozpoczęta w 2019 roku i zakończona w 2020 roku. Został przebudowany odcinek drogi 

o długości 1693 m. W 2020 roku wydatkowano kwotę 733 218,25 zł. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł 1 330 704,83 zł, w tym pomoc Gminy Czarnia 600 000 zł. 

5. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2552W Zabiele – Ołdaki – 

Teodorowo, 2554W Troszyn – Zabiele, nr 2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec. 

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi oraz wypłacono 

odszkodowania za grunty pod drogę. Wydatkowano kwotę 54 900,00 zł. Pomoc 

finansowa gminy Rzekuń wyniosła 27 450,00 zł. 
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6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – 

Szkwa. Wykonano roboty w ramach I etapu rozbudowy drogi, odebrano prace na 

wartość 1 165 091,39 zł. Pozostałe roboty zostały wykonane w ramach II etapu w 2020 

roku. Łącznie rozbudowano drogę na odcinku o długości 2029 m. Całkowite koszty 

zrealizowania inwestycji wyniosły 2 067 925,64 zł, w tym pomoc finansowa Urzędu 

Gminy Lelis w wysokości 450 000 zł. 

7. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło – 

Jeglijowiec – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady. W ramach zadania 

opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi, wykonanie oświetlenia 

oraz wypłacono odszkodowania za grunty pod drogą. Wydatkowano kwotę w wysokości 

54 900 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Kadzidło w wysokości 27 450 złotych. 

8. Budowa mostu na rzece Narew 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 na rzece Narew. 

Wydatkowano kwotę w wysokości 330 624,00 zł. Pomoc finansowa gminy Rzekuń 

wyniosła 23 000 złotych oraz gminy Lelis 23 000 złotych. Prace będą kontynuowane  

w latach następnych. 

9. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2545W Grabnik 

– Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227W Przasnysz – Baranowo na terenie 

gminy Olszewo-Borki i gminy Baranowo w ramach FDS. 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. W ramach I etapu  

w 2020 roku wydatkowano kwotę 19 395 980,75 zł, w tym środki dotacji z FDS 

15 460 658 zł oraz pomoc finansowa gminy Olszewo-Borki 791 635,00 zł i gminy 

Baranowo w wysokości 1 183 000,00 zł. 

10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło. Opracowano 

dokumentację techniczną na przebudowę drogi oraz wypłacono odszkodowania za 

grunty pod drogą. Wydatkowano kwotę w wysokości 126 747,94 zł, w tym pomoc 

finansowa gminy Kadzidło w wysokości 55 350,00 złotych. 

11. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach 

– Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od 

drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło w ramach 

FDS. Przebudowano i rozbudowano odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 

12 379 m. Wybudowano dwa ronda i chodniki o długości 525 m. Inwestycja była 

współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i została zakończona  

w 2020 roku. Łączna wartość inwestycji wyniosła 14 799 443,26 zł, w tym: 
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dofinansowanie ze środków FDS w wysokości 11 799 855,00 zł, pomoc finansowa 

gminy Rzekuń 548 000,00 zł oraz gminy Troszyn w wysokości 672 000,00 zł. 

12. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2554W 

Troszyn – Zabiele, nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz), nr 

2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i gminy Rzekuń 

w ramach FDS. Inwestycja została zakończona w 2020 roku. Rozbudowano  

i przebudowano ciąg komunikacyjny dróg powiatowych łącznie na 4 odcinkach 

drogowych o całkowitej długości 9,1 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną 

o szerokości od 5,5 m do 6,0 m, której szerokość pasa ruchu wyniosła od 2,75 m do 

3,0 m. Wykonano pobocza utwardzone oraz zbudowano chodniki dla pieszych o łącznej 

długości 149 m. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonano 4 skrzyżowania. 

Nawierzchnię oznakowano znakami poziomymi i ustawiono oznakowanie pionowe z folii 

odblaskowej wyższej generacji oraz namalowano przejścia dla pieszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Troszyn – Zabiele, Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) 

przebudowana została w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka – Krobia – Jazgarka. Inwestycja 

została rozpoczęta i zakończona w 2020 roku. Przebudowano odcinek o długości 330 

m. Powiat otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 

100 000 zł. Koszt wykonanych prac wyniósł 530 548,93 zł. 

14. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki w msc. 

Łyse. Zbudowano chodnik o długości 329 m. Zadania było współfinansowane ze 
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środków pomocy udzielonej powiatowi przez gminę Łyse w wysokości 124 000 zł. 

Wydatkowano 249 609,94 zł. 

15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 – Turzyn – 

Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Ostrołęka w msc. Pasieki. Z wydatkowanych 

środków finansowych wykonano dokumentację techniczną. Całkowity koszt 

wykonanych prac wyniósł 15 990 zł.  

16. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin – Borek – Suchcice.  

Z wydatkowanych środków finansowych wykonano chodniki z kostki betonowej  

o długości 428 m w msc. Czerwin. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 

218 422,43 zł, w tym pomoc finansowa gminy Czerwin wyniosła 80 000 zł. 

17. Wykonanie oznakowania poziomego. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego powiat wspólnie z gminą Lelis odnowił oznakowanie poziome nawierzchni. 

Konieczność realizacji tego zadania wynikała z bardzo małej czytelności istniejącego 

oznakowania poziomego. Wykonano oznakowanie grubowarstwowe na nawierzchniach 

dróg powiatowych o powierzchni 8075,80 m2. Całkowity koszt wykonanych prac 

wyniósł 389 895,84 zł, w tym pomoc finansowa gminy Lelis wyniosła 150 000,00 zł. 

18. Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 627 z drogą ekspresową nr S-61. 

Opracowano koncepcję obwodnicy Ostrołęki z włączeniem do dróg krajowych  

i wojewódzkich na terenie powiatu ostrołęckiego oraz połączenie z drogą ekspresową 

S-61. Wydatkowano kwotę w wysokości 98 400 zł. 

19. Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz 

z dopływami. W ramach inwestycji przebudowano dwa obiekty mostowe oraz drogi 

dojazdowe do tych mostów o długości 4015 m. Wydatkowano łącznie 8 541 120,18 zł, 

w tym dotacja ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 121 249  zł, pomoc 

finansowa gminy Goworowo w wysokości 1 175 000 zł oraz środki COVID w wysokości 

2 537 629,75 zł. 

20. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki. W ramach prac 

przebudowano drogę na odcinku 284 m. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 

306 216,62 zł, w tym pomoc finansowa gminy Kadzidło 127 709 zł. 

21. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji polegało głownie na opracowaniu 

niezbędnych dokumentacji technicznych poświęconych rozbudowie i przebudowie dróg 

powiatowych. W 2020 roku na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 503 681 zł, w tym 

pomoc gminy Czerwin w kwocie 50 000 zł. 

 

Łącznie w ramach inwestycji drogowych realizowanych i zrealizowanych w 2020 roku 

wydatkowano kwotę 63 990 452,17 zł, w tym: środki UE 1 380 924,91 zł, środki z pomocy 

gmin powiatu ostrołęckiego w wysokości 8 013 785,00 zł, dotacje i subwencje oraz środki 

finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a obecnie Rządowego Funduszu Dróg 

Lokalnych, w wysokości 42 452 900,91 zł. 
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W 2021 roku Powiat będzie kontynuował zadania ze środków własnych, wsparcia finansowego 

gmin, z pomocy w ramach utworzonego Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – oraz z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Zaplanowano do przebudowy obiekt mostowy w Krysiakach, który będzie współfinansowany 

ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W chwili obecnej wykonywane są dokumentacje 

techniczne inwestycji zaplanowanych w 2021 roku.  

4. Komunikacja 
 

Powiat Ostrołęcki w ramach swoich działań realizuje wiele zadań w obszarze szeroko 

rozumianej komunikacji. 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), nadzór 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 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 2020 r. zarejestrowanych było 102 931 pojazdów, w tym: 

Samochodów osobowych 54 637 szt. 

Samochodów ciężarowych 13 680 szt. 

Samochodów specjalnych 1381 szt. 

Motocykli i motorowerów ( łącznie) 10 357 szt. 

Przyczep i naczep ( łącznie ) 13 176 szt. 

Autobusów  330 szt. 

Ciągników rolniczych 9223 szt.  

Pojazdów samochodowych innych 147szt. 

 



 

 

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku 

48 

 

W ramach wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa czynności związanych z: 

1. rejestracją i ewidencją pojazdów rozpatrzono 66 232 sprawy, w tym wydano: 

▪ 23 792 decyzje o rejestracji pojazdów, 

▪ 1171 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, 

▪ 31 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i skierowań na wybicie tabliczek 

znamionowych pojazdów, 

przyjęto: 

▪ 3263 zgłoszenia zbycia, 

▪ 5328 zgłoszeń nabycia, 

▪ 5339 wniosków o dokonanie modyfikacji danych pojazdów (gaz, hak, Vat, Cit itp.), 

▪ dokonano 27 308 innych czynności związanych z obsługą mieszkańców powiatu  

w zakresie rejestracji pojazdów.  

2. wydawaniem praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 

rozpatrzono 10 577 spraw, w tym:  

▪ 5882 – wydane prawa jazdy, 

▪ 4634 – wydane/przyjęte profile kandydatów na kierowców /PKK/, 

▪ 27 – wydanych międzynarodowych praw jazdy, 

▪ 33 – wydane zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, 

▪ 1 – wydane pozwolenie do kierowania tramwajem. 

3. wydawaniem i cofaniem zezwoleń przedsiębiorcom i szkołom na prowadzenie szkoleń 

kierowców nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkoleń – rozpatrzono 

577 spraw. 

4. 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 2020 r. rozpatrzono 34 sprawy oraz wykonano 17 kontroli. Wydano  

2 uprawnienia diagnosty samochodowego. 

5. usuwaniem w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdów z dróg Powiatu 

Ostrołęckiego  

▪ 127 pojazdów usuniętych w 2020 r., 

▪ 9 pojazdów przejętych na rzecz Powiatu Ostrołęckiego, 

▪ 9 wydanych 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 96 491 zł. 
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W ramach bieżących zadań powiatu mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców stwarzających zagrożenie 

wydano: 

a) 209 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności o cofnięciu uprawnień do kierowania 

pojazdami, w tym: 

▪ 188 decyzji w związku z kierowaniem pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu, 

▪ 10 decyzji w związku z przekroczeniem dozwolonej liczby punktów za wykroczenia 

drogowe, 

▪ 11 decyzji w związku z uzyskaniem negatywnych badań lekarskich lub 

psychologicznych. 

b) 539 decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, w tym: 

▪ 165 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy w związku  

z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, 

▪ 148 decyzji za brak zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, 

▪ 191 decyzji za brak badań lekarskich i psychologicznych, 

▪ 20 decyzji za przekroczenie 24 pkt. karnych, 

▪ 15 decyzji za niewywiązywanie się ze zobowiązań alimentacyjnych. 

 

Ponadto Wydział Komunikacji i Drogownictwa realizował zadania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzgadnianie i zatwierdzanie projektów czasowych  

i stałych zmian organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych  

i gminnych, prowadzenie działań kontrolnych w zakresie prawidłowości umieszczenia sygnałów 

i znaków drogowych, oznakowania skrzyżowań i przejść dla pieszych.  

W wyniku wyżej wskazanych działań zatwierdzono 132 zmienione organizacje ruchu oraz 

wydano 13 opinii, w tym 3 dotyczące uroczystości i imprez powodujących utrudnienia w ruchu 

lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny. 

4.1. Organizacja publicznego transportu  

Do najważniejszych zadań komunikacyjnych, zrealizowanych przez Powiat  

w 2020 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 Autobusowych. 

W 2020 roku były to 2 nowe połączenia i kontynuowano 5 połączeń. Na ten cel pozyskano 

środki zewnętrzne w łącznej kwocie 1 005 126 zł. 
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Przebieg linii: 

 

Linia nr 1: Ostrołęka – Myszyniec przez Baranowo 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec – Ostrołęka ul. 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 58. 

 

Linia nr 2: Ostrołęka – Łyse przez Jazgarkę, Wykrot 

Opis trasy: Ostrołęka dworzec – Ostrołęka ul. Stacha Konwy – Zabrodzie – Antonie – Antonie 

kolonia – Szwendrowy Most – Łodziska – Gibałka I/II – Szafarnia I/II – Brzozówkal/II – 

Kadzidło dworzec – Kadzidło skrzyżowanie – Kadzidło 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 Michałowo – Obierwia 

Aleksandrowo – Chudek I – Chudek szkoła – Chudek skrzyż. – 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-

Graniczna – Ostrołęka ul. Słowackiego – Rzekuń II – Rzekuń IV – Janochy – Grucęle – 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-

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. 
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Linia nr 6: Ostrołęka- Łyse przez: Lelis, Kadzidło, Lipniki  

Ostrołęka Piłsudskiego D.A. – Ostrołęka ul. Mostowa – Ostrołęka ul. Stacha Konwy – Ostrołęka 

Padlewskiego – Ostrołęka Sierakowskiego – Zabrodzie – Białobiel rozlewnia – Białobiel – 

Białobiel II – Siemnocha – Gnaty – Durlasy I – Durlasy II – Durlasy – Lelis – Gibałka – Szafarnia 

– Dylewo – Dylewo II – Kuczyńskie – Kadzidło II – Kadzidło I – Kadzidło dworzec – Kadzidło 

ul. Wojska Polskiego – Golanka II – Golanka – Sul – Szafranki – Lipniki II – Lipniki – Baba – 

Plewki – Złota Góra – Dawia – Serafin – Łyse JBB – Łyse. 

 

Linia nr 7: Ostrołęka – Kunin przez: Goworowo, Suchcice, Czerwin 

Ostrołęka dworzec – Ostrołęka ul. Goworowska, LUX – Ostrołęka ul. Goworowska, kościół – 

Ostrołęka ul. Goworowska, CPN – Ostrołęka ul. Goworowska, Rolna – Tobolice – Czarnowiec 

– Czarnowiec – Daniszewo – Zapieczne – Jarnuty – Janki Młode – Wojsze – Grodzisk – Czerwin 

– Borek – Suchcice – Brzeźno 02/09 – Brzeźno 04/07 – Brzeźno sklep – Brzeźno 08/03 – Wólka 

Brzezińska10/01 – Goworowo –Wólka Brzezińska 12/21 – Ponikiew Mała – Ponikiew Duża – 

Ponikiew Mała skrzyż. – Pasieki Szkoła – Pasieki centrum – Józefowo – Wólka Kunińska – Kunin 

I – Kunin II. 

 

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. 

Raport obejmuje okres realizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz 2020/2021. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Powiecie Ostrołęckim funkcjonowało 10 szkół dla młodzieży,  

9 szkół dla dorosłych oraz dwadzieścia oddziałów kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych.  

W bieżącym roku szkolnym (2020/2021) liczba aktywnych szkół dla młodzieży wzrosła do 11 

(utworzono oddział Branżowej Szkoły I Stopnia w Łysych). Liczba szkół dla dorosłych pozostała 

na poziomie 9, natomiast liczba oddziałów na kursach kwalifikacyjnych wzrosła do 23 

oddziałów, przy zwiększonej o 199 osób liczbie słuchaczy.  
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ZSP w Baranowie             

ZSP w Czerwinie             

ZSP w Goworowie             

ZSP w Kadzidle             

ZSP w Łysych             

ZSP w Myszyńcu             

ZSP w Troszynie             

Kierunki kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku szkolnym 2020/2021 
(Źródło: opracowanie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce) 

 

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

liczby osób uczących się w zespołach – o 257 (tj. 12,41%). Na ten wynik składa się wzrost 

liczby uczniów o 224 (26,26%) oraz liczby słuchaczy o 33 osoby (2,71%).  

Wzrost liczby uczniów spowodowany był 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. 

W roku szkolnym 2020/2021 nastąpił zdecydowany (w stosunku do roku 2019/2020) wzrost 

liczby osób uczących się w zespołach, o 179 osób (7,66%). Na wynik ten składa się wzrost 

liczby uczniów o 21 (1,95%) oraz liczby słuchaczy o 158 (12,55%). Ogólna liczba słuchaczy 

szkół dla dorosłych zawiera również liczbę uczestników kursów kwalifikacyjnych. 

Każdego roku w Zespołach Szkół Powiatowych najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa 

Rady Ministrów. W roku 2020 stypendia odebrało 20 uczniów. Jednocześnie corocznie 

przyznawane są nagrody okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego najlepszym absolwentom 

Zespołów Szkół Powiatowych. W 2020 roku nagrody rzeczowe otrzymało sześciu absolwentów 

na kwotę 3 000 zł.  

Ponadto pięciu uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych w 2020 roku otrzymało 

stypendium z projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie 
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uzdolnionych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Program był skierowany do uczniów uzdolnionych  

w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, 

matematyki i przedsiębiorczości. 

 

Liczba etatów nauczycielskich w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęła wartość 115,74 etatu, 

natomiast w roku szkolnym 2020/2021 – 116,07 etatu.  

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki 

regularnie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe. W roku 2020 nauczyciele kształcili się 

na uczelniach wyższych oraz uczestniczyli w kursach i szkoleniach, doskonaląc swój warsztat 

pracy. Wśród tych osób są również dyrektorzy szkół i placówek, którzy korzystają  

z różnorodnych form doskonalenia. Równocześnie z indywidualnym szkoleniem nauczycieli – 

dyrektorzy organizują szkolenia rad pedagogicznych wynikające z potrzeb placówek. Szeroka 

oferta edukacyjna proponowana przez szkoły powiatowe niejako wymusza potrzebę 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jednocześnie organ prowadzący zorganizował  

i sfinansował kilka zbiorowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając 

pojawiające się zmiany prawa oświatowego. W związku z trwającą pandemią wszystkie formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywały się w formie zdalnej. Kadra pedagogiczna  

w szkołach uczestniczyła również w szkoleniach z zakresu obsługi programów do zdalnego 

nauczania młodzieży. 

 

Mając na uwadze oczekiwania społeczności lokalnej, analizę rynku 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 związku z reformą oświaty, od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w branżowych 

szkołach I stopnia, technikach oraz liceach ogólnokształcących odbywa się równolegle  

w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych. Nabór na rok szkolny 

2019/2020 objął ofertę skierowaną zarówno do uczniów kończących 8-letnie szkoły 

podstawowe, jak również 3-letnie gimnazja. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach 

pierwszych rozpoczęło o 75 osób więcej niż rok wcześniej. W związku z tzw. „podwójnym” 

rocznikiem do szkół powiatowych dla młodzieży nabór wzrósł o 281 uczniów, natomiast do 

szkół dla dorosłych deklaracje przyjęcia złożyło o 206 słuchaczy mniej. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół powiatowych przyjęto 1020 uczniów i słuchaczy, co  

w stosunku do roku szkolnego 2019/2020 jest o 8 osób mniej, z tego uczniów mniej o 246, 

natomiast słuchaczy o 238 osób więcej. 
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Aby zapewnić odpowiednią bazę dydaktyczną do realizacji nowych zadań, Powiat Ostrołęcki 

wystąpił z wnioskami do Ministerstwa Edukacji i Nauki na wyposażenie pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń, które nie pełniły dotychczas funkcji 

dydaktycznych, a także na wyposażenie pracowni do nowych zawodów.   

 

Złożono również trzy wnioski z 0,4% rezerwy na wyposażenie pomieszczeń po adaptacji  

w zespołach szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej, wniosek na wyposażenie pracowni 

zawodowej w szkole, w której w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje nowy kierunek 

kształcenia w szkole policealnej – technik sterylizacji medycznej – oraz wniosek na 

dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 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. Wnioskowano łącznie  

o kwotę 499 487 zł, otrzymano 104 331 zł. Środki zostały przekazane do jednostek i po 

uzupełnieniu środkami z budżetu powiatu pozwoliły na kontynuację doposażania pracowni  

w zespołach oraz gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych w poradniach. 

 

ZSP w Baranowie otrzymał dodatkowo 48 000 zł na doposażenie pracowni komputerowej. 

Zakupiono 6 komputerów stacjonarnych z monitorami jako uzupełnienie sprzętu otrzymanego 

w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

zdalnego nauczania”.  

 

 

ZSP w Baranowie otrzymał 48 000 zł na doposażenie pracowni komputerowej 
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ZSP w Czerwinie otrzymał dodatkowe 20 000 zł na doposażenie pracowni multimedialnej, która 

częściowo została wyposażona z dochodów uzyskanych przez jednostkę.  

 

ZSP w Goworowie dzięki dodatkowym środkom w wysokości 96 738 zł zmodernizował 

pracownię językową i obecnie funkcjonuje jako pracownia językowo-komputerowa. Zakupiono 

24 komputery NTT wraz z oprogramowaniem, jednostkę centralną, monitor dotykowy, monitor 

interaktywny, router, program do sterowania pracownią, 12 stolików uczniowskich, biurko,  

24 krzesła.   

 

ZSP w Kadzidle otrzymał dodatkowo 21 331 zł na doposażenie klasopracowni w krzesła, stoliki, 

projektor, tablicę multimedialną z mobilnym stojakiem. Kupiono również wyposażenie pracowni 

piekarniczej na kwotę 10 540,81 zł (m.in. meble, okap, robot planetarny). 

 

ZSP w Łysych otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości 98 416 zł na modernizację 

pracowni językowo-komputerowej. Kupiono 25 komputerów, jednostkę centralną nauczyciela 

i stanowiska uczniowskie. Dodatkowo ze środków własnych szkoła zmodernizowała pracownię 

technologii żywności i zakupiła pomoce dydaktyczne (wagi, kuchenkę elektryczną, maszynki 

do mięsa, miksery, szafę chłodniczą, zmywarkę) za kwotę 15 778,49 zł oraz wymieniła oprawy 

oświetleniowe, źródła światła na energooszczędne i zmodernizowała instalację elektryczną 

(14 336,40 zł).  

 

ZSP w Troszynie otrzymał dodatkowe 56 000 zł na wyposażenie pracowni sterylizacji 

medycznej (suszarka, sterylizator, zgrzewarki, myjka ultradźwiękowa, igłotrzymacz, odgryzacz 

kostny, metkownica trzyrzędowa, inkubator testów, lupa podświetlana), 5 laptopów wraz  

z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 zestawy komputerowe oraz meble do 

pracowni medycznej. Przy wsparciu Powiatu Ostrołęckiego łącznie wydatkowano 90 977,28 zł. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie otrzymała dodatkowo środki finansowe  

w wysokości 10 800 zł na wyposażenie gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych. Kupiono 

klimatyzatory, sprzęt biurowy niezbędny podczas pracy z dzieckiem oraz pomoce dydaktyczne. 

Przeprowadzono również adaptację dwóch pomieszczeń w budynku ZSP w Troszynie, w którym 

odbywają się zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone przez poradnię. 

Pomieszczenia te znajdują się na parterze budynku z oddzielnym wejściem dostosowanym dla 

osób niepełnosprawnych, posiadają osobną łazienkę i korytarz.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu otrzymała dodatkowe 15 000 zł na 

wyposażenie nowego gabinetu w Kadzidle. 
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Pomoc losowa 

Powiat Ostrołęcki otrzymał również w ramach złożonego wniosku 0,4% rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych, 

środki w kwocie 29 795 zł na usunięcie skutków zdarzenia w budynku sali gimnastycznej oraz 

budynku szkoły. Łączna wartość wykonanych robót remontowych to 59 590 zł, w tym wkład 

własny Powiatu Ostrołęckiego 29 795 zł. 

 

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 

Powiat Ostrołęcki w roku 2020 otrzymał subwencję oświatową zwiększoną o kwotę 75 000 zł 

na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych 

w prowadzeniu zajęć zdalnych. Środki te zostały przekazane do zespołów szkół i poradni na 

podstawie sporządzonych list nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania i list 

uprawnionych dyrektorów jednostek oraz jako dotacja celowa przekazana do Terapeutycznej 

Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim. Łącznie wydatkowano 74 987,87 zł. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Powiat Ostrołęcki doposażył w 2020 

roku biblioteki szkolne w nowości wydawnicze (książki nie będące podręcznikami)  

w 5 Zespołach Szkół Powiatowych: w Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Myszyńcu i Troszynie. 

Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 16 960 zł oraz 

zabezpieczony wkład własny w kwocie 4 240 zł pozwoliły na uatrakcyjnienie księgozbiorów 

bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz uzupełnienie ewentualnych 

braków, w szczególności lektur szkolnych. Kupiono 873 pozycji książkowych. 

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 

tablica” na lata 2020-2024 

Powiat Ostrołęcki uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. W roku 2020 możliwość 

wnioskowania miały po raz pierwszy szkoły ponadpodstawowe. Otrzymano dotację w kwocie 

154 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 153 770,16 zł, angażując jednocześnie wkład własny 

w wysokości 39 042,45 zł. Kupiono w 11 szkołach (2 liceach ogólnokształcących, 2 szkołach 

branżowych i 7 technikach) łącznie 47 laptopów i 5 interaktywnych monitorów dotykowych  

o przekątnej co najmniej 55 cali.  

Zespoły Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie i Troszynie wzbogaciły się o sprzęt  

o wartości po 17 500 zł, w Goworowie o wartości 17 450 zł, w Kadzidle o wartości 34 919,70 

zł, w Łysych o wartości 34 843 zł oraz w Myszyńcu o wartości 53 d099,91 zł.  
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W 2021 roku Powiat Ostrołęcki przystąpi do kolejnej edycji programu, dzięki któremu będzie 

możliwy zakup projektorów, tablic interaktywnych lub głośników. 

 

Projekt „Zdalna szkoła” 

W 2020 roku Powiat Ostrołęcki podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 

realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

w systemie kształcenia zdalnego”. Jego celem było sfinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają 

sprzętu umożliwiającego im realizację zajęć zdalnych. W ramach projektu kupiono 20 laptopów 

wraz z oprogramowaniem za kwotę 69 000,00 zł. 

Komputery zostały przekazane 17 uczniom i 3 nauczycielom z 6 zespołów szkół powiatowych. 

 

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauczania zdalnego” 

W 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego na wyposażenie 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, Powiat Ostrołęcki potwierdził swoją gotowość do współpracy w ramach 

partnerstwa z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W ramach „Mazowieckiego 

programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” Zespół Szkół 

Powiatowych w Baranowie otrzymał 8 zestawów komputerowych stacjonarnych, 13 laptopów, 

12 tabletów, 13 drukarek laserowych. Ponadto placówka otrzymała oprogramowanie 

edukacyjne Corinth 3D. Także z budżetu powiatu kupiono 6 zestawów komputerowych wraz  

z oprogramowaniem.  

Wartość projektu wyniosła 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej: 27 999 840,00 zł. 

5.2. Konkursy 

W roku 2020 w Zespole Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie 

zorganizowano konkurs biologiczny pn. „Narządy zmysłów człowieka”. Wzięli w nim udział 

uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki,  

a także uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu ostrołęckiego.  

Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 1 500 zł.   

 

Konkursy nabierają charakteru cyklicznego i cieszą się coraz większą popularnością wśród 

dzieci i młodzieży. Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 i stan zagrożenia 
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epidemicznego wszystkie inne planowane olimpiady, konkursy czy zawody sportowe zostały 

odwołane. 

5.3. Projekty „miękkie”, dofinansowane ze środków UE, realizowane  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki 

1. „Lepszy start w przyszłość!” – projekt skierowany do 42 uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu. 

Zakładał realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczo-

matematycznych, zajęć z języka obcego oraz zajęć związanych z technologią cyfrową.  

W ramach projektu uczniowie uzyskali kompetencje ułatwiające funkcjonowanie na rynku 

pracy. Prowadzone były działania „uzupełniające” odpowiadające na zdiagnozowane deficyty 

w szkole (doposażenie pracowni komputerowej), realizowane tak, aby tworzyć spójny 

nowoczesny system edukacji.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 142 027,75 zł. Wniosek o wsparcie projektu uzyskał 

dofinansowanie ze środków EFS w wysokości 139 742,75 zł.  

Wkład własny Powiatu Ostrołęckiego wyniósł 7 400,00 zł, w tym niefinansowy  

w postaci udostępnienia sal lekcyjnych – 5 115,00 zł oraz finansowy na zakup materiałów 

biurowych w wysokości 2 285,00 zł.  

Projekt realizowany był w ramach umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych do 30 czerwca 2020 roku. 

 

2. „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” – w 2019 został złożony wniosek  

o dofinansowanie projektu „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” w ramach programu 

Erasmus+. Otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i 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. Realizację projektu zaplanowano na okres 12 miesięcy (wrzesień 2019 r. – 

sierpień 2020 r.). Jego wartość wyniosła 148 720 euro, co stanowi równowartość 642 768,00 

zł, w tym: w 2019 r. – 596 655,00 zł, w 2020 r. – 46 113,00 zł. Wszyscy uczestnicy projektu 

wyjechali na staż w tym samym czasie, w okresie listopad/grudzień 2019 roku. 

 

3. „Razem na staż plus” w 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie z programu 

Erasmus+ „Razem na staż plus”. Otrzymał on dofinansowanie z listy rezerwowej  

w trybie konkursowym 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. 
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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 wyniosła 636 210,00 zł, w tym: w 2019 r. – 587 807,00 zł, 

w 2020 r. – 48 403,00 zł. Wszyscy uczestnicy projektu wyjechali na staż w tym samym czasie, 

w okresie listopad/grudzień 2019 roku. 

 

4. „Myśleć, pracować, współpracować” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020" – projekt miał na celu zdobycie i doskonalenie, przez młodzież 

w wieku 15-19 lat – uczniów szkół zawodowych – umiejętności społecznych niezbędnych na 

rynku pracy. Realizacja projektu, zaplanowana w roku szkolnym 2019/2020, została przyjęta 

przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży 

z siedzibą w Warszawie. Do projektu przystąpiło 30 uczniów technikum, kształcących się  

w zawodzie technik technologii żywności i technik agrobiznesu. W 2020 roku zrealizowano 

projekty społeczne („W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Dzień Młodego Odkrywcy”). Polska 

Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach projektu zapewniła wkład własny finansowy, jak 

również:  

• materiały do prowadzenia zajęć dla nauczycieli oraz materiały dla uczniów, 

• wynagrodzenie dla nauczycieli (odrębne umowy o pracę),  

• transport, noclegi i wyżywienie młodzieży na szkoleniach wyjazdowych,  

• środki finansowe na realizację projektów społecznych,  

• podróż po rynku pracy i spotkania z pracodawcami, 

• poznawanie grup aktywności lokalnej, 

• bieżącą koordynację i wsparcie merytoryczne. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 538 000 zł, bez finansowego wkładu własnego Powiatu 

Ostrołęckiego/Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. 

Głównym celem wyżej wymienionych projektów było m.in. wzbogacenie oferty edukacyjnej, 

dostosowanie jakości kształcenia do poziomu europejskiego, zwiększenie zdolności na 

reagowanie na europejskie tendencje zawodowe i dostosowanie programu kształcenia 

zawodowego do europejskiego rynku pracy, otworzenie się na nowe możliwości jakie dają 

programy oraz narzędzia europejskie. 

 

5. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” to projekt przyjęty do realizacji  

w okresie od kwietnia 2018 r. do 31 marca 2023 r. w ramach umowy pomiędzy Powiatem 

Ostrołęckim a Województwem Mazowieckim. W imieniu Województwa ARMSA przeprowadzi 

staże/praktyki zawodowe, szkolenia i inne formy kształcenia. W projekcie weźmie udział 182 
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uczniów technikum z Zespołów Szkół Powiatowych: w Baranowie, Goworowie, Kadzidle  

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

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby placówek zajmujących się kształceniem zawodowym oraz 

przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników. Zyskają szkoły, uczniowie, ale 

i nauczyciele. Uczniowie mogą liczyć na staże i praktyki zawodowe, ale także kursy 

specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.  

Dla każdej ze szkół został opracowany i wdrożony program innowacji pedagogicznej. 

Uatrakcyjni on zajęcia i wzbogaci obecne procesy nauczania o nowe, nieszablonowe działania, 

dzięki którym uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności. Z kolei działania te przełożą się na 

zwiększenie szans absolwentów tych szkół na rynku pracy. W ramach wdrażania innowacji 

pedagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. W pracowniach 

zawodowych pojawi się nowy sprzęt. 

W ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”: 

• Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie w 2020 roku zorganizował szkolenia 

nauczycieli dotyczące kuchni wegańskiej – 4 nauczycieli/20 h, szkolenia uczniów 

dotyczące wdrażania innowacji pedagogicznej z zakresu zastosowania kuchni 

wegańskiej – 25 uczniów/20h oraz zajęcia specjalistyczne z uczniami – 25 uczniów/10 

h. Zrealizowano zakupy do wyposażenia pracowni technologicznej w celu realizacji 

zajęć oraz zakupiono 4 laptopy wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 

Professional Plus. Bez udziału wkładu własnego szkoła wzbogaciła się o pomoce 

dydaktyczne do dwóch pracowni zawodowych; 

• Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie w 2021 roku planuje zrealizować zakupy do 

wyposażenia szkoły w celu realizacji zajęć dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli 

i dla uczniów związane z innowacją pedagogiczną; 

• Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w 2021 roku planuje zrealizować zakupy  

do wyposażenia szkoły w celu realizacji innowacji pedagogicznej oraz szkolenia dla 

nauczycieli i dla uczniów związane z innowacją pedagogiczną;  

• Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu w 2021 roku otrzymał 

20 zestawów komputerowych jak również trwają przygotowania  

do przeprowadzenia szkoleń on-line dla nauczycieli i dla uczniów związane  

z innowacją pedagogiczną. 

 

6. „Za życiem” to program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Do realizacji zadań 

wynikających z programu przystąpiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Myszyńcu w ramach porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej  

a Powiatem Ostrołęckim. Dzięki realizacji programu dano dzieciom możliwość korzystania z 

form terapii, których dotychczas nie było w Poradni, w postaci dogoterapii oraz konsultacji 

lekarza neurologa. Dzieci objęto też zajęciami pedagogicznymi, logopedycznymi, rehabilitacji 
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ruchowej, integracji sensorycznej. Okres realizacji projektu: 2017-2021 r. Wartość dotacji 

celowej na realizację zadania: 513 000 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 99 036,63 zł. 

W 2020 r. z Programu skorzystało 115 dzieci, w tym 42 do 3. roku życia (urodzonych w latach 

2017-2020) oraz 73 starszych, nie uczęszczających do szkoły. Zajęciami terapeutycznymi 

objęto 80 dzieci. Zajęcia wzbogacono o bajkoterapię. Programem objęto dzieci, u których 

stwierdzono następujące niepełnosprawności: niepełnosprawność intelektualna, 

słabowidzenie, słabosłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, afazja, autyzm, zespół Aspergera, 

niepełnosprawności sprzężone. Dzieci te posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju. W sumie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zajęciami 

terapeutycznymi objęto 52 podopiecznych. 

Większości dzieci objętych programem „Za życiem” udzielono pomocy wielospecjalistycznej. 

Korzystały one z różnych rodzajów zajęć. Podopiecznym umożliwiono korzystanie z form 

terapii, których wcześniej nie było w Poradni, tj. dogoterapii, hipoterapii, alpakoterapii, 

aquaterapii, arteterapii, stymulacji polisensorycznej oraz konsultacji lekarza neurologa. 

Dzieci korzystały z następujących rodzajów zajęć: pedagogicznych, wsparcia 

oligofrenopedagogicznego, tyflopedagogicznego, surdopedagogicznego, psychologicznych, 

logopedycznych, neurologopedycznych, usprawniania słuchu, logorytmiki, rehabilitacji 

ruchowej, wsparcia fizjoterapeutycznego, integracji sensorycznej, dogoterapii, hipoterapii, 

alpakoterapii, arteterapii, aquaterapii, bajkoterapii, stymulacji polisensorycznej, terapii ręki. 

Ponadto 60 dzieci skorzystało z konsultacji lekarza pediatry/specjalisty neurologii dziecięcej. 

Współpracowano z rodzicami, udzielając im specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka 

oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy. 

Wskazywano i organizowano właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, 

specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innej (w zależności od potrzeb).  

Współpracowano z instytucjami udzielającymi wsparcia dziecku i rodzinie, w tym Przychodnią 

Lekarską „Rodzina” – Poradnia w Czarni, Poradnią Neurologiczną dla dzieci Bożena Ślusarz  

w Ostrołęce, przedszkolami i szkołami, także niepublicznymi.  

Dzieci i ich rodziny uczestniczyły w Balu Karnawałowym w Kadzidle zorganizowanym  

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu. 

W roku 2020 w programie „Za życiem” zatrudnionych było 24 specjalistów, w tym pedagodzy, 

oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedapsycholog, logopedzi, neurologopedzi, 

surdologopeda, terapeuta SI, rehabilitanci, inni terapeuci oraz lekarz o specjalizacji: 

pediatria/specjalista neurologii dziecięcej. 

 

7. Lokalny Animator Sportu w 2020 r. 

W roku 2020 Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej na zatrudnienie dwóch osób na stanowisko animatora sportu na obiekcie 

„Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Powiatowych w Łysych w okresie od 1 marca 
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do 30 listopada 2020 r. Każdy z animatorów jest zobowiązany do wykonywania zadań na 

obiekcie Orlik przez 30 godzin miesięcznie. Na Orliku odbyły się też: turniej piłki nożnej i turniej 

piłki siatkowej. 

 

Po zakończonych w 2020 roku projektach rozpoczęły się kolejne na nowy rok szkolny 

2020/2021, m.in.: 

1. Projekt pn. „Europejskie tajniki zawodu” otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji i 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 zakłada zorganizowanie stażów zawodowych w Portugalii w gospodarstwach 

ekologicznych, zakładach przetwórstwa rolnego, sklepach, restauracjach, piekarniach  

i cukierniach dla 65 uczniów technikum, kształcących się w zawodzie technik technologii 

żywności, technik agrobiznesu oraz technik handlowiec. Realizacja zaplanowana od 1 grudnia 

2020 r. do 30 listopada 2021 r. 

W związku z sytuacją epidemiczną przewiduje się możliwość przesunięcia terminu wyjazdu,  

a także wydłużenie czasu realizacji projektu o 12 miesięcy. 

Wartość projektu: 149 747 euro, co stanowi równowartość kwoty 680 375,00 zł, w tym:  

w 2020 r. – 544 300,00 zł 

w 2021 r. – 136 075,00 zł. 

 

2. Projekt pn. „W świecie nauki!” realizowany w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy 

gminą Lelis – pełniącą funkcję Lidera Projektu – a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Myszyńcu, pełniącą funkcję Partnera Projektu. Poradnia jest odpowiedzialna za realizację 

zadania, tj.: „Zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 

pracy”.  

W związku z epidemią projekt nie został zrealizowany w ustalonym terminie – do 31 grudnia 

2020 roku – i okres jego realizacji został wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. 

Łączna wartość dofinansowania wynosi 151 723,76 zł, co stanowi 94,93% wydatków 

kwalifikowalnych Projektu. 

 

3. „Wchodzimy na rynek pracy!” w ramach RPO WM 2014-2020 – projekt skierowany do 

39 osób (21 kobiet i 18 mężczyzn) powyżej 18. roku życia, niepracujących, z terenu powiatu 

ostrołęckiego (głównie absolwenci Zespołów Szkół Powiatowych i członkowie rodzin dzieci 

objętych opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu).  

W ramach projektu uczestnicy mogą uczestniczyć w zajęciach z psychologiem, doradcą 

zawodowym, warsztatach z kompetencji społecznych, kursach zawodowych i trzymiesięcznych 

płatnych stażach u pracodawców. 
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Projekt realizowany w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Myszyńcu (Lider Projektu) a Firmą Kamilnet Kamil Mierzejewski (Partner 

Projektu). 

Całkowita wartość projektu wynosi 402 028,09 zł. Uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 

381 628,09 zł, co stanowi 94,93% wartości projektu.  

Projekt realizowany od dnia 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

5.4. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

Powiat Ostrołęcki jest również organem prowadzącym dla dwóch Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu. Zakres działania obu poradni obejmował w roku 2020 

wszystkie gminy z terenu Powiatu Ostrołęckiego. 

Odbiorcami usług poradni są 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. 

Prowadzone formy pomocy dla dziecka i jego rodziny: 

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

• terapia SI, 

• badanie 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 fakt prowadzenia 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 
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dzieci, jak 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 od wielu lat w poradni 

rehabilitant. Do realizacji zadań WWRD przeznaczone zostały odrębne pomieszczenia, 

urządzone tak, aby można w nich było wykonać zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto w Myszyńcu, 

Czerwinie, Rzekuniu i Kadzidle 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, 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 we wszystkich 

siedzibach poradni. 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.  

Wprowadzono nowości takie jak: badanie i terapia EEG-biofeedback oraz trening słuchowy 

Neuroflow. 

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Czerwinie i Myszyńcu w związku z sytuacją 

epidemiczną realizowały swoje działania statutowe w reżimie sanitarnym, a bogata oferta 

poradni czasowo ograniczona została do zdalnych działań w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  



 

 

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku 

65 

 

Poradnie w Czerwinie i Myszyńcu łącznie (wg stanu na 30 września): 

 

Działania 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 91 109 dzieci 

udział dzieci w Programie „Za życiem” 159 74 dzieci 

rehabilitacja 185 138 

terapia SI 48 55 dzieci 

diagnozy SI + konsultacje 153 105 

Neuroflow – diagnoza 30 26 

wydane orzeczenia do kształcenia specjalnego 62 92 

alpakoterapia 9 10 dzieci 

aquaterapia 25 12 dzieci 

terapia ręki stała 16 79 dzieci 

stymulacja polisensoryczna 30 85 dzieci 

bajkoterapia 0 3 dzieci 

dogoterapia 23 7 dzieci 

hipoterapia 15 8 dzieci 

arteroterapia 20 15 dzieci 

logorytmika 4 5 dzieci 

integracja bilateralna 0 18 

konsultacji + diagnoz 
5 dzieci (stała terapia) 

biofeedback terapia  0 3 dzieci 

terapia tyflopedagogiczna stała 0 4 dzieci 

 

5.5. Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami 

Równolegle z działaniami poradni również szkoły organizowały, wtedy kiedy sytuacja 

epidemiczna pozwalała, działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

Podjęto następujące działania: 

• organizowano nauczanie indywidualne, 

• organizowano zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
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• organizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinie 

wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

• 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, 

• 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 2019/2020 i 2020/2021 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 2019/2020 pobierało 7, a od września 2020 roku 8 uczniów. Obecnie 

uczy się tam 9 osób. 

 

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 – w roku szkolnym 

2019/2020 WWRD zorganizowano dla 5 dzieci, zaś w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia WWRD 

rozpoczęło 4 dzieci, a od stycznia 2021 roku 5 dzieci. 

 

W roku 2020 Powiat Ostrołęcki dotował obydwie 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 2020. Łączna dotacja przekazana w 2020 roku 

Terapeutycznej Szkole Podstawowej – 490 555,86 zł oraz Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej – 25 563,44 zł. 

5.7. Inwestycje 

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie – wykonano modernizację 

komina. Wartość inwestycji 110 000 zł. 
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5.8. Priorytety/cele na 2021 rok 

Lokalny Animator Sportu w 2021 r. 

W roku 2021 Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej na zatrudnienie 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 2021 r. Planuje się do realizacji następujące wydarzenia sportowe:  

• turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; 

• turniej piłki siatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

• turniej tenisa ziemnego, ringo. 

 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych  

w Goworowie 

W 2021 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2021” dla zadania pod nazwą „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkół Powiatowych w Goworowie”. Wniosek Powiatu Ostrołęckiego podlega ocenie formalnej 

i merytorycznej, dokonywanej przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. 

 

Projekt pn. „Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” – 

realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej z Butterfly Consulting Sp. z o.o. oraz 

pracodawcami z regionu.  

W imieniu Powiatu Ostrołęckiego podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań  

w zakresie określonym dla Powiatu będzie Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, Zespół 

Szkół Powiatowych w Łysych, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz Zespół Szkół 

Powiatowych w Myszyńcu. 

Skierowany jest do 123 uczniów technikum, w tym:  

• 35 uczniów ZSP w Baranowie (25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika 

agrobiznesu oraz 10 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii 

żywności), 

• 40 uczniów ZSP w Łysych (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika 

agrobiznesu oraz 20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii 

żywności), 

• 20 uczniów w ZSP w Kadzidle (12 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik 

technologii żywności oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik 

agrobiznesu), 

• 28 uczniów w ZSP w Myszyńcu (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik 

informatyk oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu). 

Celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy  

i umiejętności zawodowych poprzez realizację zajęć specjalistycznych u pracodawców, zajęć 
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pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, wsparcia uczniów dotyczącego 

doradztwa zawodowego, a także staży uczniowskich u pracodawców z regionu. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2022. 

Wartość projektu ogółem: 1 399 038,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 189 182,30 

zł, co stanowi 85% wartości projektu.  

 

Planowane inne:  

W roku 2021 roku będą sukcesywnie prowadzone remonty pomieszczeń nie pełniących funkcji 

dydaktycznych na potrzeby gabinetów diagnostycznych poradni oraz sal niezbędnych do 

realizacji zajęć dydaktycznych. W IV kwartale 2020 roku oraz z I kwartale 2021 roku 

przeprowadzono remonty pomieszczeń i został złożony wniosek z 0,4% rezerwy oświatowej 

na wyposażenie 4 pozyskanych gabinetów na kwotę 130 924 zł. 

Planowana jest również dalsza rozbudowa gabinetów rehabilitacyjnych, SI i fizjoterapii wraz  

z wyposażeniem, a także budowa ścieżek sensorycznych z ogrodem zmysłów przy poradniach. 

 

Rozważany jest remont pomieszczeń niskiego parteru w budynku Zespołu Szkół Powiatowych 

w Myszyńcu celem adaptacji na strzelnicę wirtualną.  

 

W roku 2021 planowana jest termomodernizacja budynku szkoły w Czerwinie, w którym 

siedzibę ma zespół szkół i poradnia. Powiat Ostrołęcki zaplanował przekazanie gminie Czerwin 

wsparcia finansowego na realizację tego zadania. 

 

Powiat Ostrołęcki planuje również realizację zadań wynikających z programów Ministerstwa 

Edukacji i Nauki dotyczących wsparcia uczniów w czasie i po pandemii, m.in. prowadzenie 

dodatkowych zajęć wspomagających mających na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności 

z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, realizację 

dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego jako aktywny powrót do szkoły po pandemii oraz 

udział w programie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli  

w pandemii.  

 

Ponadto Powiat Ostrołęcki planuje złożyć w bieżącym roku do Wojewody Mazowieckiego 

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 

programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce wydawał w 2020 

roku decyzje w następujących sprawach: 

• zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy – 11 decyzji; 

• dokonania zmian wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych (zmiana danych 

podmiotów, które zostały wpisane do ewidencji w poprzednich latach) – 3 decyzje;  
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• 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) 

– 3 decyzje; 

• nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 3 decyzje. 

Łącznie wydano 20 decyzji. 

 

W 2020 roku o 7 podmiotów zwiększyła się liczba stowarzyszeń, nad którymi nadzór pełni 

Starosta Ostrołęcki, w tym 4 nowe podmioty zostały wpisane do ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych, a 3 zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. 

 

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. Cele te były realizowane m.in. poprzez 

wsparcie finansowe przedsięwzięć o tematyce ekologicznej, w tym konkursów. Ze względu na 

sytuację epidemiczną, zakres działań w 2020 roku był mocno ograniczony. 

Zarząd Powiatu opiniował także przedłożone mu gminne Programy Ochrony Środowiska 

(Czerwin i Czarnia). 

Ponadto w ramach czynności Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  

w Ostrołęce w 2020 roku: 

• wydano 5 decyzji dot. zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów, 

• wydano 3 pozwolenia zintegrowane dla Zakładu JBB Dylewo i JBB Łyse, 

• prowadzono analizę BAT pozwoleń zintegrowanych dla zakładów JBB Łyse, JBB Dylewo 

i SM Mlekovita, 

• zarejestrowano 7 zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów 

Prawa Unii Europejskiej, 

• przyjęto 18 zgłoszeń instalacji emitujących pole elektromagnetyczne, 

• wydano 28 postanowień w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

• wydano 1 decyzję na wytwarzanie odpadów uwzgledniającą przetwarzanie odpadów, 
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• wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzania odpadów  

w procesie budowlanym na wniosek strony, 

• wydano 1 decyzję na zbieranie odpadów. 

6.1. 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.: 

• 79 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 

• 980 zaświadczeń dot. działek objętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu (UPUL), 

• 45 zatwierdzających UPUL, 

• 43 w sprawie uwag do UPUL, 

• 55 w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, 

• 30 decyzji na przedwczesny wyrąb, 

• 10 postanowień o umorzenie postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, 

• 7 decyzji na wykonanie cięć sanitarnych (przeciwpożarowych), 

• przeprowadzono 5 ocen udatności upraw leśnych. 

 

Wydane zostały także 2 decyzje o przedłużeniu terminu odstrzału redukcyjnego dzików. 

Naliczono czynsz dzierżawny 18 kołom łowieckim za 25 polnych obwodów łowieckich  

i dokonano rozdziału tego czynszu dla 18 gmin i 7 nadleśnictw. 

 

Ponadto wydanych zostało 185 kart wędkarskich, zarejestrowano 25 sztuk sprzętu 

pływającego służącego do połowu ryb. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa  

i Rolnictwa uczestniczyli w licznych kontrolach, m.in. dot. wykonania obowiązku nasadzeń 

zastępczych po dokonanej wycince drzew, kontrolach na podstawie przepisów ustawy  

o odpadach wraz z pracownikami WIOŚ w Ostrołęce, kontrolach dotyczących skarg (hałas, 

ochrona środowiska). 

Przygotowano postępowanie przetargowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 

lasu na powierzchni ok. 17 tys. ha. Sporządzone zostały protokoły odbioru prac terenowych 

dla 185 miejscowości na terenie Powiatu. 

Przygotowany został także wniosek do Generalne Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Warszawie w sprawie dofinansowania sporządzenia planów urządzenia lasu w roku 2021 na 

powierzchnię około 4,9 tys. ha. 
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7. 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 2020 roku z zakresu gospodarki nieruchomościami (zadania własne i zlecone) wydano 271 

decyzji, w tym m.in.:  

• 15 decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udzielenia 

zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,  

• 196 decyzji dotyczących ustalenia odszkodowania, w tym: 

o 191 – 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),  

o 1 decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wywłaszczone na Skarb 

Państwa, 

o 4 decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania  

z nieruchomości, 

• 6 decyzji – przekazanie nieruchomości w trwały zarząd, 

• 34 decyzje w sprawie wygaszenia trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami 

płynącymi. 

Ponadto w zakresie gospodarki nieruchomościami podjęto 40 uchwał, m.in.: w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; 16 uchwał w sprawie wykupu 

nieruchomości od osób fizycznych pod drogi powiatowe; 2 uchwały w sprawie darowizny 

nieruchomości od Gminy Kadzidło i Gminy Rzekuń pod drogi powiatowe; 18 uchwał w sprawie 

ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością 

Powiatu Ostrołęckiego; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie PGR 

Brzeźno gm. Goworowo.  
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Zostały podpisane umowy dotyczące umowy m.in. na sprzedaż nieruchomości na rzecz 

dotychczasowego użytkownika wieczystego, na 15 wykupów nieruchomości od osób fizycznych 

pod drogi powiatowe; nabycie 10 działek w drodze umowy darowizny od gminy Kadzidło, pod 

drogi powiatowe. 

 

Wystąpiono z wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzających 

własność Powiatu Ostrołęckiego dla działek zajętych pod drogi publiczne (powiatowe). 

Wojewoda Mazowiecki potwierdził prawo własności Powiatu Ostrołęckiego do gruntów 

zajętych pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 3,7537 ha, z czego: 

• w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną – 3,5076 ha, 

• w trybie art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną – 0,2461 ha. 

7.1. Geodezja i kartografia 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego jest jednym z zadań, jakie 

realizuje starosta, wynikającym z prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zadania te realizuje 

Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Ostrołęce. 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 zastosowania e-usług oraz 

nowych technologii. 

 

Powiat Ostrołęcki obejmuje zasięgiem terytorialnym 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, 

Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, miasto i gminę Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, 

których powierzchni ogólna wynosi 209 348 ha. 

Powierzchnia, jaką zajmuje Powiat Ostrołęcki, w ujęciu całego województwa mazowieckiego 

stanowi: 5,89%. Największą gminą powiatu jest gmina Kadzidło, której powierzchnia zajmuje 

25 891 ha. 

W skład gmin należących do powiatu ostrołęckiego wchodzi łącznie:  

• 314 obrębów ewidencyjnych (wsi), 

• 55 767pozycji rejestrowych (właścicieli), 

• 198 402działek ewidencyjnych. 

7.2. 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 
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one podstawą planowania gospodarczego, wymiaru podatków, planowania przestrzennego  

i świadczeń oraz wielu innych działań administracji rządowej i samorządowej. 

 

Według danych z ewidencji gruntów i budynków: 

• powierzchnia użytków rolnych wynosi 132 784 ha, tj. 64% ogólnej powierzchni 

powiatu, 

• powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosi 66 932 ha, 

• powierzchnia terenów zurbanizowanych wynosi 6612 ha.  

 

Do powierzchni terenów zurbanizowanych zalicza się m.in.: 

• tereny mieszkaniowe: 1056 ha, 

• tereny przemysłowe: 135 ha, 

• tereny rekreacyjne: 40 ha, 

• tereny zajęte pod użytki kopalne: 97 ha, 

• tereny komunikacyjne: 4890 ha (w tym powierzchnia zajęta drogi: 4381), 

• inne treny zabudowane: 350 ha, 

• tereny pod wodami: 1036 ha. 

 

Pozostałą powierzchnię stanowią tereny inne oraz nieużytki. 
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Liczba wszystkich budynków w powiecie wynosi: 77 963, w tym m.in.: 

• budynki mieszkalne: 26 737, 

• budynki przemysłowe, usługowo-handlowe: 810, 

• budynki transportu i łączności: 1389, 

• budynki biurowe: 91, 

• budynki szpitali: 29, 

• budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe: 241, 

• budynki produkcyjne dla rolnictwa: 42 624, 

• budynki magazynów: 176, 

• inne budynki niemieszkalne: 6015. 

 

Liczba wszystkich lokali w powiecie wynosi: 220. 

 

Liczba cen transakcyjnych nieruchomości ujawnionych w rejestrze: 12 667. 

7.3. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

Do podstawowych zadań Starosty w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należą  

w szczególności: 

• prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków EGiB, prowadzenie Rejestru Cen i Wartości 

Nieruchomości (RCIWN), prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz 

prowadzenie baz danych BDOT500, BDSOG, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu GESUT, 

• tworzenie, prowadzenie, utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie baz danych, 

• koordynacja uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy 

pomocy ZUDP, 

• zakładanie osnów szczegółowych, 

• zakładanie i aktualizacja map zasadniczych, 

• przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie  

i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, 

• ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, 

• prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu 

informacji o terenie, 

• przyjmowanie zgłoszeń o przystąpienie do wykonywania prac geodezyjnych  

i kartograficznych, 

• udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom 

zainteresowanym w postaci sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 

budynków i lokali, 
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• udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego instytucjom 

publicznym w postaci sprawozdań, raportów, zbiorów danych, 

• rejestracja, obsługa i udostępnianie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 

W ramach zadań starosty w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego w 2020 roku 

zostały wykonane następujące prace w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 

(wybrano najważniejsze): 

 

• w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykonano m.in. następujące 

zadania: 

Zakres wykonanych zadań  

Liczba wykonanych 

zadań w 2020 roku 

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (ujawniane zmiany na 

podstawie dokumentów, wniosków, operatów technicznych) 6008 

Ujawniane zmiany dotyczące Ksiąg Wieczystych 1637 

Wpisy do rejestru cen i wartości nieruchomości 1633 

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) 13216 

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków (wyrysy z mapy 

ewidencyjnej) 953 

Wykazy zmian gruntowych 672 

Prowadzenie postępowań administracyjnych kończących się wydaniem 

decyzji w sprawach dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego 153 

Zaświadczenia z ewidencji gruntów 246 

Udzielanie informacji i odpowiedzi na zapytania dla komorników i innych 

instytucji 2295 

Udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości 198 

Udostępnianie informacji dla geodetów 954 

Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej oraz kopii mapy glebowo-rolniczej 1105 

Udostępnianie odpisów dokumentów (AWZ, decyzje, inne) 132 

Udzielania odpowiedzi na pisma oraz przygotowywanie pism w sprawach 

ewidencji gruntów i budynków 219 

Przygotowywanie sprawozdań, ankiet i danych do celów statystycznych 25 
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W stosunku do roku ubiegłego widoczny jest wzrost liczby obsługiwanych wniosków  

o udostępnianie materiałów, w tym m.in.: wypisów do celów prawnych, wyrysów, 

wypisów do innych celów.  

W roku 2020 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce wystąpiło z wnioskami do Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii o uzyskanie dostępu do rejestru publicznego PESEL. Dzięki 

temu zostały uzyskane uprawnienia dostępu za pomocą funkcjonalności ZSIN pomiędzy 

programem służącym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (Ewopis) oraz 

systemem PESEL.  

 

• w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych  

i leśnych wykonano m.in. następujące zadania: 

Zakres wykonanych zadań  

Liczba wykonanych 

zadań w 2020 roku 

Przygotowanie oraz wydanie decyzji klasyfikacyjnych 798 

Przygotowanie oraz wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych  

z produkcji 196 

Udostępnianie informacji o gruntach nie podlegających wyłączeniu 295 

Udostępnianie informacji o uzgadnianiu lokalizacji inwestycji 273 

 

• w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej wykonano m.in. następujące zadania: 

Zakres wykonanych zadań PODGiK 

Liczba wykonanych 

zadań w 2020 roku 

Rejestracja zgłoszeń 5202 

Rejestracja operatów technicznych 4689 

Udostępnione mapy do celów opiniodawczych 1748 

Kontrola operatów 4922 

Skanowanie dokumentów  

Wnioski o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia  189 

Sprawozdania okresowe z wykonywanych zadań dla WINGiK oraz 

budżetowe 28 

Sporządzenie protokołów dotyczących Projektu ASI 11 

Przygotowanie operatów do skanowania 5182 

Przygotowanie umów i założenie kont do systemu GEOPORTAL 22 
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Nadzór nad geodetami – pisma 21 

Aktualizacja mapy zasadniczej 3620 

Zmiany przedmiotowe na mapie ewidencyjnej (operaty prawne, zmiany 

klasyfikacji, budynki ewidencyjne) 24970 

Wydawanie kopii bazy danych, plików SWDE dla ARIMR, gmin i do PRG 13 zamówień (184 bazy) 

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 5230 

 

W 2020 roku nastąpił wzrost liczby zgłoszonych prac geodezyjnych oraz liczby operatów 

technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do roku 

poprzedniego.   

 

Priorytetowe projekty realizowane przez Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami: 

• Efektywnie wykorzystywany jest system teleinformatyczny GEOPORTAL, który został 

wdrożony już w 2019 roku. Serwis zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych 

w trybie publicznym oraz został uruchomiony moduł dla wykonawców prac 

geodezyjnych, który pozwala na zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 

udostępnianie wybranych zbiorów danych drogą elektroniczną 

(http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/). 

 

W 2020 roku trwały również przygotowania do wdrożenia i uruchomienia nowych  

e-usług w systemie teleinformatycznym GEOPORTAL, które umożliwiają elektroniczną 
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obsługę wielu podmiotów. System teleinformatyczny GEOPORTAL dla powiatu 

ostrołęckiego został poszerzony o dodatkowe moduły: 

o moduł „udostępnianie materiałów zasobu” w oparciu o złożony wniosek – 

umożliwiający udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, m.in.: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypis/wyrys  

z ewidencji gruntów i budynków, wnioski o uzgodnienie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

o moduł „internetowe narady koordynacyjne – ZUD” – pozwalający na uzgodnienie 

usytuowania projektowanej sieci terenu z gestorami w sposób elektroniczny; 

o moduł  „zapytania komornicze” dla komorników – umożliwiający wyszukiwanie 

osób fizycznych bądź instytucji w jednostkach rejestrowych;  

o moduł „dane z RCiWN” dla rzeczoznawców majątkowych – umożliwiający dostęp 

do informacji o zawieranych transakcjach nieruchomościami. 

• Ponadto, w 2020 roku została aktywowana usługa dokonywania płatności 

elektronicznych za pomocą usług sieciowych Paybynet, dzięki któremu możliwe jest 

dokonywanie płatności elektronicznych w administracji publicznej. Usługa płatności 

internetowych pozwala na bezpośrednie przekazywanie pieniędzy z rachunku 

bankowego nadawcy na rachunek bankowy Urzędu, przyśpieszając czas możliwości 

pobrania danych do złożonego wniosku bądź zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

• Odnotowano dużą liczbę odwiedzin systemu GEOPORTAL dla Powiatu Ostrołęckiego  

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

 

http://powiatostrolecki.geoportal2.pl/
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Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływających do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w 2020 r. przedstawiają się następująco: 

W roku 2020 zostały wykonane liczne prace geodezyjne i kartograficzne mające na celu 
ujednolicenie zapisów i aktualizację ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Powiatu 
Ostrołęckiego, poprawę funkcjonalności i informatyzację mapy zasadniczej. 

W ramach prac wykonano m.in.: 

• pomiary kontrolne w zakresie działek, użytków gruntowych oraz budynków  

w przypadkach, gdzie ujawniono rozbieżności zapisów w ewidencji gruntów  

i budynków ze stanem faktycznym na gruncie, 

• sporządzono gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych 

klas gruntów i użytków rolnych dla części obrębu Zalas, gmina Łyse, w celu aktualizacji 

zapisów w ewidencji gruntów i budynków, 

• kontynuowano realizację zadania w ramach projektu „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  

w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI, dotyczący cyfryzacji danych 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenia metadanych i 

usług dla zbiorów, jak również usług danych przestrzennych, 

• w roku 2020 utworzono bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazę 

danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)dla wybranych obrębów gminy 

Łyse, jako kolejny etap aktualizacji numerycznych baz danych prowadzonych przez 

PODGiK w zakresie obiektów topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

• ponadto, w ramach drugiego etapu Projektu ASI tura I zostały opublikowane dane na 

portalu mapowym Moduł SDI. W trakcie realizacji jest również XI tura Projektu ASI,  

w ramach której realizowane jest przetworzenie materiałów zasobu zgromadzonych  

w formie papierowej do postaci cyfrowej (około 180 000 stron A4), 

• w ramach cyfryzacji materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, polegającej na digitalizacji dokumentacji źródłowej wykonano 

przetworzenie do postaci cyfrowej: 170 000 stron A4 z operatów technicznych 
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dotyczących gminy Baranowo oraz dodatkowo z operatów technicznych dotyczących 

gminy Kadzidło, 

• wykonano przeliczenie wysokości w 12 bazach, co wiązało się z koniecznością przejścia 

na nowy układ odniesienia Pl-EVRF2007, w nawiązaniu do §24 ust. 1 Rozporządzenia 

RM z dnia 15.10.2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

• rozpoczęte zostały prace, polegające na utworzenie baz danych obiektów 

topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 

dla gminy Kadzidło.  

7.4. Administracja architektoniczno-budowlana 

W przypadku spraw wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-

budowlanej zauważalna jest tendencja wzrostowa. 

 

W rejestrze elektronicznym umieszcza 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 2020 roku: 

• Liczba wydanych decyzji w 2020 roku – 1813, wydane decyzje obejmują: 

▪ odmowa udzielenia pozwolenia na budowę – 9, 

▪ umorzenie postępowania – 60, 

▪ pozwolenie na budowę – 1514, 

▪ przeniesienie pozwolenia na budowę – 82, 

▪ pozwolenie na rozbiórkę – 29, 

▪ decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 13, 

▪ sprzeciw do zgłoszenia – 39, 

▪ uchylenie decyzji – 13; 

• Zgłoszenia zwykłe – 592; 

• Zgłoszenia z projektem – 42; 

• Inne sprawy – 1815. 

 

Do powyższych zadań należy jeszcze zaliczyć 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.  
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Warte podkreślenia jest to, iż w roku 2020 zostały wydane pozwolenia na budowę 529 nowych 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zaobserwowano znacznie większą ilość spraw  

w stosunku do roku ubiegłego.  

 

Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych realizowane przez Powiat Ostrołęcki 

(wydane decyzje w ramach specustawy): 

▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W na odcinku Baranowo – Wyszel, 

▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Kierzek – Zawady od km 5+670 do 

km 5+780, 

▪ rozbudowa mostu przez rzekę Szkwę w ciągu drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec – 

Zalas w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec, 

▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Dług Kąt – Kadzidło, 

▪ rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo od km 0+000,00 

do km 2+101,78, 

▪ rozbudowa drogi powiatowej Nr 2503W Piątkowizna – granica województwa (Ksebki) 

z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1519W, 

▪ rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń od km 0+000 

do km 0+866,7. 

7.5. Inwestycje 

Ponadto w Powiecie Ostrołęckim wykonywanych jest szereg inwestycji, na które wydawane są 

decyzje o pozwoleniu na budowę. Największe z nich w 2020 roku dotyczyły:  

▪ pozwolenie na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń, gm. Rzekuń 

(inwestor: Gmina Rzekuń), 

▪ pozwolenie na budowę budynku hospicjum stacjonarnego w miejscowości Rzekuń, gm. 

Rzekuń (inwestor: Caritas Diecezji Łomżyńskiej), 

▪ pozwolenie na budowę sceny plenerowej w miejscowości Kadzidło, gm. Kadzidło 

(inwestor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), 

▪ pozwolenie na budowę żłobka samorządowego w miejscowości Surowe, gm. Czarnia 

(inwestor: Gmina Czarnia), 

▪ pozwolenie na rozbudowę Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, gm. Kadzidło 

(inwestor: Gmina Kadzidło), 

▪ pozwolenie na rozbudowę centrum produkcyjnego z budynkiem magazynowo-

produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną w miejscowości Kruki, gm. Olszewo-Borki 

(inwestor: MELVIT S.A.),  

▪ pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Guzowatka, 

gm. Baranowo (inwestor: P4 Sp. z o.o.), 

▪ pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wykrot, 

gm. Myszyniec (inwestor: ORANGE POLSKA S.A.), 
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▪ pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW w miejscowości Gocły, 

gm. Czerwin (inwestor: Elektrownia PV40 Sp. z o. o.). 

7.6. 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 i utrzymania obiektów budowlanych, rozpatrywanie wniosków i zawiadomień  

o ukończeniu 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 289 kontroli i inspekcji, w tym:  

▪ 65 kontroli obowiązkowych wynikających z art. 59a prawa budowlanego, 

▪ 60 kontroli dokonanych w wyniku inspekcji, interwencji i kontrole budów, 

▪ 10 kontroli obiektów z uwzględnieniem planów BIOZ, 

▪ 44 kontrole obiektów dotkniętych katastrofą budowlaną, 

▪ 110 kontroli obiektów w użytkowaniu w ramach akcji: 

o 70 kontroli akcja „ Bezpieczne wakacje”, 

o 18 kontroli obiektów budowlanych w utrzymaniu, 

o 14 kontroli akcja „Bezpieczne ferie”, 

o 5 kontroli akcja – instalacje gazowe, 

o 3 kontrole obiektów narażonych na oddziaływanie silnego wiatru, w tym obiekty 

o charakterze sezonowym, wykorzystywane do obsługi ruchu turystycznego. 

 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa związanego z korzystaniem obiektów małej architektury 

podczas wypoczynku dzieci w okresie ferii letnich przeprowadzono 70 kontroli placów i zabaw 

znajdujących się w obrębie przedszkoli i szkół podstawowych oraz ogólnodostępnych placów 

gminnych. W wyniku dokonanych kontroli stwierdzono, że urządzenia użytkowane do 

codziennej rekreacji dzieci i młodzieży posiadają wymagane atesty dopuszczające je do 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywane są w dobrym stanie technicznym. 

 

Na terenie Powiatu Ostrołęckiego występuje 36 obiektów wielkopowierzchniowych,  

tj. budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub inne budowle  

o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. 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 
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kontroli są zobowiązane do bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o przeprowadzonej kontroli. 

W ramach sprawowanego nadzoru budowlanego wydano ogółem 136 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. 

W wyniku prowadzonych przez Inspektorat postępowań doprowadzono do dokonania przez 

zobowiązanych 3 rozbiórek z tytułu samowoli budowlanej oraz złego stanu technicznego.  

W trakcie kontroli za wykroczenia popełnione przez uczestników procesu budowlanego 

stosowano mandaty karne. Nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 4 900 zł.  

7.7. Użytkowanie obiektów 

Wydano 65 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 1034 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. 

 

Liczba obiektów przekazanych do użytkowania w stosunku do roku 2019 wzrosła  

o 10 proc. Największa liczba obiektów mieszkalnych przekazanych do użytkowania występuje 

w następujących gminach: Rzekuń, Olszewo-Borki i Goworowo. 
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Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych gminach:  

Lp. NAZWA GMINY 

2020 rok 

NOWE BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE 

I kw. II kw. III kw. IV kw. Razem:  

1. GMINA BARANOWO 7 0 4 3 14  

2.  GMINA CZARNIA 1 1 1 3 6  

3.  GMINA CZERWIN 1 2 3 1 7  

4.  GMINA GOWOROWO 7 5 12 10 34  

5.  GMINA KADZIDŁO 7 7 7 7 28  

6.  GMINA LELIS 7 4 6 12 29  

7.  GMINA ŁYSE 7 2 8 5 22  

8.  GMINA MYSZYNIEC 8 6 6 2 22  

9.  MIASTO MYSZYNIEC 4 3 2 4 13  

10.  GMINA OLSZEWO - BORKI 9 15 20 17 61  

11.  GMINA RZEKUŃ 44 17 28 33 122  

12.  GMINA TROSZYN 5 1 4 5 15  

 RAZEM: 107 63 101 102   

 OGÓŁEM: 

373 
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8. 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 2020 roku, tak jak w latach poprzednich, Powiat współpracował z organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami gminnymi w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Uchwały nr 377/2016 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, a także 

Uchwały Nr XXIII/157/2016 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. 

Ze względu na pandemię COVID-19 wiele dorocznych imprez kulturalnych w 2020 roku się nie 

odbyło. Odwołano m.in. takie wydarzenia jak Palma Kurpiowska w Łysych, Wesele Kurpiowskie 

w Kadzidle, Miodobranie Kurpiowskie i inne. Wiele imprez odbyło się w zmienionej formule, 

przy wykorzystaniu łącz internetowych. 

 

Wydatki Powiatu Ostrołęckiego związane z pokryciem kosztów zakupu lub wypłaty nagród 

przyznanych przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce na podstawie wymienionych wyżej uchwał 

wyniosły w 2020 r. 42 199,70 zł. Beneficjentami byli laureaci następujących wydarzeń  

(w nawiasie podano wnioskodawców/współorganizatorów imprez): 

▪ Scena dla każdego (Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu w Lelisie), 

▪ Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych pn. „Kurpiowskie Granie” 

(Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu w Lelisie), 

▪ Konkurs plastyczny na wieniec dożynkowy (Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu  

w Lelisie), 

▪ Regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów 

pt. „Darcie Pierza” (Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu w Lelisie), 

▪ Konkurs plastyczny „Śladami Kurpiów” (Centrum Kultury Kurpiowskiej  

im. Mieczysława Mieszki w Kadzidle), 

▪ IX Konkurs Gadki Kurpiowskiej „Moziem o Kurpsiach po Kurpsiosku” (Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych), 
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▪ XXXVI Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

Zarząd Oddział w Ostrołęce), 

▪ Mistrzostwa Powiatu – Wielka Liga Czytelników (Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek  

i Książki), 

Podsumowanie Mistrzostw Powiatu – Wielkiej Ligi Czytelników odbyło się w czytelni MBP w Ostrołęce, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego 

 

▪ XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego (Stowarzyszenie 

Przyjaciół Bibliotek i Książki), 

▪ Festiwal Piosenki Religijnej (GOKSiR w Goworowie), 

▪ Goworowo na Rockowo (GOKSiR w Goworowie), 

▪ Konkurs twórczości ludowej „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” (Regionalne Centrum 

Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu), 

▪ Nagrody Starosty Ostrołęckiego: Marianna Pokora, Anna Ogniewska, Michalina 

Dębowska, Cecylia Staśkiewicz oraz Grupa Śpiewacza z Czarni. 

9. Opieka nad zabytkami 
 

Wyznaczaniu kierunków działań na rzecz opieki nad zabytkami i wspieraniu działań 

podejmowanych w tym zakresie służy przyjęty Uchwałą Nr XLVI/338/2018 Rady Powiatu  

w Ostrołęce z dnia 19 czerwca 2018 r. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Ostrołęckiego na lata 2018-2021. Jego realizacja przyczynia się do poprawy stanu zabytków 

Powiatu Ostrołęckiego, przy jednoczesnym zwiększeniu ich atrakcyjności turystycznej. 
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W oparciu o powyższą uchwałę w roku 2020 przeprowadzono nabór wniosków  

o dotacje na rewitalizację zabytków. Uchwałą Nr XIX/173/2020 Rady Powiatu  

w Ostrołęce z 20 lipca 2020 r. przyznano 6 dotacji o łącznej wartości 300 000 zł na następujące 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach: 

▪ ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia z końca XIX w. 

okalającego neobarokowy parafialny Kościół pw. Świętego Ducha w Kadzidle, 

▪ wymiana pokrycia wieży kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Baranowie, 

▪ wykonanie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej kaplicy cmentarnej na 

cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, 

▪ remont kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – 

remont posadzek, 

▪ remont elementów zabytkowego dworu w Przystani, 

▪ wykonanie instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele pw. Świętego Michała 

Archanioła w Czarni, gm. Kadzidło. 

 

Wnętrze kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 

10. Sport i turystyka 
 

Przedsięwzięcia sportowe realizowane były zarówno w oparciu o ustawę  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (będzie o nich mowa w rozdziale 11), jak 

też zgodnie z Uchwałą Nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury 
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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 Nr 

XXI/139/2016 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 2020 roku powyższe wydatki stanowiły kwotę 48 816,86 zł i zostały przeznaczone na  

(w nawiasie podano wnioskodawców/współorganizatorów imprez): 

▪ Noworoczny Turniej Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży (Ostrołęcki Klub Karate 

Kyokushin), 

▪ Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej (Uczniowski Klub Sportowy TROPS  

z Goworówka), 

▪ Turniej Piłki Halowej (GOKSiR w Goworowie), 

▪ Otwarty Turniej Tenisa Stołowego (GOKSiR w Goworowie), 

▪ Otwarty Turniej Piłki Siatkowej (GOKSiR w Goworowie), 

▪ XIII Turniej Tenisa Stołowego (Uczniowski Klub Sportowy „BORKI”), 

▪ XIV Turniej Halowej Piłki Nożnej (Uczniowski Klub Sportowy „BORKI”), 

▪ Ferie z wielobojem atletycznym (Stowarzyszenie Projekt Radomir), 

▪ VI Ostrołęcki Bieg Papieski (Uczniowski Klub Sportowy „Clan”), 

▪ IX Mistrzostwa Klubowe (Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate), 

▪ Turniej piłki siatkowej mężczyzn (Klub Sportowy Kurpie Volleyball), 

▪ Turniej Dzikich Drużyn (GOKSiR w Goworowie), 

▪ Polówka 2020 (Stowarzyszenie Projekt Radomir), 

▪ Turniej strzelecki dla myśliwych i młodzieży z terenu powiatu ostrołęckiego (Koło 

Łowieckie „KURP”), 

▪ Test Coopera dla Wszystkich (Uczniowski Klub Sportowy Clan), 

▪ Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym w Ostrołęce (Park Wodny Aquarium  

w Ostrołęce), 

▪ IX Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu (Uczniowski Klub Sportowy Piątka  

z Ostrołęki), 

▪ Otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego (Klub Strzelectwa 

Sportowego „Obrońca”), 

▪ nagrody Starosty Ostrołęckiego: Alicja Nalewajk, Oliwia Sobiech, Natalia Nalewajk, Julia 

Hyjek, Olga Boruch, Katarzyna Lisiewska, Magdalena Żebrowska, Karolina Grzeszczyk, 

Magdalena Olszewska, Aneta Bagińska-Gąska, Jakub Niziński, Szymon Niziński, Paweł 

Goździewski, Marcin Dudziec, Miłosz Skowronek. 
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Niewiele imprez sportowych mogło odbyć się w 2020 r. 

Jedną z nich, wspartą finansowo przez Powiat, był Bieg Papieski 

 

Na realizację zadań w zakresie turystyki w 2020 roku wydatkowano 1 500,00 zł. Za tę kwotę 

zorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy (Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie). 

11. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 
 

Uchwałą Nr XIII/127/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Rada Powiatu  

w Ostrołęce przyjęła Program Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2020. Jego głównym celem było budowanie partnerstwa między 

samorządem i organizacjami pozarządowymi, a także 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. 

W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przeprowadzony 

konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu kultury oraz z zakresu 

kultury fizycznej, rozstrzygnięty uchwałą Nr 347/2020 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia  

5 marca 2020 roku. W dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury organizacjom pozarządowym 

przyznano dotacje w łącznej kwocie 85 000 zł, a w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 70 000 

zł. 
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Ze względu na pandemię COVID-19 nie wszystkie zadania udało się zrealizować. 

Stowarzyszenia rezygnowały wówczas z podpisania umów lub zwracały przekazane im dotacje 

w całości lub – jeśli poniosły koszty w związku z przygotowaniem do imprez, które ze względu 

na pandemię musiały zostać odwołane – w części. Inne zostały zrealizowane w ograniczonym 

zakresie (w takim wypadku stowarzyszenia zwracały niewykorzystane kwoty dotacji). 

Ostatecznie wydatki Powiatu Ostrołęckiego na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 

r. w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury wyniosły 40 199 zł i objęły następujące zadania: 

▪ Mazowieckie Prezentacje Kulturalne – Szarłat 2020 (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi „Sąsiad”), 

▪ Byśki i Nowelatka. Kurpiowskie pieczywo figuralne. Wpis na Krajową Listę 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (Stowarzyszenie Akademia Wilanowska), 

▪ Encyklopedia kurpiowska – etap I (Związek Kurpiów), 

▪ Kapliczki kurpiowskie w twórczości Teresy Piórkowskiej-Ciepierskiej (Towarzystwo 

Przyjaciół Ostrołęki), 

▪ V Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia” (Towarzystwo Muzyczne  

im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce), 

▪ Ofiary zbrodni katyńskiej związane z powiatem ostrołęckim – mobilna wystawa 

(Fundacja Splot Pamięci), 

▪ „Wędrowiec Nadnarwiański” Powiat Ostrołęcki moja mała Ojczyzna (Kurpiowska 

Organizacja Turystyczna), 

▪ Publikacja: „Henryk Syska. 1920-2000. Bio-bibliografia” (Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bibliotek i Książki), 

▪ Druk książki pt. „Ks. Płk Kazimierz Suchcicki (1882-1940) Kapelan dziekan Wojska 

Polskiego” (Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich). 

 

III tom albumu „Kapliczki Kurpiowskie” wydany przy wsparciu Powiatu 

przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 
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Dotacje w zakresie kultury fizycznej wyniosły łącznie 44 210,90 zł. Dofinansowano następujące 

zadania: 

▪ Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa sportowego 

szkół (Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce), 

▪ Zajęcia szkoleniowe dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego  

w 8 gminach Powiatu Ostrołęckiego w okresie wakacji 2020 zakończone turniejem 

szkoleniowym (Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe), 

▪ Troszyn CUP 2020 o puchar starosty powiatu ostrołęckiego (Klub Sportowy „Troszyn” 

przy Gminnym Centrum Kultury w Troszynie), 

▪ Kurpiowski Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn „Kurpie Volleyball 

2020” (Klub Sportowy Kurpie Volleyball), 

▪ Upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych metod treningów wśród dzieci  

i młodzieży z powiatu ostrołęckiego (Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa), 

▪ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym propagowanie i utrwalenie masowej 

kultury fizycznej, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym oraz niepełnosprawnych. „Organizacja Dnia Sportu” (Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce), 

▪ Bzitne Kurpsianki – zajęcia unihokejowe w powiecie ostrołęckim (Uczniowski Klub 

Sportowy „Biedronka”), 

▪ Badmintonowy Powiat (Klub Sportowy Badminton Ostrołęka), 

▪ Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów z powiatu ostrołęckiego (Stowarzyszenie 

Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej). 

 

W ramach procedur związanych z pomocą społeczną udzielono Polskiemu Czerwonemu 

Krzyżowi Oddział Rejonowy w Ostrołęce dotację w wysokości 56 934,00 zł na realizację 

zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej Otwarte Serca”. 

Przyznano również dotację na prowadzenie w 2020 roku na terenie Powiatu Ostrołęckiego 

dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 128 040,00 zł. Zadanie realizowała 

Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. 

 

12. 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 2020 r. nagrody rzeczowe stanowiły kwotę 

24 907,64 zł. 
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Beneficjentami byli m.in. uczestnicy następujących wydarzeń: 

▪ VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej NUTKA (Towarzystwo Przyjaciół 

Goworowszczyzny), 

▪ Konkurs „Kartka świąteczna dla najmłodszych” (Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem), 

▪ Smaki kurpiowszczyzny (Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Ostrołęce), 

▪ II Konkurs wokalny „Śpiewający powiat” (Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-

Borkach), 

▪ Festiwal Pieroga (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie), 

▪ Rozśpiewany Ogród (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Goworowie), 

▪ Historie świętych ukryte w drewnie- plener rzeźbiarski w Rzekuniu (Ochotnicza Straż 

Pożarna w Rzekuniu), 

▪ Plener sztuki ludowej (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), 

▪ Gra „Skalpel Covid” (Kurpiowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „LAS”  

z Piaseczni), 

▪ Tradycje Kulinarne Seniorów (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Goworowie), 

▪ Warsztaty i konkurs na witraże o tematyce kurpiowskiej/religijnej pn. „Witraże 

Myszynieckie/Kurpiowskie” (Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna im. Ks. Wł. 

Skierkowskiego w Myszyńcu), 

▪ Konkurs plastyczny „Z Puszczy do sieci” (Związek Kurpiów), 

▪ Konkurs „Kartka świąteczna dla najmłodszych” (Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem), 

▪ gale wręczenia nagród dla najlepszych sportowców 2019 roku zorganizowane przez 

„Tygodnik Ostrołęcki” oraz portal internetowy „Moja-Ostrołęka”, 

▪ Doroczna Nagroda Starosty Ostrołęckiego – Marcin Żerański. 

 

13. 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. Wymaga to szerokiej współpracy administracji 

rządowej, samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, organizacji. Podstawą powodzenia jest 

zrozumienie 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 
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zapewnieniu bezpieczeństwa, zapobieganiu 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, minimalizacji zagrożeń, tworzenie i utrzymywanie rezerw sprzętu 

przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz wspieranie jednostek straży pożarnej i policji. 

Niewątpliwie największym wyzwaniem 2020 roku była epidemia koronawirusa. W związku  

z tym do głównych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa należał stały monitoring 

sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Ponadto przygotowano i wydano 

jednostkom organizacyjnym powiatu środki ochrony indywidualnej. Wytypowano i dokonano 

przeglądu obiektów kwarantannowych na terenie powiatu. W ramach bezpieczeństwa oraz 

dbałości o zdrowie i życie mieszkańców powiatu przygotowano stosowny apel Starosty 

Ostrołęckiego, który przekazywany był na terenie Powiatu Ostrołęckiego przez zintegrowany 

system ostrzegania i alarmowania. 

13.1. Ochrona przeciwpożarowa 

W 2020 roku na terenie Powiatu Ostrołęckiego zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej 

oraz ratownictwa, oprócz Państwowej Straży Pożarnej, realizowały również 82 jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w tym 59 jednostek typu „S”, spośród których 20 jest 

włączonych 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 głównie wśród dzieci i młodzieży, zabezpieczają imprezy, przeprowadzają 

ewakuacje ludności i mienia.  

Podczas pandemii strażacy prowadzili działania zabezpieczające, wspierające i prewencyjne. 

 

Samorząd Powiatu Ostrołęckiego regularnie wspiera działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych, dofinansowując zakup wozów oraz sprzętu gaśniczego. 
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13.2. 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. 

13.3. 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 

Rozmieszczenie jednostek straży pożarnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego 

(źródło: Państwowa Straż Pożarna) 
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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. 

 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2020 z zakresu obronności, obrony cywilnej  

i zarządzania kryzysowego: 

 

1. Opracowanie Programu szkolenia obronnego powiatu ostrołęckiego na 2020 r. Program 

został uzgodniony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a następnie zatwierdzony przez 

starostę ostrołęckiego. Program ten precyzuje w swojej treści najistotniejsze 

zagadnienia dotyczące organizacji i realizacji procesów szkolenia obronnego na 

szczeblu powiatu, zapewniając w ten sposób możliwość określania i osiągania celów 

szkoleniowych w perspektywie rocznej, jak i wieloletniej. Ze względu na sytuację 

epidemiczną w kraju nie został zrealizowany w pełnym zakresie. W związku z tym 

zadania zostały przeniesione do realizacji na rok 2021.  

W sferze świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych prowadzono 

działania polegające na aktualizacji dokumentacji Akcji Kurierskiej oraz sporządzono 

roczne sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania  

w trybie akcji kurierskiej. W sferze przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne 

zrealizowano działania polegające na przekazaniu bilansu personelu medycznego za 

rok 2019 r. oraz zaktualizowano Plan przygotowań publicznej i niepublicznej ochrony 

zdrowia Powiatu Ostrołęckiego na potrzeby obronne państwa. 

2. Do zadań realizowanych w ramach obrony cywilnej należy organizacja systemu 

alarmowania, która ma ostrzegać ludność przed zagrożeniami napadu powietrznego, 

skażeń promieniotwórczych, chemicznych a także ostrzegania o klęskach żywiołowych 

i zagrożeniu środowiska. Powiat uzyskał wsparcie z budżetu województwa 

mazowieckiego na rozbudowę systemu łączności, na montaż przekaźnika radiowego 

wraz z infrastrukturą w wysokości 40 000 zł. Dzięki temu poprawiła się łączność 

radiowa z północną częścią powiatu.  

3. Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych pozyskano 20 000 zł na zakup 

drona wraz z kamerą termowizyjną do prowadzenia akcji poszukiwawczych, a także do 

celów zarządzania kryzysowego. Nowy sprzęt pozwoli na monitoring zagrożeń, a także, 

dzięki czujnikowi powietrza, na badanie jakości powietrza, ilości pyłów zawieszonych 

oraz innych szkodliwych substancji powstających w efekcie spalania.  

4. W ramach wsparcia z budżetu województwa Mazowieckiego udało się kupić  

i zamontować w Drwęczy, gmina Rzekuń, automatyczną stację meteorologiczną, która 

będzie wykorzystana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu 
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Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020. Pozyskano kwotę 47 976 zł. Całkowity 

koszt inwestycji to 59 970 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczna stacja meteorologiczna w Drwęczy 

 

5. Wdrożenie bezpieczeństwa i stanu podwyższonego reżimu sanitarnego  

w urzędzie.  

Na przełomie lutego i marca 2020 r. zamówiono i kupiono płyn do dezynfekcji rąk, 

maseczki i sprzęt ochrony osobistej. Prowadzono dystrybucję płynów do dezynfekcji 

rąk i powierzchni przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego z zasobów Agencji 

Rezerw Materiałowych. Środek dezynfekcyjny został przekazany do gmin powiatu,  

a następnie do adresatów pomocy, czyli do żłobków, przedszkoli i szkół. 

6. Przekazano Szpitalowi Mazowieckiemu w Ostrołęce środki ochrony osobistej. 

Darowizna dla szpitala miała łączną wartość 90 030,40 zł. Były to: 

▪ generatory ozonu (8 szt.),  

▪ półmaski (50 szt.), 

▪ filtry F  (100 szt.), 

▪ kombinezony ochronne (530 szt.),  

▪ ssaki basic (3 szt.),  

▪ odzież chirurgiczna – komplety 2-częściowe (1800 szt.).  
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W trudnym czasie pandemii szpital wielokrotnie zwracał się do samorządu Powiatu o zakup środków ochrony 

osobistej dla personelu medycznego oraz o zakup generatorów ozonu 

 

7. Dofinansowanie zakupu belki świetlnej z montażem, akumulatorem oraz 

oznakowaniem do łodzi ratowniczej dla OSP Kamianka. 

8. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Myszyńcu. 

9. Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla drużyny żeńskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ponikwi Dużej. 

10. Zakup silnika wirnikowego z osprzętem i montażem do łodzi turystycznej dla OSP 

Rzekuń.  

11. Zakup drona wraz z osprzętem dla potrzeb bezpieczeństwa. 

12. Zakup maszyny do szycia maseczek z uwagi na panującą sytuację epidemiczną. 

13. Zakup plandeki grubej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.  

14. Finansowanie projekcji filmu profilaktycznego na konferencję Człowiek-pojazd-

droga. 

15. Finansowanie wykonania instalacji klimatyzacji wraz z urządzeniem dla 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. 

16. Finansowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego 

„Bezpiecznie na wsi mamy”. 

17. Dofinansowanie zakupu umundurowania i środków ochrony osobistej dla 

druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. 
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Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych pozyskano 20 000 zł na zakup drona 

wraz z kamerą termowizyjną 

 

18. Dofinansowano zakup syreny elektronicznej dla jednostki OSP  

w Goworowie. 

19. Dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  

w Kuninie”. 

20. Dofinansowano zakup systemu selektywnego alarmowania i ubrań specjalnych 

typu Nomex dla wybranych jednostek OSP z terenu gminy Olszewo-Borki”. 

21. Ufundowano nagrody dla laureatów konkursu „Sprzątanie świata w Dobrołęce”. 

22. Ufundowanie nagród rzeczowych na konkurs „Ekologiczne rozwiązania  

w twojej gminie”. 

23. Finansowano materiały promujące bezpieczeństwo. 

24.  Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej 

Policji w Ostrołęce. 

25. Dofinansowano zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Agroliga 

2020 – etap wojewódzki. 

26. Zakupiono przedmioty odblaskowe dla dzieci i dorosłych.  
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13.4. 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 

Komendy Uzupełnień. 

W 2020 roku Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła działalność 2 marca. Komisja pracowała 

w pełnym składzie osobowym. W dniu 13 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej praca komisji została 

zakończona. Do dnia zakończenia kwalifikacji wezwano 296 mężczyzn z rocznika 

podstawowego (2001), z czego zgłosiło się 277. Dla 273 została orzeczona kategoria zdrowia, 

w przypadku 4 osób kwalifikacja nie została zakończona. Do 13 marca wezwano 67 mężczyzn 

z roczników starszych, zgłosiło się 4, w tym 1 nie dostarczył dokumentacji medycznej i tym 

samym kategoria nie została orzeczona. Na skutek zmiany terminu zakończenia kwalifikacji 

pozostało do wezwania 223 mężczyzn rocznika podstawowego, 34 mężczyzn roczników 

starszych oraz 16 kobiet.  

 

14. Ochrona praw konsumenta 
 

14.1. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

W 2020 roku liczba spraw będących przedmiotem działania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów przedstawiała się następująco: 

▪ udzielanie porad i informacji prawnej osobiście i telefonicznie – 541, 

▪ sprawy rozpatrywane pisemnie (porady) – 25, 

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

43. 

 

Tak jak w poprzednich latach, dominującą kategorię spraw o charakterze konsumenckim 

stanowiły umowy sprzedaży (282 porady i 26 wystąpień), w tym: 

▪ odzież i obuwie – 91 porad, 8 wystąpień, 

▪ urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy 

– 63 porady, 7 wystąpień, 

▪ meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 48 porad, 6 wystąpień, 

▪ samochody i środki transportu osobistego, części i akcesoria – 29 porad  

i 1 wystąpienie, 

▪ produkty związane z opieką zdrowotną – 15 porad, 2 wystąpienia, 

▪ pozostałe – 36 porad i 2 wystąpienia. 
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Sprawy dotyczące świadczonych przez przedsiębiorców usług były mniej liczne (łącznie 235 

porad i 17 wystąpień), tj.: 

▪ telekomunikacyjne – 81 porad, 8 wystąpień, 

▪ finansowe – 13 porad, 2 wystąpienia, 

▪ pocztowe i kurierskie – 14 porad,  

▪ turystyczne – 44 porady, 

▪ konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu – 11 porad, 

▪ ubezpieczeniowe – 20 porad, 1 wystąpienie, 

▪ bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy – 3 wystąpienia, 

▪ pozostałe – 52 porady, 3 wystąpienia. 

 

Udzielono również 5 informacji ogólnych oraz 42 porady niekonsumenckie. Sprawy 

niekonsumenckie najczęściej dotyczyły drobnych przedsiębiorców. 

W 2020 r. na bardzo niskim poziomie utrzymywała się liczba porad związanych z odstąpieniami 

od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym zakresie udzielono tylko 11 porad 

i skierowano wystąpienie do jednego przedsiębiorcy. Przyczyny należy upatrywać w sytuacji 

epidemicznej w kraju, jednak nie tylko. Spadek nastąpił bowiem już w 2019 roku. 

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. 

Poziom świadomości przeciętnego konsumenta ulega poprawie, jednak w dalszym ciągu nie 

jest wystarczający. Mimo iż wiele osób ma nieograniczony dostęp do Internetu, to nie 

wystarczy. Problemem jest samo zrozumienie prawa. Konsumenci, nawet jeśli czytają na jakiś 

temat, zdobywają wiedzę, często nie umieją wykorzystać jej w praktyce. Nie rozumieją treści 

czytanych umów, dlatego często rezygnują z czytania ich w ogóle.  

Coraz więcej osób decyduje się na zakupy na odległość. Najczęściej umowy te zawierają osoby 

młode. Zmienia się również profil konsumentów zgłaszających się do rzecznika oraz ich 

problemów. 

14.2. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej w Powiecie funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

w pięciu lokalizacjach, tj.: Ostrołęce, Baranowie, Łysych, Goworowie, Myszyńcu. W punktach 

Ostrołęka, Baranowo i Łyse pomoc prawną świadczyli adwokaci (trzech) i radcowie prawni 

(dwóch) wskazani na podstawie porozumienia przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie 

i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. W pozostałych dwóch punktach nieodpłatną 

pomoc prawną  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane było przez Fundację Togatus 

Pro Bono – organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu. W 2020 roku 

udzielono 316 porad prawnych, z czego 53 porady udzielone były przez NGO.  
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15. Finanse Powiatu 
 

Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2020 r. przyjęty został uchwałą nr XIV/134/2019 Rady 

Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 

2020 rok. 

15.1. Dochody i wydatki 

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 114 403 779,82 zł, co stanowi 108,64% planu 

po zmianach ustalonego na kwotę 105 303 456,76 zł, z tego: 

▪ dochody bieżące – w kwocie 73 229 405,37 zł, co stanowi 98,92% planu po zmianach 

oraz 64,01% ogółu wykonanych dochodów, 

▪ dochody majątkowe – w kwocie 41 174 374,45 zł, co stanowi 131,66% planu po 

zmianach oraz 35,99% ogółu wykonanych dochodów. 

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 124 605 201,48 zł, co stanowi 95,58% planu po 

zmianach ustalonego na kwotę 130 361 121,58 zł, z tego: 

▪ wydatki bieżące – w kwocie 58 388 177,08 zł, co stanowi 94,97% planu po zmianach 

oraz 46,86% ogółu poniesionych wydatków, 

▪ wydatki majątkowe – w kwocie 66 217 024,40 zł, co stanowi 96,14% planu po 

zmianach oraz 53,14% ogółu poniesionych wydatków. 

 

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku.  

Wyszczególnienie 
Plan na dzień 
31.12.2020 r. 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2020 r. 

% 

wykonania 
planu 

I. Dochody ogółem, z tego: 105 303 456,76 114 403 779,82 108,64 

- bieżące 74 031 381,76 73 229 405,37 98,92 

- majątkowe 31 272 075,00 41 174 374,45 131,66 

II. Wydatki ogółem, z tego: 130 361 121,58 124 605 201,48 95,58 

- bieżące 61 482 918,08 58 388 177,08 94,97 

- majątkowe 68 878 203,50 66 217 024,40 96,14 

III. Nadwyżka/deficyt -25 057 664,82 -10 201 421,66   

IV. Przychody 28 740 344,42 28 740 344,42 100,00 

V. Rozchody 3 682 679,60 3 682 679,60 100,00 

 

Budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 10 201 421,66 zł. W wyniku wykonania 

dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w podanych wyżej kwotach na rachunku 

bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała kwota wolnych środków, 
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o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości – 

3 166 395,27 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 

8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości – 11 689 847,89 zł.  

Dochody budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1 290,89 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1 406,00 zł. 

15.2. Przychody i rozchody 

Przychody budżetowe Powiatu w 2020 roku wyniosły 28 740 344,42 zł, a rozchody 

3 682 679,60 zł. 

Źródłem wykonanych przychodów były wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu powiatu na koniec 2019 r., wynikające  

z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w wysokości – 4 673 909,42 zł oraz 

niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy  

o finansach publicznych w wysokości – 24 066 435,00 zł.  

Rozchody wiązały się ze spłatą rat pożyczek w wysokości 82 679,60 zł oraz wykupem obligacji 

w wysokości 3 600 000,00 zł. 

15.3. Zadłużenie 

Zobowiązania finansowe Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 

39 010 000,00 zł i pochodzą z wyemitowanych obligacji. 
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Część 3 
 

Wykonanie Uchwał Rady Powiatu 

Realizacja Programów i Strategii 
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1. Wykonanie uchwał rady powiatu 
 

W 2020 roku Rada Powiatu w Ostrołęce obradowała na 12 sesjach i podjęła 82 uchwały.  

W związku z sytuacją epidemiczną, od marca 2020 roku sesje odbywały się w trybie zdalnym. 

Wyjątkiem była sesja absolutoryjna, która miała charakter wyjazdowy. Odbyła się w hali 

sportowej ZSP w Myszyńcu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Radni dziewięciokrotnie 

dokonywali zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok i ośmiokrotnie zmieniali Wieloletnią 

Prognozę Finansową. 

Radni decydowali o kierunkach działania Zarządu Powiatu, podjęli uchwałę budżetową na 2021 

rok oraz uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030. Rada podejmowała 

uchwały dotyczące: przyjęcia stanowiska dotyczącego podziału administracyjnego podziału 

województwa mazowieckiego, przyjęcia stanowiska w sprawie budowy i modernizacji linii 

kolejowej Ostrołęka – Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny, przyjęła plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustaliła maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat w 2020 roku. 

Zadecydowała również o przystąpieniu Powiatu do realizacji projektów: „W świecie nauki!”  

w ramach RPO WM 2014-2020, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście 

Ostrołęka i Powiecie Ostrołęckim (IV)”, „Wchodzimy na rynek pracy” w ramach RPO 2014-

2020, „Szkoła praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim” w ramach RPO WM. 

Rada podejmowała uchwały udzielające gminom pomocy finansowej i rzeczowej. Przyznała 

również dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków na rok 2020. Rada ustaliła plan sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych od dnia 1 września 2020 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 siedmiu 

liniach komunikacyjnych. Podjęła także uchwały o przyjęciu „Powiatowego Programu spójności 

regionalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez podniesienie stanu 

technicznego obiektów mostowych”, zadecydowała o podniesieniu wynagrodzeń dla 

zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu 

sprawowania pieczy zastępczej, przyjęła program współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok, ustaliła wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego, wysokość 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku.  

 

Zarząd Powiatu w 2020 roku pracował w składzie: Stanisław Kubeł – Starosta 

Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta, Anna Buczyńska, Antoni Mulawka, 

Waldemar Pędzich – Członkowie. Zarząd odbył (od marca 2020 roku w trybie zdalnym) 38 

posiedzeń i podjął 211 uchwał. 
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2. Realizacja programów i strategii  
 

▪ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020; 

▪ „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na 

lata 2018-2020” 

▪ „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na 

lata 2021-2023” (realizacja w roku 2021) 

▪ „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” 

▪ „Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  

w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015-2020” 

▪ projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” w ramach PO WER lata 2014-2020 (zrealizowany  

w 2020 r.) 

▪ projekt pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

(realizacja w roku 2021) 

▪ 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” 

▪ „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 

zdalnego nauczania” 

▪ Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 

tablica” na lata 2020-2024 

▪ „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego" 

▪ „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” w ramach programu Erasmus+ 

▪ „Razem na staż plus”  

▪ „Myśleć, pracować, współpracować” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

▪ „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”  

▪ „Za życiem” – program kompleksowego wsparcia dla rodzin 

▪ „Europejskie tajniki zawodu” 

▪ „Wchodzimy na rynek pracy!” w ramach RPO WM 2014-2020 

▪ Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 

2018-2021 
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▪ Program szkolenia obronnego powiatu ostrołęckiego na 2020 r. 

▪ Powiatowy program spójności regionalnej oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez podniesienie stanu technicznego 

obiektów mostowych. 



 

 

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku 

107 

 

Niniejszy Raport o stanie Powiatu został przygotowany na podstawie informacji oraz 

sprawozdań przekazanych przez następujące wydziały, samodzielne stanowiska pracy  

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. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

13. Powiatowy Urząd Pracy,  

14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

15. Środowiskowy Dom Samopomocy. 


