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1.

WPROWADZENIE

1.1 Kontekst powstania opracowania
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 przygotowany został jako
strategiczny dokument programowy ukierunkowujący politykę Powiatu w zakresie rozwoju
społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu. Od strony formalnej PRL 2021-2030
stanowi kontynuację przyjętego w 2016 roku Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na
lata 2016-2020. Celem Planu jest dokonanie charakterystyki stanu i diagnozy pozycji rozwojowej
Powiatu oraz wyznaczenie i uszczegółowienie priorytetów programu realizacyjnego. Zakres
dokumentu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia rozwoju lokalnego Powiatu Ostrołęckiego
obszary aktywności władz lokalnych i skupia się przede wszystkim na priorytetach. Jego istotą
jest wyznaczenie głównych kierunków działań długookresowych i takie opisanie sposobu ich
realizacji, które pozwoli na wykorzystanie dokumentu do wspomagania zarządzania.
Wskazane w Planie priorytety działań nie obejmują w przeważającej większości przypadków
działań bieżących i o charakterze obsługowym, które to jednostki Powiatu są obowiązane
prowadzić na bieżąco. Są one uwzględniane jedynie w tym przypadku, gdy uznano ich wyjątkowe
i bezpośrednie znaczenie dla tworzenia korzystnych warunków lokalnego rozwoju społecznego
i gospodarczego, dla dobrych warunków życia mieszkańców, dla realizacji celów planu rozwoju
lokalnego Powiatu.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 określa konkretne,
priorytetowe dla Powiatu zadania, terminy ich realizacji oraz proponowane sposoby finansowania.
Ustalenia zawarte w dokumencie będą corocznie wykorzystywane jako podstawowe wytyczne
przy formułowaniu projektu budżetu powiatu oraz przy formułowaniu strategii postępowania
w zakresie pozyskiwania przez powiat zewnętrznych środków pomocowych, szczególnie ze źródeł
Unii Europejskiej.
Głównym kryterium doboru wniosków do ich realizacji w latach 2021-2030 były:
1) istotność przedsięwzięcia z punktu widzenia potrzeb powiatu (np. stopień zużycia drogi, stan
bezpieczeństwa, obowiązek wykonania zadania wynikający ze zmiany przepisów lub dokumentów
strategicznych itp.);
2) stopień przygotowań do realizacji zadania (np. opracowana dokumentacja kosztorysowoprojektowa, poniesione nakłady inwestycyjne);
3) możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych (spełnienie
kryteriów wyboru wniosków, możliwość zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego).
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 został przygotowany przez
zespół projektowy ds. opracowania PRL we współpracy z wydziałami Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce.
Przygotowując się do opracowania Planu Rozwoju Powiatu Ostrołęckiego Starostwo Powiatowe
w Ostrołęce przeprowadziło konsultacje społeczne, zapraszając do wypełnienia ankiety mającej
na celu zidentyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb powiatu. Ankieta była pomocna
również w określeniu przedsięwzięć niezbędnych do zrealizowania w kolejnych latach.
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1.2 Zgodność z dokumentami strategicznymi i programowymi
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 pozostaje w zgodności
z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano na szczeblu europejskim,
krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Należą do nich:

• Umowa Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2021-2027. Fundusze
Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz
3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to
około 76 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji
w

innowacje,

przedsiębiorczość,

cyfryzację,

infrastrukturę,

ochronę

środowiska,

energetykę, edukację i sprawy społeczne.
Aby realizować założenia Umowy Partnerstwa, niezbędne są programy krajowe
i regionalne. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne
działania. Podobnie jak w latach 2014-2020, około 60 proc. funduszy z polityki spójności
trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają
programy regionalne, zarządzane przez zarządy województw.
Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to,
że pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury
i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji
cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej


Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

–

jest

dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem
odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią
COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. Dokument stanowi
podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz
Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).
Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.,


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – mający
na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie
inwestycji realizowanych przez JST,



„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to dokument rządu RP
o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym. Określa on główne trendy,
wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki
przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego
rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na
przyszłość, w perspektywie do 2030 roku. Celem Strategii jest przezwyciężenie
kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie i próba uniknięcia tzw. „straconej
dekady” – wolniejszego niż w poprzednich latach rozwoju gospodarczego, który
negatywnie wpłynąłby na jakość życia ludzi. Strategia zakłada więc zbudowanie
przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak aby po wykorzystaniu obecnych sił
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rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, które
dotychczas nie były eksploatowane, np. w obszarze edukacji,


Strategia

na

rzecz

Odpowiedzialnego

Rozwoju

do

roku

2020

(z perspektywą do 2030 r.) (SOR), w której jako cel główny wskazano: „Tworzenie
warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście
spójności

w

wymiarze

społecznym,

ekonomicznym,

środowiskowym

i terytorialnym”,


Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W przyszłości
zostanie zastąpiona koncepcją rozwoju kraju. Jako cel strategiczny przedstawiano
efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych,



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. przyjęta przez
Radę Ministrów 24 września 2019 r. gdzie jako główny cel krajowej polityki
transportowej wskazano zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego,



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – jest podstawowym
dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r.
Strategia

ta

jest

zbiorem

wspólnych

wartości,

zasad

współpracy

rządu

i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju
i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej
zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on
w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków
publicznych, w tym funduszy UE;
• Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”,
w skrócie „FEM 2021-2027” (wcześniej: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2014-2020). Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa przedstawionym
przez ministerstwo z puli środków z polityki spójności przyznanych wszystkim
16 województwom Mazowsze otrzyma z Unii Europejskiej 1,67 mld euro na program
regionalny.
• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Dokument
stanowi odpowiedź na wyzwania, którym musi sprostać województwo, aby podnieść
jakość życia, ograniczyć wykluczenie społeczne i bezrobocie, realizować politykę spójności
terytorialnej oraz politykę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Istotą strategii jest
wskazanie celów rozwojowych, których realizacja zapewni utrzymanie trwałego rozwoju.
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku dotyczy wszystkich
uczestników życia społeczno-gospodarczego regionu. Jest wyrazem dążeń województwa i
uwzględnia kierunki rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Przyjęta konstrukcja celów
i podporządkowanych im działań zapewnia zgodność pomiędzy różnymi dokumentami,
przy zachowaniu autonomii samorządu województwa.
• Strategia Rozwoju Polski Centralnej do 2030. Określa wypracowane przez regiony
pola współpracy i cele rozwoju makroregionu jako obszaru, który ma stać się bardziej
dostępny i zintegrowany, kreatywny i innowacyjny.
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• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – będzie obejmował sześć regionów:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest
nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów);
• Powiatowy program spójności regionalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu
komunikacyjnemu

poprzez

podniesienie

stanu

technicznego

obiektów

mostowych. Program jest dokumentem opisującym stan bieżący i określającym kierunki
działania Powiatu Ostrołęckiego w zakresie dostosowania obiektów mostowych do
parametrów normatywnych. Stanowi uzupełnienie realizowanego sukcesywnie przez
Powiat Ostrołęcki planu inwestycji wpływających na zwiększenie dostępności zewnętrznej
i wewnętrznej regionu oraz otwiera możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych.

1.3 Analiza możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć
Powiat Ostrołęcki, chcąc stwarzać optymalne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, jak również
poprawiać komfort życia mieszkańców, szuka wszelkich dostępnych źródeł finansowania
zaplanowanych do realizacji inwestycji.
Najważniejszymi, oprócz nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków na rachunku, są programy
krajowe. Główne to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)
i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Powiat korzysta także ze środków Unii Europejskiej. Te ostatnie fundusze mają na celu
zwiększenie

konkurencyjności

polskiej

gospodarki,

poprawienie

spójności

społecznej

i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Są bezzwrotną,
pozabudżetową formą wsparcia dla aktywnych inwestycyjnie samorządów.
Należy także wspomnieć o inwestycjach współfinansowanych z gminami. Z tej możliwości Powiat
Ostrołęcki z powodzeniem korzysta od początku swojego istnienia.
W ramach prac projektowych nad dokumentem dokonano identyfikacji oraz oceny możliwych do
pozyskania źródeł finansowania dla zgłoszonych w Planie przedsięwzięć.
Najważniejsza spośród nich jest nadwyżka operacyjna, która stanowi wskaźnik obrazujący
sytuację finansową Powiatu, jego zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwość samodzielnego
finansowania inwestycji.
W budżecie na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 10.701.783 zł.
Poza wymienionymi powyżej Powiat planuje korzystać także z możliwości ubiegania się o środki
finansowe z następujących źródeł:
•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027,

•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027,

•

Rezerwa celowa budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych,

•

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Drogach Powiatu Ostrołęckiego,
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•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•

Rezerwa subwencji ogólnej.

Źródłem finansowania inwestycji mogą być ponadto środki pochodzące z mechanizmów
zwrotnych: kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, jak również środki z Programu „Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.
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2.

DIAGNOZA STANU I TRENDY ROZWOJOWE

2.1 Charakterystyka Powiatu Ostrołęckiego
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.

Rysunek 1. Powiat Ostrołęcki wśród innych powiatów województwa mazowieckiego

Powierzchnia Powiatu Ostrołęckiego wynosi 209 349 ha. W skład Powiatu wchodzi 11 gmin:
Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń
i Troszyn. Siedzibą władz samorządowych jest Ostrołęka. W powiecie jest 358 miejscowości,
podzielonych na 307 sołectw.
Powiat

Ostrołęcki

położony

jest

w

obrębie

trzech

krain

geograficznych: Równiny Kurpiowskiej (północna część Powiatu),
Doliny Dolnej Narwi (środkowa część Powiatu), Międzyrzecza
Łomżyńskiego (południowa część Powiatu).

Rysunek 2. Podział administracyjny
Powiatu Ostrołęckiego
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Lasy w Powiecie Ostrołęckim rozciągają się na przestrzeni 68 049,68 ha i stanowią 32,10% jego
powierzchni. Lasy prywatne liczą 29 396,36 ha, a publiczne 38 653,32 ha. Rezerwaty przyrody
obejmują 0,40%. Najwięcej zajmują grunty rolne, które stanowią 58,90% powierzchni Powiatu.
Wysoki udział mają wśród nich gleby niskiej jakości. Powierzchnia wód w Powiecie Ostrołęckim
stanowi 1,20%. Kompleksy leśne są podstawowym bogactwem naturalnym. Dominującym
gatunkiem w drzewostanie jest sosna, w mniejszej ilości występują: świerk, brzoza, dąb, grab
i olcha. Lasy Powiatu Ostrołęckiego znajdują się na terenie działania Nadleśnictw: Ostrołęka,
Myszyniec, Parciaki, Nowogród, Pułtusk i Wyszków.
Użytki rolne stanowią 58,9% ogólnej powierzchni Powiatu. Rozległe równiny torfowe występują
w północnej i zachodniej części jego obszaru. Łąki i pastwiska użytkowane w tych rejonach
wykształcone są na glebach: torfowych, murszowotorfowych oraz murszowo-mineralnych
i murszowatych. Jedynie na niewielkiej powierzchni w południowo-wschodniej części Powiatu
występują gleby klasy IIIb i IVa, należące do kompleksu pszennego dobrego, żytniego bardzo
dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Typologicznie są to gleby: brunatne, bielicowe,
pseudobielicowe oraz czarne ziemie właściwe.
Wody stanowią 1,2% powierzchni Powiatu Ostrołęckiego. Przez jego teren przepływają rzeki
Narew, Orz, Omulew, Rozoga i Szkwa. Oprócz nich na terenie Powiatu znajduje się wiele innych
cieków wodnych: Czeczotka, Czerna, Jastrząbka, Jerutka, Kanał Charcibałda, Kanał Chruściel,
Kanał Grzędy-Wejdo, Kanał Kaczor, Kanał Kierzkowski, Kanał Krusza-Pupkowizna, Kanał TroszynSusk, Krysiacki Potok, Lejkowska Struga, Łysa Struga, Mała Rozoga, Omulewka, Ostrówek,
Pełtówka, Piasecznica, Płodownica, Radostówka (Kanał Zachodni), Rudna, Ruż, Stara Rzeka,
Trybówka, Wymakracz oraz liczne rowy melioracyjne, a ponadto zbiorniki wodne, tj.: Jurgijska
Biel, Kobyla Biel, zarastające jezioro Gogol, zarastające jezioro Serafin i zbiornik Wykrot.
Wzdłuż doliny Narwi przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – korytarz
Dolnej Narwi – łączący ze sobą obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym, którym mogą
się przemieszczać zwierzęta różnych gatunków. Sprzyja to zwiększeniu różnorodności gatunkowej
i genetycznej w różnych rejonach kraju. Dolina Narwi została włączona w ramach Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 do obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Dolnej Narwi,
a jej północny fragment, również do specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Ostoja
Narwiańska. Z kolei Dolina Omulwi leży w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) Doliny
Omulwi i Płodownicy.
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi i specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Narwiańska obejmują dolinę o zmiennej szerokości od 1,5 do 7 km. Niemal na całym odcinku
Narew silnie meandruje. Brzegi rzeki są strome, występują tu wypłycenia i łachy, liczne są
starorzecza. Dolina stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodnobłotnych, szczególnie w okresie
lęgowym. Występują tu następujące gatunki ptaków: batalion, błotniak łąkowy, dubelt, kraska,
krwawodziób, kulik wielki, kulon, łabędź krzykliwy, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa
rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sowa błotna, zimorodek.
W dolinach rzek Omulwi i Płodownicy zachowały się rozległe, największe w regionie, torfowiska
niskie. Prace melioracyjne nie były tak intensywne, jak w innych dolinach kurpiowskich, dzięki
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czemu zachowały się tu naturalne tereny zalewowe. W dolnym odcinku Omulwi występują dobrze
zachowane stare łęgi. Znaczną część dolin zajmują łąki o ekstensywnym sposobie użytkowania.
Teren ten stanowi ważną ostoję cietrzewia, derkacza i kraski.
Rezerwaty przyrody stanowią 0,4% powierzchni Powiatu. Więcej informacji na ich temat znajduje
się w rozdziale 2.6 Turystyka.

Rysunek 3. Struktura wykorzystania przestrzeni w Powiecie Ostrołęckim (źródło: www.stat.gov.pl)

2.2 Ocena sytuacji demograficznej
Liczba mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego według stanu na 2020 r. wynosiła 88 497 (dane
GUS).
W podziale na płeć w 2020 roku można było zauważyć przewagę liczby mężczyzn – 44 916
(50,75 proc.) nad liczbą kobiet – 43 581 (49,25 proc.). W 2020 roku liczba zgonów przewyższyła
liczbę urodzeń żywych, tym samym nastąpiło tu odwrócenie wcześniejszego korzystnego trendu –
dodatniego przyrostu naturalnego. Współczynnik w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosił
–1,28 (dla województwa –1,99, dla kraju –3,18).
Liczba ludności stanowiła 1,63 proc. ludności województwa mazowieckiego.
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Największy przyrost naturalny w 2020 roku zanotowała gmina Lelis, najniższy natomiast gmina
Czarnia.

Baranowo Czarnia Czerwin Goworowo Kadzidło

-4,95 -7,18 -5,31

-2,42

-3,62

Lelis

Łyse

OlszewoMyszyniec Borki
Rzekuń Troszyn

4,82 1,55 -2,78

-0,83 1,93 -3,79

Tabela 1. Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminach Powiatu Ostrołęckiego (źródło: www.stat.gov.pl)

Największą liczbę mieszkańców w Powiecie Ostrołęckim na koniec roku 2020 r. miały gminy:
Kadzidło – 11 307 mieszkańców, Rzekuń – 10 963 mieszkańców, Olszewo-Borki – 10 789
mieszkańców oraz gmina miejsko-wiejska Myszyniec – 10 396 mieszkańców.

Wykres 1. Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu Ostrołęckiego (źródło: www.stat.gov.pl)

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 42 osoby na km2. Największa jest w gminie
Rzekuń – 84 osoby na km2, najmniejsza natomiast w gminie Czarnia – 26 osób na km2. Dostrzega
się, że gminy graniczące z Ostrołęką mają wskaźnik zaludnienia wyższy, co jest zrozumiałe ze
względu na bardziej rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną oraz intensywniejsze życie
gospodarcze.

Baranowo Czarnia Czerwin Goworowo Kadzidło
33
26
30
37
44

Lelis
50

Łyse Myszyniec
34
46

OlszewoBorki
Rzekuń Troszyn
55
84
30

Tabela 2. Gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminach Powiatu Ostrołęckiego (źródło: www.stat.gov.pl)
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Wykres 2. Podział ludności ze względu na strukturę wieku w ujęciu procentowym (źródło: www.stat.gov.pl)
90 500
90 000

89 871

89 500
89 000

89 891
89 511

89 509
88 941

88 776
88 500
88 000
87 747
87 500
87 000
86 500
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 3. Prognoza liczby mieszkańców do 2050 roku (źródło: www.stat.gov.pl)

2.3 Prognoza liczby mieszkańców
Główny Urząd Statystyczny prezentuje obecnie prognozę liczby ludności do 2035 roku dla
powiatów oraz miast na prawach powiatu. Prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od
połowy 2008 r. prognozą dla województw na lata 2008-2035. Wyniki dla województwa są zbieżne
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z sumą stanów ludności w poszczególnych powiatach w województwie, a niewielkie różnice
wynikają z zaokrągleń.
Podstawę obliczeń stanowią stany ludności według płci, wieku i powiatów w dniu 31.12.2007 r.,
w podziale administracyjnym obowiązującym w dniu 31.12.2007 r. Zatem prognoza nie
uwzględnia zmian terytorialnych wprowadzonych począwszy od stycznia 2008 roku. Prognoza dla
podregionów powstała z sumowania wyników dla odpowiednich powiatów.
W województwie mazowieckim według stanu na koniec 2010 r. zamieszkiwało 5 242,9 tys. osób.
Zgodnie z wynikami długookresowej prognozy ludności województwo mazowieckie będzie
powiększało liczbę mieszkańców do 2030 r., a po tym okresie wzrostu wystąpi spadek liczebności
populacji. Ostatecznie przewiduje się, że na Mazowszu w 2035 r. liczba mieszkańców wyniesie
5 469,5 tys. osób, tj. o 226,6 tys. (4,3%) więcej niż w 2010 r. Stanowi to największy wzrost
w ujęciu wojewódzkim.
Mimo że w skali kraju w miastach do 2035 roku prognozuje się nieustanny ubytek ludności,
w województwie mazowieckim spodziewany jest wzrost populacji miast (o 7,3% w 2035 r.).
Natomiast na terenach wiejskich obserwowane będą zmiany w obu kierunkach – okresowy
wzrost, a następnie ubytek populacji wiejskiej. Ostatecznie w 2035 r. na wsi zamieszkiwać będzie
1 836,2 tys. osób (o 1,1% mniej niż w 2010 r.).
Województwo mazowieckie jest bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju demograficznego.
W przekroju podregionów w połowie z nich przewiduje się wzrost liczby ludności. Największy
wzrost w stosunku do danych rzeczywistych z 2010 r. oczekiwany jest w podregionie
warszawskim zachodnim (o 17,9%), nieco niższy w warszawskim wschodnim (o 13,3%) i w m.st.
Warszawa (o 9,3%). W podregionach ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim i radomskim
przewidywane są natomiast spadki: w podregionie ciechanowsko-płockim o 7,6%, w ostrołęckosiedleckim o 9,9%, a w radomskim o 8,2%.

2.4 Analiza potencjału gospodarczego Powiatu
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.

Rysunek 4. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w poszczególnych gminach, stan na I półrocze 2021 roku
(źródło: www.stat.gov.pl)
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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 do
dużych

ośrodków

wojewódzkich:

Warszawy,

Olsztyna

i

Białegostoku,

a

także

do

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, 61 WarszawaSuwałki oraz droga krajowa nr 60.
Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe, sprzyjają rozwojowi usług w zakresie turystyki,
agroturystyki oraz rekreacji.

Rysunek 5. Największe firmy na terenie poszczególnych gmin Powiatu Ostrołęckiego
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2.4.1 Przedsiębiorczość
Na rozwój Powiatu Ostrołęckiego w sposób znaczący wpływa rozwój branży rolno-spożywczej
oraz grup kapitałowych związanych z przetwórstwem (mleko, mięso, kasze, płatki, 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.
Do największych przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Ostrołęckiego należą:
•

•

•

•

w gminie Baranowo:
▪

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział Produkcyjny KURPIE w Baranowie,

▪

Zakład Wyrobów Drewnianych Abramczyk Kazimierz,

▪

Piekarnia „SEZAM” s.c. Jolanta Włodarczyk, Edward Włodarczyk,

▪

Transport Drogowy Marcin Moszczyński,

▪

Sławomir Abramczyk – Export-Poland s.c.;

w gminie Czarnia:
▪

ALDO spółka z o.o.,

▪

AGROPAL – Andrzej Deptuła,

▪

LAKIERNIA Marianna Dawidczyk,

▪

Przeróbka i Sprzedaż Drewna Samsel Eugeniusz Cupel,

▪

Firma Usługowa – Cichy Dariusz,

▪

DUMILK Duda Mieczysław,

▪

DUMILK BIS Duda Krzysztof,

▪

DUMILK FOOD – Sławomir Duda;

w gminie Czerwin:
▪

ECO in. spółka z o.o.,

▪

Verton Morozow Michał – Chruśnice,

▪

Mega-Trans Wojciech Budny,

▪

Transport międzynarodowy i krajowy Jan Mierzejewski,

▪

DALUBO Kędzierscy;

w gminie Goworowo:
▪

Cukiernia J. Romanowski,

▪

Cukiernia-Piekarnia Poezja Smaku Marcin Romanowski,

▪

Mixbud Usługi ogólnobudowlane, transport samochodowy Paweł Ciskowski,

▪

Zakład Elektryki i Mechaniki PLUS,

▪

P.H.U.P. „Pradox” s.c. Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Jan Kaczmarczyk,
Michał Kaczmarczyk,

•

▪

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe Bursztyn Anna Sadowska,

▪

Wyrób Wędlin Metodą Tradycyjną Stanisław Podolak,

▪

Wacław Brodzik Wyrób i Sprzedaż Pieczywa – Goworowo;

w gminie Kadzidło:
▪

Sizer sp. j. M.A. Ciężar,

▪

Stacon Duszak sp. j.,

▪

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB 2;
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•

w gminie Lelis:
▪

•

•

•

•

•

Łuk-Dach Pokrycia Dachowe;

w gminie Łyse:
▪

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB,

▪

Piekarnia Kurpiowska Serafin;

w mieście i gminie Myszyniec:
▪

Brzostek Jerzy, Brzostek Artur s.c. Przetwórstwo Rolno-Spożywcze i Runa Leśnego,

▪

ALDO – punkt sprzedaży,

▪

Atpol Abramczyk Tadeusz,

▪

GS „Samopomoc Chłopska”,

▪

PHU Agro-Masz,

▪

Kris-Bet Gołaś Krzysztof;

w gminie Olszewo-Borki:
▪

Melvit,

▪

Ostbruk,

▪

Drukarnia AZ-Color,

▪

H+H;

w gminie Rzekuń:
▪

Zakłady Mięsne Pekpol Ostrołęka SA,

▪

Turgor Truck,

▪

Agromasz,

▪

LEDin,

▪

Agrana Fruit Polska,

▪

Eurocash;

w gminie Troszyn:
▪

Kurp-Dach sp. z o.o.,

▪

Cemex,

▪

Matbud.

Duże znaczenie dla gospodarki Powiatu mają również przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście
Ostrołęka, ściśle kooperujące z firmami Powiatu Ostrołęckiego. Największe z nich to: Stora Enso
Poland, Stora Enso Narew, Energa Elektrownie Ostrołęka, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Piątnicy Zakład w Ostrołęce, OMIS, Elektrotermex, Beton-Stal Ostrołęka, Społem Powszechna
Spółdzielnia Spożywców w Ostrołęce, Starglass, Xella Ytong Ostrołęka, Pilkington IGP – Oddział
w Ostrołęce.
Na koniec I półrocza 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 497 podmiotów
gospodarki narodowej z Powiatu Ostrołęckiego. Poniższa tabela przedstawia ich klasyfikację ze
względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Sekcja/dział

Polska klasyfikacja działalności (PKD)

Liczba
podmiotów

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

220
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dział 01

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając
działalność usługową

175

dział 02

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

45

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

7

dział 08

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

6

dział 09

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo

1

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

681

dział 10

Produkcja artykułów spożywczych

79

dział 11

Produkcja napojów

2

dział 13

Produkcja wyrobów tekstylnych

12

dział 14

Produkcja odzieży

9

dział 15

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

0

dział 16

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka

134

dział 17

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

12

dział 18

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

6

dział 20

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

3

dział 22

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

12

dział 23

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych

36

dział 24

Produkcja metali

2

dział 25

Produkcja metalowych wyrobów gotowych

185

dział 26

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

5

dział 27

Produkcja urządzeń elektrycznych

1

dział 28

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

7

dział 30

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

3

dział 31

Produkcja mebli

72

dział 32

Pozostała produkcja wyrobów

16

dział 33

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

85

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

21

dział 36

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

10
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dział 37

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

3

dział 38

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

8

Sekcja F

Budownictwo

1351

dział 41

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

324

dział 42

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

47

dział 43

Roboty budowlane specjalistyczne

980

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle

1479

dział 45

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa
pojazdów samochodowych

324

dział 46

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

249

dział 47

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi

906

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

535

dział 49

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

469

dział 50

Transport wodny

1

dział 51

Transport lotniczy

1

dział 52

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

25

dział 53

Działalność pocztowa i kurierska

39

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

137

dział 55

Zakwaterowanie

28

dział 56

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

109

Sekcja J

Informacja i komunikacja

121

dział 58

Działalność wydawnicza

2

dział 59

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

21

dział 61

Telekomunikacja

6

dział 62

Działalność związana z oprogramowaniem

80

dział 63

Działalność usługowa w zakresie informacji

12

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

101

dział 64

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych

22

dział 65

Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

9
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dział 66

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i
fundusze emerytalne

70

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

55

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

366

dział 69

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa

91

dział 70

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem

35

dział 71

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy
techniczne

111

dział 72

Badania naukowe i prace rozwojowe

1

dział 73

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

18

dział 74

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

79

dział 75

Działalność weterynaryjna

31

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

162

dział 77

Wynajem i dzierżawa

36

dział 78

Działalność związana z zatrudnieniem

2

dział 79

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane

7

dział 80

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

4

dział 81

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni

87

dział 82

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

26

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

103

Sekcja P

Edukacja

262

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

280

dział 86

Opieka zdrowotna

250

dział 87

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

3

dział 88

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

27

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

112

dział 90

Działalność twórcza związana z kulturą

30

dział 91

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność
związana z kulturą

11
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dział 93

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

71

Sekcje S i T

Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby

499

dział 94

Działalność organizacji członkowskich

257

dział 95

Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i
domowego

27

dział 96, 97,
98

Pozostała indywidualna działalność usługowa, Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników, Gospodarstwa domowe produkujące
wyroby

215

Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w podziale ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
stan I półrocze 2021 roku (źródło: www.stat.gov.pl)

6 497 podmiotów gospodarki narodowej z Powiatu Ostrołęckiego zarejestrowanych w rejestrze
REGON na koniec I półrocza 2021 roku to o 181 więcej, niż na koniec roku 2020. 5 440 z nich to
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na przestrzeni lat 2009-2020 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.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Powiecie Ostrołęckim najczęściej
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych łącznie z motocyklami (27,2%) oraz budownictwo (24,8%).

Wykres 4. Liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Ostrołęckim od roku 1998
do I półrocza roku 2021 (źródło: www.stat.gov.pl)
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Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie
Ostrołęckim najwięcej (200) w I półroczu 2021 roku było prowadzących działalność
w formie spółek cywilnych.
Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego pod kątem liczby zatrudnionych pracowników
można stwierdzić, że w Powiecie Ostrołęckim najwięcej w I półroczu 2021 roku (6 340) było
podmiotów zatrudniających 0-9 pracowników. 143 podmioty zatrudniały od 10 do 49
pracowników, natomiast 14 między 50 a 249 osób.

Wykres 5. Podmioty sektora prywatnego i publicznego w Powiecie Ostrołęckim od roku
1998 do I półrocza roku 2021 (źródło: www.stat.gov.pl)

Niezwykle ważny dla gospodarki jest rozwój infrastruktury drogowej, transportowej, gazowej,
energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, światłowodowej itp. Jeśli Powiat Ostrołęcki, jako samorząd,
chce się rozwijać, musi działać w synergii, stwarzając optymalne warunki dla przedsiębiorców.
W tym celu istotne jest wspólne działanie administracji rządowej i samorządowej (gmina, powiat,
województwo).

Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w Powiecie Ostrołęckim od
roku 1995 do I półrocza 2021 r. (źródło: www.stat.gov.pl)
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Wykres 7. Podmioty gospodarcze według głównych form własności w powiecie
w I półroczu 2021 roku (źródło: www.stat.gov.pl)

Wykres 8. Struktura głównych branż w powiecie według wartości sprzedaży
(źródło: www.stat.gov.pl)
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2.4.2 Rolnictwo
Powiat Ostrołęcki jest regionem o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków rolnych
i najwyższej produkcji mleka w województwie mazowieckim. Istnieje duże zapotrzebowanie na
mleko dobrej jakości, które od dawna jest wykorzystywane przez wiodące na polskim rynku
zakłady przetwórstwa mleczarskiego.
Prawie cały areał ziemi należy do indywidualnych gospodarzy (99,3%). W ostatnich latach
zauważalny jest spadek liczby gospodarstw na rzecz wzrostu ich powierzchni.
Hodowlę bydła mlecznego wyznacza duży, ponad 50-procentowy udział użytków zielonych wśród
użytków rolnych. Przetwórstwo rolno-spożywcze stanowi obecnie ok. 70 proc. w strukturze
głównych branż w powiecie wg wartości sprzedaży.
Należy również zaznaczyć, że przy zauważalnym wzroście zatrudnienia w przemyśle i usługach,
zatrudnienie w rolnictwie utrzymuje się na stałym poziomie:
•

w 2010 roku – 15 868,

•

w 2018 roku – 15 971.

Wykres 9. Ilość rolników składających wnioski o dopłaty do płatności obszarowych
w latach 2016-2020 z podziałem na gminy (źródło: ARiMR)

Kwoty dopłat wypłacone rolnikom z Powiatu Ostrołęckiego i Ostrołęki w 2019 roku:
•

10 713 wniosków od rolników,

•

144 027 548,95 zł wypłacono przez ARiMR,

•

26 704 583,01 zł wypłacono z tytułu położenia ONW(z ograniczeniami naturalnymi).

Łącznie 170 732 131,96 zł.
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Wykres 10. Pogłowie bydła w gminach Powiatu Ostrołęckiego. W nawiasie liczba
gospodarstw (źródło: ARiMR)

Wykres 11. Pogłowie kóz w gminach Powiatu Ostrołęckiego. W nawiasie liczba gospodarstw
(źródło: ARiMR)

Wykres 12. Pogłowie owiec w gminach Powiatu Ostrołęckiego. W nawiasie liczba
gospodarstw (źródło: ARiMR)
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Wykres 13. Pogłowie świń w gminach Powiatu Ostrołęckiego. W nawiasie liczba
gospodarstw (źródło: ARiMR)

2.4.3 Rynek pracy
Na koniec grudnia 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ostrołęce wynosiła 5 577 osób (2 951 kobiet i 2 626 mężczyzn) i była wyższa od liczby
zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2019 roku o 506 osób, tj. 9,07%.
Zarejestrowanych było 130 osób poszukujących pracy (47 kobiet i 83 mężczyzn), w tym 46 osób
(15 kobiet i 31 mężczyzn) niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu.
W 2020 roku zarejestrowanych było 3 100 osób (1 640 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 ta liczba zwiększyła się o 258 osób.
W 2020 roku zarejestrowały się 544 osoby (304 kobiety) pozostające w okresie do 12 miesięcy
od dnia ukończenia nauki. Zarejestrowało się 490 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy. W porównaniu do 2019 roku liczba osób w tej grupie wzrosła o 164 osoby.

Wykres 14. Ilość osób pracujących poza rolnictwem w latach 2014-2019
(źródło: www.stat.gov.pl)
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Stan na koniec grudnia

miasto Ostrołęka

Powiat Ostrołęcki

2008 roku

13,50%

12,40%

2009 roku

14,90%

16,00%

2010 roku

15,10%

17,70%

2011 roku

15,30%

18,20%

2012 roku

15,70%

18,70%

2013 roku

16,00%

18,40%

2014 roku

14,90%

17,00%

2015 roku

13,30%

15,30%

2016 roku

12,70%

14,30%

2017 roku

10,20%

11,80%

2018 roku

9,10%

10,10%

2019 roku

8,20%

9,20%

2020 roku

9,10%

9,80%

Tabela 4. Korekta stopy bezrobocia prowadzona wprowadzona przez GUS (źródło: Powiatowy
Urząd Pracy w Ostrołęce)

Stopę bezrobocia na koniec grudnia w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres:

Wykres 15. Stopa bezrobocia w latach 1999-2020 (źródło: Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrołęce, www.stat.gov.pl)
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%
% zasiłkobiorców
w ogólnej liczbie
zarejestrowanych
bezrobotnych

% zasiłkobiorców zarejestrowanych
w ogólnej liczbie

bezrobotnych w

zarejestrowanych

danej gminie w

bezrobotnych z

ogólnej liczbie

danej gminy

zarejestrowanych

Zarejestrowani bezrobotni
ogółem
ogółem

bezrobotnych

z prawem do zasiłku

kobiety

ogółem

kobiety

1233

439

251

7,87%

19,05%

41,33%

267

119

28

10

0,50%

10,49%

4,79%

81

46

11

7

0,20%

13,58%

1,45%

102

52

23

14

0,41%

22,55%

1,83%

299

150

63

38

1,13%

21,07%

5,36%

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%

403

212

75

38

1,34%

18,61%

7,23%

172

78

31

14

0,56%

18,02%

3,08%

486

222

92

41

1,65%

18,93%

8,71%

389

211

99

59

1,78%

25,45%

6,98%

151

80

33

19

0,59%

21,85%

2,71%

Powiat m. Ostrołęka:
Miasto
Ostrołęka

2305

Powiat Ostrołęcki:
Gmina
Baranowo
Gmina
Czarnia
Gmina
Czerwin
Gmina
Goworowo
Gmina

Gmina
Myszyniec
w tym: miasto
Myszyniec
Gmina
Olszewo Borki
Gmina
Rzekuń
Gmina
Troszyn
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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%

Tabela 5. Zarejestrowani bezrobotni według stanu na koniec grudnia 2020 roku (źródło: Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrołęce)

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.

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

16 971

16 975

16 985

15 886

15 955

16 002

15 968

15 969

1 941

2 725

1 616

2 435

2 789

2 781

2 869

3 298

1 194

1 203

1 420

1 447

1 828

1 618

1 993

2 395

91

97

98

101

98

134

116

126

2 469

2 531

2 655

2 612

2 973

3 018

2 974

3 096

handel, naprawa
pojazdów
samochodowych,
transport i gospodarka
magazynowa,
zakwaterowanie i
gastronomia, informacja
i komunikacja
działalność finansowa i
ubezpieczeniowa,
obsługa rynku
nieruchomości
pozostałe usługi

Tabela 6. Osoby pracujące wg branż w latach 2005-2019 w Powiecie Ostrołęckim (źródło: www.stat.gov.pl)
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2.5 Kultura
Kultura kurpiowska należy do najlepiej zachowanych i pieczołowicie kultywowanych kultur
ludowych w Polsce. Występuje tu bogactwo zachowanych tradycji, które mają swój wyraz przede
wszystkim w obrzędowości, budownictwie, zdobnictwie, rzeźbie, tkactwie i wycinankarstwie.
Kultywowane są dawne zwyczaje Kurpiów, urozmaicone pieśniami i tańcami. Nadal używana jest
gwara.
Znaczący wpływ na ukształtowanie się grupy etnograficznej Puszczaków i ich kultury, znanej jako
Kurpie, miała chęć odróżnienia się od okolicznej ludności pańszczyźnianej, podkreślanie swej
godności i wolności. Elementy tej kultury niosły do Puszczy kolejne fale osadnicze z Mazowsza,
Mazur, Podlasia, które na terenach nadnarwiańskich zlały się w jeden charakterystyczny, do dziś
znany obraz. Na mieszkańców Puszczy Zielonej wpływ miała też gospodarka. Miejscowe
rolnictwo, przez niską jakość gleb i słabe narzędzia, nie było w stanie utrzymać rodziny
kurpiowskiej. Szukano więc dodatkowych źródeł dochodu, którymi stały się liczne rzemiosła
i rękodzieło wiejskie. Na Kurpiach rozwinęły się: ciesielstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, tkactwo
(lniane i wełniane), bursztyniarstwo. Konieczności handlowe zmuszały do solidności wykonania,
a obcowanie z przyrodą wyrabiało poczucie estetyki, wrażliwość na piękno.
Walory artystyczne spotkamy bez mała w całej wytwórczości regionalnej. Dotyczy to zarówno
chałupy, gdzie dekorowano szczyt stojący frontem do drogi, drzwi wejściowe do chaty,
umieszczano pięknie zdobione nadokienniki czy śparogi na dachu. Sprzęty domowe również
posiadały zdobienia snycerskie lub rzeźbienia, malatury (skrzynie), ozdobne tralki. Ze stolarstwem
wiąże się rzeźba ludowa. W każdej chałupie była Pasja czyli Chrystus na krzyżu, a we wsi
wystawiano liczne kapliczki (domkowe i słupkowe) z figurami świętych.
Najbardziej interesującymi, a jednocześnie kontynuowanymi do dziś, są wyroby związane
z obrzędowością. Dotyczy to zarówno wycinanek, kierców, bukietów zdobiących dom w okresie
świąt, jak też zabawek choinkowych, wypieków z ciasta na Nowy Rok, pisanek palm
wielkanocnych. Gospodynie same tkały i szyły stroje dla swoich rodzin i do dziś haft oraz
koronkarstwo są jednymi z popularniejszych dziedzin wytwórczości regionalnej.
Ludowe zwyczaje i obrzędy zostały współcześnie opracowane z myślą o prezentacjach
na imprezach folklorystycznych. W Czarni można obejrzeć inscenizację „Na Łowy”, w Łysych
odbywa się konkurs na najpiękniejszą „Palmę Kurpiowską”, w Lelisie „Kurpiowskie Granie”,
w Zawodziu koło Myszyńca „Miodobranie Kurpiowskie”, w Kadzidle imprezy: „Śladami Kurpiów”,
„Wesele Kurpiowskie”, „Niedziela Kadzidlańska” i „Ginące Zawody”.
Wymienione w skrócie główne dziedziny rękodzieła kurpiowskiego przetrwały do dziś, na co
niewątpliwy wpływ miało ogromne przywiązanie ludności puszczańskiej do tradycji, do kultury
dziadów i ojców. Bez względu na zmieniającą się również na terenie regionu sytuację
gospodarczą i poziom życia tradycja kontynuowana jest też w kulturze duchowej (muzyka, pieśni,
tańce) i obrzędowości.
Dziedzictwo historyczne i kulturowe południowej części Powiatu Ostrołęckiego wynika z bogatych
i ciekawych tradycji związanych z występującą tu niegdyś w znacznym odsetku szlachtą.
Tamtejsza szlachta wytworzyła własną historię, obyczaje, gwarę oraz kulturę. Rejon ten
charakteryzuje zwarta zabudowa miejscowości, tworząca niegdyś tzw. zaścianki, które od osad
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włościańskich różniły się tym, że liczyły od kilkunastu do kilkudziesięciu zagród. Osady szlacheckie
od wsi kurpiowskich wyróżniały także architektura i wystrój wnętrza.
Zaścianki tworzyły jedną wielką rodzinę. Mimo upływu dziesięcioleci więzi rodzinne (świadczące
o wspólnym pochodzeniu) przetrwały w świadomości wielu mieszkańców tych okolic.
Miejscowa ludność (podobnie jak Kurpie) była porywcza, za to z pietyzmem pielęgnowała
obyczaje przodków, dochowując wierności religii katolickiej oraz ojczyźnie. Zaścianek szlachecki
słynął z patriotyzmu, reagował na wszelkie zawirowania na polskiej scenie politycznej, jego
mieszkańcy brali udział w powstaniach zbrojnych wymierzonych przeciw zaborcom oraz aktywnie
uczestniczyli w życiu publicznym swojego regionu.
Głównym zajęciem drobnej szlachty było rolnictwo. Każda rodzina żyła z gruntu dziedzicznego.
Z biegiem lat podziały ziemi między spadkobierców znacznie okrajały gospodarstwa, zubożając
miejscową szlachtę. Powodowało to, że ostatecznie wielu szlachciców zostawało bez ziemi, inni
zaś gospodarzyli na niewielkich zagonach, których na jednym polu znajdowało się od kilkunastu
do kilkudziesięciu.
Tradycje szlacheckie stanowią o wyjątkowości i odrębności obszaru w stosunku do sąsiednich
kultur, co powoduje wzrost jego atrakcyjności. Występuje tu ponadto znaczna ilość miejsc
i

obiektów

historycznych

oraz

archeologicznych,

które

stanowią

atrakcję

dla

osób

zainteresowanych turystyką poznawczą i wypoczynkową. Można wśród nich wymienić obiekty
zabytkowe, tj. zespoły pałacowo-parkowe, kościoły, kaplice cmentarne, a także datowane nawet
na okres wczesnych wpływów rzymskich stanowiska archeologiczne, w tym kamienne kręgi czy
kurhany.
Rozwój turystyki oraz pielęgnowanie tradycji tego obszaru i zachowanie jego dziedzictwa
kulturowego to niektóre z celów, jakie stawia przed sobą Lokalna Grupa Działania „Zaścianek
Mazowsza”, organizacja pozarządowa obejmująca swoim działaniem teren gmin Czerwin,
Goworowo, Rzekuń i Troszyn Powiatu Ostrołęckiego oraz gminy Rzewnie z Powiatu Makowskiego.
W powiecie działa 29 bibliotek i filii publicznych, których zbiory wynoszą 313 205. Średnia liczba
mieszkańców na bibliotekę wynosi 3 501 osób. W ciągu 2019 roku z bibliotek na terenie Powiatu
korzystało 8 326 czytelników, a w trudnym ze względu na epidemię wirusa COVID-19 roku 2020
6 982 osoby.
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przy udziale
organizacji pozarządowych. Ważniejszymi imprezami folklorystycznymi są:
•

„Darcie pierza” w Lelisie – luty,

•

„Śladami Kurpiów” w Kadzidle – marzec,

•

„Palma Kurpiowska” w Łysych – Niedziela Palmowa,

•

Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu – ostatnia niedziela maja,

•

„Na Łowy” w Czarni – czerwiec, pierwsza niedziela miesiąca,

•

„Rajby Kurpiowskie” w Kadzidle – czerwiec, po procesji w Boże Ciało,

•

„Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle – czerwiec, trzecia niedziela miesiąca,

•

„Noc Sobótkowa” w Myszyńcu – 24 czerwca,

•

„Miodobranie Kurpiowskie” w Myszyńcu – sierpień, ostatnia niedziela miesiąca,
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•

„Niedziela Kadzidlańska” w Kadzidle – wrzesień, pierwsza niedziela miesiąca,

•

„Kurpiowskie Granie” w Lelisie – listopad,

•

„Ginące Zawody” w Kadzidle,

•

Zajazd Szlachecki w Troszynie,

•

Jarmarki Czerwińskie w Czerwinie,

•

"Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów" – wrzesień/październik gm.
Goworowo,

•

Tydzień Kultury Kurpiowskiej w Baranowie – lipiec,

•

Przegląd kolęd i pastorałek w Baranowie.
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2.6 Turystyka
Walory przyrodnicze Powiatu, czystość środowiska, ciekawa kultura w różnych jej odmianach,
dają szansę na rozwijanie turystyki wiejskiej, w tym szczególnie agroturystyki. Na terenie Powiatu
występuje szereg szlaków i ścieżek turystycznych, które nie są co prawda sformalizowane, ale
funkcjonują jako propozycje autorskie w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Trasy rowerowe:
•

Dylewo, Jeglijowiec, Piasecznia, Kadzidło, Golanka, Czarnia

•

Szlak czerwony: Ostrołęka, Lelis, Kadzidło, Lipniki, Łyse, Myszyniec, Czarnia

•

Szlak niebieski: Ostrołęka, Lelis, Dąbrówka, Kurpiewskie Stare, Walery, Ostrołęka

•

Szlak zielony: Ostrołęka, Nowa Wieś, Przystań, Czarnotrzew, Baranowo, Brodowe Łąki
lub wariant: Ostrołęka, Nowa Wieś, Wyszel, Czarnotrzew, Baranowo, Brodowe Łąki

•

Szlak żółty: Ostrołęka, Dzbenin, Jezioro Gogol, Szczawin, Goworowo, Brzeźno, Kunin

•

Szlak czarny: Ostrołęka, Susk Stary, Zamość, Troszyn, Kleczkowo, Piski, Czerwin,
Wojsze, Zamość, Ostrołęka

•

Archeologiczna trasa turystyki rowerowej: Ostrołęka, Łęg Starościński, Lelis, Ostrołęka

Szlaki samochodowe:
•

Pętla Północna, po równinie kurpiowskiej (137 km): Przystań, Nowa Wieś, Brodowe
Łąki, Czarnia, Myszyniec, Łyse, Kadzidło

•

Pętla Południowa, po Międzyrzeczu Łomżyńskim (76 km): Szczawin, Brzeźno,
Kleczkowo

Szlaki kajakowe:
•

Szlak kajakowy na Omulwi, wytyczony i sprawdzony na całej długości rzeki, od Jeziora
Omulew przez miejscowości: Kot, Dębowiec, Wesołowo, Głuch, Wielbark, Krukowo,
Brodowe Łąki, Glebę, Czarnotrzew, Przystań, Kruki do Ostrołęki.

Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze:
•

Ścieżka przyrodniczo-leśna: Kadzidło, Tatary, Długi Kąt, Brzozówka, Kadzidło

•

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Serafin z wieżą widokową

Do ciekawej infrastruktury turystycznej można zaliczyć:
•

Stadninę koni w Przystani, gm. Olszewo-Borki

•

Stanicę wodną w Zawadach, gm. Baranowo

•

Przystań kajakową w: Brodowych Łąkach, gm. Baranowo, Przystani gm. OlszewoBorki, Czarnotrzewiu, gm. Baranowo

•

Lotnisko dla motolotni w Borawem, gm. Rzekuń

Na bazę noclegową składają się:
•

46 gospodarstw agroturystycznych rozmieszczonych na terenie całego Powiatu
o łącznej ilości miejsc ponad 200

•

hotele i zajazdy: Korona w Krukach, Hubus w Grabowie, Zagroda Leśna w Łęgu
Przedmiejskim.
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Rysunek 6. Szlak kajakowy na Narwi

Rysunek 7. Szlak kajakowy na Omulwi

Rysunek 8. Szlak kajakowy na Rozodze

Rysunek 9. Szlak kajakowy na Szkwie
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Krajobraz terenu, jak również jego bogata przyroda, są zachętą dla turystów, a także
potencjalnych inwestorów, by tu przyjechać, poznać okolicę i wypocząć. Szereg gospodarstw
oferuje różne atrakcje: wieczorki przy ognisku lub kominku, wycieczki rowerowe, zbieranie
grzybów, jagód i ziół, gry sportowe, przejazdy bryczką, kuligi, spływy kajakowe, pokazy
rękodzieła ludowego, udział w obrzędach ludowych. Gospodarze proponują: warzywa z własnych
ogródków, własne mleko i jego przetwory, miód z własnych pasiek, potrawy regionalne.

Wykres 16. Miejsca noclegowe ogółem (źródło: www.stat.gov.pl)
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Wykres 17. Liczba turystów i udzielonych noclegów (źródło: www.stat.gov.pl)

Wykres obrazujący liczbę turystów i udzielonych im noclegów ukazuje negatywny wpływ, jaki na
tę branżę w 2020 roku miała pandemia COVID-19.
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Zabytki Powiatu Ostrołęckiego
Rejestr Zabytków prowadzony przez Delegaturę w Ostrołęce Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora

Zabytków

obejmuje

następujące

obiekty

położone

na

terenie

Powiatu

Ostrołęckiego:
Gmina Baranowo:
1. Baranowo – Kaplica drewniana z II poł. XIX w. oraz najstarszy nagrobek znajdujące się
na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim,
2. Czarnotrzew – młyn wodny,
3. Baranowo – kościół parafialny z 1918 r.,
4. Brodowe Łąki – kościół parafialny z 1884 r.
Gmina Czarnia:
1. Czarnia – kościół parafialny z 1904 r.,
2. Czarnia – cmentarz parafialny rzymskokatolicki.
Gmina Czerwin:
1. Grodzisk – podworski park z XVIII wieku,
2. Piski – kościół parafialny z końca XVIII w.,
3. Czerwin – kościół parafialny z II poł. XVIII w.,
4. Grodzisk – grodzisko wczesnośredniowieczne,
5. Tomasze – ślady osady starożytnej,
6. Wiśniówek – ślady osady z okresu późnolateńskiego i rzymskiego,
7. Wojsze – starożytny kurhan z okresu wpływów rzymskich,
8. Czerwin – park z XIX w.,
9. Czerwin – dwór z III ćwierci XIX w.,
10. Czambrowina – park z XIX w.,
11. Czambrowina – dwór z lat 70. XIX w.,
12. Piski – cmentarz parafialny rzymskokatolicki,
13. Czerwin – nagrobek Ignacego Boguckiego z 1850 r. oraz dwie bramy z II poł. XIX w.,
dwie kaplice z II poł. XIX w. na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim,
14. Chrośnice – cmentarz wojenny z 1915 r.,
15. Wojsze – cmentarz wojenny z 1914 r.
Gmina Goworowo:
1. Brzeźno – pałac z XVIII wieku,
2. Szczawin – zespół pałacowo-parkowy z pocz. XIX w.,
3. Szarłat – cmentarzysko starożytne z okresu wpływów rzymskich,
4. Goworówek – ślady osady starożytnej,
5. Goworówek – ślady osady starożytnej i wczesnośredniowiecznej,
6. Goworówek – ślady osady wczesnośredniowiecznej (stanowisko nr 3),
7. Czarnowo – ślady osady starożytnej,
8. Dzbądzek – ślady osady starożytnej,
9. Brzeźno – ślady cmentarzyska z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich,
10.Brzeźno – pozostałości osady z okresu późnolateńskiego, i wczesnośredniowiecznego,
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11. Brzeźno – ślady cmentarzyska ciałopalnego z okresu wczesnorzymskiego,
12. Szczawin – park z XVII w.,
13. Goworowo – kościół z ok. 1880 r.,
14. Ponikiew Mała – dwór z ok. 1850 r.,
15. Goworowo – kaplica grobowa z końca XIX w.,
16. Brzeźno – park z XIX w.,
17. Ponikiew Mała – park z XIX w.,
18. Goworowo –najstarsza część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego,
19. Ponikiew Duża – osada starożytna z okresu wpływów rzymskich,
20. Kunin i Szarłat – osada starożytna z okresu wpływów rzymskich,
21. Goworowo – budynek szkoły podstawowej z 1920 r.,
22. Grodzisk Mały – ślady osady z okresu wczesnośredniowiecznego (stanowisko nr 1),
23. Kunin Szlachecki – kościół z końca XIX w.
Gmina Kadzidło:
1. Kadzidło – kościół parafialny z poł. XIX w.,
2. Czarnia – cmentarz parafialny rzymskokatolicki,
3. Kadzidło – cmentarz parafialny rzymskokatolicki,
4. Piasecznia – cmentarz wojenny z 1920 r.,
5. Wach – cmentarz wojenny z 1914 r.,
6. Czarnia – kościół parafialny z 1921 r.
Gmina Lelis:
1. Dąbrówka – kościół parafialny z II poł. XIX w.
Gmina Łyse:
1. Lipniki – kościół parafialny wraz z dzwonnicą, 1837-1843 r.,
2. Łyse – krzyże żeliwne: Fausta Kowalskiego z 1877 r. i Łukasza Szmojen z 1899 r. na
cmentarzu rzymskokatolickim,
3. Lipniki – krzyże żeliwne – Piotra Zery z 1913 r. i Marianny Modzelewskiej, brama główna
oraz kaplica z II poł. XIX w. na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim,
4. Łyse – kościół parafialny z 1882 r.
Gmina Myszyniec:
1. Myszyniec – dzwonnica murowana z pocz. XVIII w.,
2. Myszyniec – stara część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego,
3. Myszyniec – kościół parafialny z ok. 1915 r.
Gmina Olszewo Borki:
1. Nowa Wieś Zachodnia – plebania z przełomu XIX/XX w.,
2. Przystań – park z XIX w.,
3.Nowa Wieś – krzyż żeliwny Józefa Deczmara z 1890 r. na cmentarzu rzymskokatolickim,
4. Przystań – dwór z 1928 r.
Gmina Rzekuń:
1. Rzekuń – kościół parafialny z pocz. XX w.,
2. Susk Stary – dwór z poł. XIX w.d,
3. Przytuły Stare – park z przełomu XVIII/XIX w.,
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4. Susk Stary – park z XIX w.,
5. Rzekuń – cmentarz parafialny rzymskokatolicki,
6. Czarnowiec – krąg kamienny kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich,
stanowisko nr 3.
Gmina Troszyn:
1. Kleczkowo – zespół sakralny z XVI wieku,
2. Rostki – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich,
3. Troszyn – nagrobki Aleksandra Puchały z 1840 r. i Henryka Puchały z 1850 r. na
cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim,
4. Kleczkowo – nagrobek Józefa Łaniewskiego oraz kaplica z II poł. XIX w. na cmentarzu
parafialnym rzymskokatolickim,
5. Troszyn – nagrobek Piotra Żochowa z 1874 r. na cmentarzu parafialnym
rzymskokatolickim.
Na terenie Powiatu Ostrołęckiego znajduje się wiele obiektów, które poprzez prezentowane treści
oraz prowadzoną działalność popularyzują rodzimą kulturę. Można wśród nich wymienić:
•

Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle,

•

Muzeum Wsi Kurpiowskiej w Lelisie,

•

Izba Pamięci Czesławy Konopkówny w Kadzidle,

•

Prywatna Izba Kurpiowska w Dylewie, gm. Kadzidło,

•

Muzeum Kurpiowskie w Myszyńcu,

•

Muzeum Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni,

•

Muzeum Kurpiowskie w Wachu.

Program Opieki nad Zabytkami, dotacje na prace przy zabytkach
Uchwałą Nr XLVI/338/2018 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. został przyjęty
„Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021”. Jego
celem było wskazanie zasadniczych kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami
wraz z popularyzacją dóbr kultury i środowiska w latach 2018-2022. Priorytety Programu Opieki
nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Powiatu Ostrołęckiego (opracowane w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę stanu dziedzictwa kulturowego i analizę SWOT, zgodnie
z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu na lata 2016-2020 oraz priorytetami
wyznaczonymi w Programie opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 20172020):
1. Priorytet I – Ochrona dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału
przyrodniczego,
2. Priorytet II – Promocja i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego,
3. Priorytet III – Tworzenie systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym.
Aby określić warunki wspierania finansowego działań na rzecz ochrony zabytków Rada Powiatu
Ostrołęckiego przyjęła 20 sierpnia 2018 r. Uchwałę Nr XLIX/355/2018 w sprawie zasad udzielania
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dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.
Zgodnie z tą uchwałą z budżetu Powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten
wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się na obszarze Powiatu Ostrołęckiego, a o
udzielenie dotacji może ubiegać się każdy podmiot, będący właścicielem bądź posiadaczem
zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie.

Na podstawie ww. uchwały Rada Powiatu udzieliła w latach 2018-2021 dotacji na następujące
prace przy zabytkach z terenu Powiatu Ostrołęckiego:
Rok 2018:
•

Kościół parafialny pw. św. Anny w Dąbrówce – wymiana pokrycia dachowego,

•

Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła w Czarni – naprawa więźby dachowej,
pokrycie dachu blachą, montaż nowego orynnowania,

•

Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie – wykonanie pionowej izolacji fundamentów,
drenażu opaskowego zewnętrznego oraz odprowadzenia wód opadowych z rur
spustowych dachu kościoła,

•

Kościół parafialny pw. św. Michała w Czerwinie – pełna konserwacja techniczna
i estetyczna dwóch bliźniaczych ołtarzy mniejszych,

•

Kościół pw. Świętego Ducha w Kadzidle – prace odnawialne i odtworzeniowe rynien i rur
spustowych na dachu zabytkowego kościoła,

•

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – wykonanie
dokumentacji

techniczno-budowlanej,

prace

remontowe

dachu,

wymiana

belek

stropowych oraz prace remontowe w prezbiterium;
Rok 2019:
•

Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu – naprawa powierzchni murów
zabytkowych, uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły
gotyckiej, wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej, naprawa pęknięć w murach
grubych z cegły gotyckiej, spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły
gotyckiej, piaskowanie powierzchni muru z kamienia i z cegły, usunięcie starych powłok
bitumicznych (wykwitów) przez piaskowanie, impregnacja elewacji metodą natryskową,
obróbki blacharskie z blachy miedzianej, wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach
nakładanych ręcznie,

•

Zespół sakralny z XVI w. w Kleczkowie – wymiana instalacji elektrycznej wikarówki
i dzwonnicy,

•

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – dwustronne
wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wymiana drewnianych belek stropowych
poprzecznych wraz z wykonaniem połączeń za pomocą klamer stalowych, oczyszczenie
belek drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, dwukrotna dezynsekcja preparatami
zwalczająca żerujące owady,
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•

Murowany neogotycki kościół z 1918 roku w Baranowie – wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zabytkowego kościoła,

•

Kaplica cmentarna w Rzekuniu – rozebranie istniejącego pokrycia dachu i naprawa
elementów więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż odnowionego
krzyża;

Rok 2020:
•

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – wymiana posadzek
w prezbiterium,

•

Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja Ap. w Baranowie – wymiana pokrycia wież, remont
instalacji odgromowej,

•

Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu – prace konserwatorskie stolarki
okiennej i drzwiowej kaplicy cmentarnej,

•

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Czarni – wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej,

•

Ogrodzenie kościoła pw. Ducha Świętego w Kadzidle – prace remontowo-konserwatorskie
zabytkowego ogrodzenia z końca XIX w.,

•

Dwór w Przystani – wymiana rynien i rur spustowych, wymiana/naprawa obróbek
blacharskich, wymiana/odtworzenie czap wieńczących murek kamienny okalający taras,
remont tarasu nad wejściem głównym do budynku, czyszczenie i malowanie elementów
drewnianych.

Rok 2021:
•

Kościół pw. Świętego Ducha w Kadzidle – drugi etap ratunkowych prac remontowokonserwatorskich zabytkowego ogrodzenia z końca XIX w.,

•

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baranowie – wymiana pokrycia
dachowego oraz renowacja sterczyn na budynku zabytkowego,

•

Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa znajdującej się w zabytkowym parku dworskim
w Przystani, gm. Olszewo-Borki,

•

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – drugi etap wymiany
posadzek,

•

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Czarni – prace remontowo-konserwatorskie
posadzki.
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Rezerwaty przyrody:
•

Czarnia (pow. 141,87 ha, gm. Czarnia) – utworzony w 1964 r. – ochrania 160-180-letni

bór świerkowo-sosnowy. Niektóre drzewa mają nawet 190-210 lat. W podszytach występuje
głównie świerk i jałowiec. Runo leśne stanowią: borówka czarna i brusznica, pszeniec leśny,
wrzos zwyczajny, konwalia dwulistna, paproć orlica pospolita, szczawik zajęczy. Występują też
rośliny chronione: konwalia majowa i widłaki. Wśród mchów i porostów występuje rokiet
pospolity, rokiet pierzasty, płonnik oraz chrobotek reniferowy. Osobliwością rezerwatu Czarnia są,
występujące tylko tu, sosny bartne. Można je podziwiać na trasie szlaku turystycznego „barci
kurpiowskich”, oznakowanego kolorem zielonym.
•

Mingos (pow. 13,46 ha, gm. Łyse) – utworzony w 1971 r. – ochrania bór sosnowy.

Licznie występuje tu jałowiec, a w podszyciu konwalia, rokitnik, widłaki, gajnik lśniący, widłoząb,
sasanka i arnika górska. Na obrzeżu lasu występują płaty zbiorowisk murawowych z rzadkimi
gatunkami: przetacznikiem kłosowatym, łyszczcem baldachogronowym, bodziszkiem czerwonym.
Sosny odnawiają się w rezerwacie w sposób naturalny, co jest rzadkim zjawiskiem.
•

Olsy Płoszyckie (pow. 140,86 ha, gm. Lelis) – utworzony w 1997 r. – ochrania

kompleks 70-90-letnich olsów położonych w dolinie rzeki Rozogi. Występuje tu ols porzeczkowy
i las bagienny. Rosną gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, porzeczka czarna, kalina
koralowa i kruszyna pospolita. W rezerwacie gniazdują rzadkie gatunki ptaków: orlik krzykliwy,
żuraw, siniak, słonka i bocian czarny. Przedstawicielami ssaków są: łoś, jeleń, dzik i sarna.
Występujące w rezerwacie zbiorowiska zastępcze to m.in. olszyny pokrzywowe i malinowe. Na
terenie rezerwatu są też łąki mokre i sitowia leśne.
•

Podgórze (pow. 37,76 ha, gm. Kadzidło) – utworzony w 1987 r. – ochrania bór

mieszany świeży, z drzewostanem sosnowym, z domieszką świerku. Występuje tu sosna
kołnierzykowa, która charakteryzuje się specyficznym odchyleniem kory na okółkach. Rosną też
pojedyncze brzozy i olchy. Rezerwat jest uważany za potencjalną bazę nasienną sosny i świerka.
Wśród ssaków można spotkać: jelenie, sarny, dziki, lisy, jeże, tchórze, kuny, borsuki. Wśród
ptaków można obserwować: dzięcioły, pełzacze, sowy, kukułki, słowiki, drozdy, kosy, sroki,
pustułki, bociany białe. Gady są reprezentowane przez jaszczurki, zaskrońce, padalce i żmije
zygzakowate. Przedstawicielem płazów jest żaba.
•

Serafin (184,92 ha, gm. Łyse) – utworzony w 1998 r. – ochrania torfowisko

przejściowe powstałe w wyniku zarastania Jeziora Serafin. Większą część rezerwatu zajmuje pło.
Jest to „kożuch” roślinności pływającej, która zarosła powierzchnię jeziora. Na obrzeżach
torfowiska występują znacznie uwodnione gleby potorfowe. Torfowiska przejściowe należą do
rzadkich w naszej strefie klimatycznej i zaliczane są do osobliwości przyrodniczych. Występują tu
102 gatunki roślin naczyniowych i 33 gatunki mszaków. Żyją rzadkie i chronione gatunki roślin,
np: storczyk krwisty, storczyk plamisty, nasięźrzał pospolity, przęstka pospolita, pływacz średni,
wełnianka delikatna, dziewięciornik błotny i wierzba lapońska. Rosną też gatunki mchów
reliktowych. Wśród ptaków zobaczymy: cietrzewie, żurawie, krwawodzioby, przepiórki, derkacze,
wodniki, bekasy kszyki, brzęczki i świerszczaki. Ssaki reprezentują: łoś, sarna, zając i lis. W celu
bezpiecznego zwiedzania rezerwatu przygotowano ścieżkę dydaktyczną.
•

Surowe (pow. 4,57 ha, gm. Czarnia) – utworzony w 1964 r. – ochrania bór świerkowo-

sosnowy. Wyróżnia się tu bór mieszany niski świerkowy, rosnący w obniżeniach terenowych,
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niedogodnych dla gatunków światłożądnych i ciepłolubnych. W rezerwacie żyją m.in.: jelenie,
sarny, dziki, lisy, tchórze, kuny, wiewiórki, ryjówki i nornice. Wśród ptaków występują: dzięcioły,
pełzacze, kowaliki, sowy i kukułki. Gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurki,
padalce i zaskrońce, płazy zaś przez żaby.
•

Tabory (pow. 17,21 ha, gm. Łyse) – utworzony w 1974 r. – ochrania bór sosnowo-

świerkowy. Znajduje się na granicy występowania świerku. Niektóre drzewa osiągnęły
imponujące rozmiary – średnica pnia przekroczyła 50 cm a wysokość dochodzi do 30 m.
•

Karaska – (pow. 402 ha, gm. Kadzidło) – utworzony w 2001 r. Teren rezerwatu znany

jest jako Bagno Karaska. Jest to największe torfowisko na terenie Powiatu Ostrołęckiego
i jednocześnie jedno z największych w Polsce. Torfowisko zbudowane jest z torfów wysokich
i przejściowych. Utworzenie rezerwatu umożliwiło obserwację rozwoju torfowiska i następujących
sukcesji roślinnych. Obszar torfowiska jest miejscem wylęgu i bytowania wielu gatunków ptaków.
Wśród najważniejszych osobliwości są rośliny chronione: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne,
widłak jałowcowaty i goździsty oraz ptaki: cietrzew, bekas, batalion i brodziec.
Na terenie Powiatu Ostrołęckiego istnieje 80 pomników przyrody (m.in. dąb szypułkowy, wiąz
szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, topola biała, modrzew polski i głaz narzutowy).
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2.7 Budżet Powiatu Ostrołęckiego

Wykres 18. Wydatki Powiatu Ostrołęckiego w latach 1999-2021 (oprac. własne)

2.8 Doświadczenie w realizacji projektów i przedsięwzięć
Powiat Ostrołęcki zrealizował samodzielnie oraz we współpracy z innymi samorządami liczne
zadania o charakterze inwestycyjnym. Korzystając z zewnętrznych oraz krajowych źródeł
finansowania na przestrzeni ostatnich wielu lat podjęto się realizacji projektów zarówno
inwestycyjnych, w tym w dużej mierze infrastrukturalnych oraz profilaktycznych, szkoleniowych
i doradczych.
Perspektywa 2004-2006 – EFRR
•

Przebudowa drogi powiatowej Grale-Czarnia-Serafin

•

Przebudowa drogi powiatowej Baranowo-Wyszel-Chojniki

•

Przebudowa drogi powiatowej Grodzisk-Stylągi-Chrzczony

•

Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Gostery-Piski-Czerwin-BorekSuchcice-Goworowo-Ponikiew

•

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Goworowie

SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywności oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004-2006
•

Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe wsi Brzozowy Kąt

Perspektywa 2004-2006 – EFS
•

Stypendia dla młodzieży i studentów (3 edycje)

•

Przygotowanie osób odchodzących z rolnictwa do pracy w transporcie drogowym
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•

Fundraising – podnosimy kwalifikacje pracowników NGO

•

Ostrołęcka aktywizacja dla młodych szansą na lepsze jutro

•

Szansa dla długotrwale bezrobotnych na powrót na rynek pracy

•

Pierwsza szansa

•

Pierwszy start

•

Powrót na rynek pracy

•

Nowa szansa

Perspektywa 2007-2013 – EFRR
•

Przebudowa drogi powiatowej Charcibałda-Zdunek-Zalesie

•

Przebudowa drogi powiatowej Czerwin-Piski-Nadbory

•

Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Teodorowo-Susk-Stary-Rzekuń

•

Przebudowa drogi powiatowej Olszewo-Borki-Nakły-Działyń-Skrzypek

•

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Kadzidle oraz innych obiektów
sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu

•

Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp
ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec

Perspektywa 2007-2013 – EFS
•

Nowa perspektywa

•

Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technicznych dla uczniów szkół
zawodowych

•

Wizytówki Powiatu – zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji

•

Lepszy Start

•

Gotowi do zmian (6 edycji)

•

Kadra – doświadczenie i profesjonalizm (3 edycje)

Perspektywa 2014-2020 – EFRR
•

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W na terenie gminy Goworowo

•

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Szafranki

•

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach

•

Wzrost udziału OZE na terenie Gminy Myszyniec

Perspektywa 2014-2020 – EFS
•

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

•

Europejskie tajniki zawodu

•

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

•

Staże zawodowe bez granic

•

Staże zawodowe bez granic +
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•

Praktyczny uczeń

•

Praktyczny uczeń +

•

Razem na staż

•

Razem na staż +

•

Z otwartą głową w świat zawodowy

•

Szkoły praktycznych umiejętności

•

Europejski krok w zawodową przyszłość

•

Nowa jakość kształcenia zawodowego

•

Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość

•

Wchodzimy na rynek pracy

•

W świecie nauki

•

Lepszy Start PLUS

•

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19

•

Gotowi do zmian

•

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

•

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

Perspektywa 2014-2020 – Fundusze Norweskie
Projekt z zakresu ochrony zdrowia:
Dbam o oddech – Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim
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3.

INFRASTRUKTURA POWIATU

3.1 Infrastruktura techniczna
3.1.1 Układ drogowy
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 funkcjonowania i rozwoju niezbędne są powiązania komunikacyjne – drogi
i ścieżki pieszo-rowerowe. Zadaniem Powiatu jest rozbudowa i przebudowa najważniejszych dróg
oraz ciągów komunikacyjnych do parametrów normatywnych, a także budowa pozostałej
infrastruktury drogowej, czyli parkingów, chodników, oświetlenia, zatok przystankowych, zjazdów
indywidualnych zapewniających dostęp do dróg oraz zjazdów publicznych. Cały układ drogowy
Powiatu Ostrołęckiego stanowi uzupełnienie sieci dróg krajowych wojewódzkich oraz gminnych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrołęckiego
w Ostrołęce i sprawuje nadzór nad utrzymaniem dróg powiatowych w okresie lata i zimy oraz
realizuje powierzone mu zadania w ramach inwestycji drogowych.

Rysunek 10. Sieć drogowa Powiatu Ostrołęckiego
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Drogi na terenie Powiatu Ostrołęckiego są zarządzane odpowiednio:
- drogi krajowe nr 60, oraz nr 61 – przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad,
- drogi wojewódzkie nr 614, nr 626, nr 544, nr 627, nr 645, nr 647 i nr 677 – przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- drogi powiatowe – przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,
- drogi gminne – przez wójtów gmin i burmistrza miasta.
Łączna długość dróg powiatowych wynosi obecnie ok. 867,2 km, w tym:
- drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 835,9 km,
- drogi o nawierzchni żwirowej, gruntowej i brukowcowej o długości ok. 31,3 km.

Wykres 19. Długość dróg powiatowych (źródło: www.stat.gov.pl, dane własne
Starostwa)

Ideą, która służy dalszemu rozwojowi naszego regionu oraz poprawie stanu powiatowej
infrastruktury drogowej jest sukcesywna przebudowa i rozbudowa dróg, pozwalająca na szybkie
i bezpieczne połączenia komunikacyjne w samym powiecie oraz poza jego granicami.
Rozbudowane i przebudowywane są w pierwszej kolejności drogi stanowiące istotne połączenia
komunikacyjne dla mieszkańców Powiatu.
Wszystkie zaplanowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych, z uwagi na zły stan techniczny
(duże ubytki w nawierzchni, spękania siatkowe, nierówny profil podłużny i poprzeczny, zaniżone
pobocza), stanowią zagrożenie dla użytkowników. Zwiększony ruch pojazdów naraża na
niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a brak ścieżek pieszo-rowerowych wymusza
poruszanie się po jezdni. Realizacja zadań inwestycyjnych podniosła parametry techniczne
i ujednoliciła standardy techniczne dróg powiatowych. Przede wszystkim jednak poprawiła
bezpieczeństwo użytkowników i wpłynęła na ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych.
Było to możliwe dzięki rozwiązaniom separującym ruch pieszych od ruchu pojazdów – budowa
chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, poboczy bitumicznych, zjazdów indywidualnych
i publicznych oraz przejść dla pieszych, a także wymiana oznakowania pionowego na znaki
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drogowe pokryte folią odblaskową wyższej generacji i wykonanie oznakowania poziomego dróg.
Realizowane inwestycje stworzyły wydajny system transportu przyjazny dla środowiska
naturalnego, obejmujący m.in. ścieżki rowerowe i pobocza utwardzone, po których można
poruszać się rowerami, o łącznej długości ok. 200 km. Warto również podkreślić, że w sposób
znaczący usprawniły skuteczność działań służb ratunkowych.
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Wykres 20. Liczba wypadków drogowych ogółem (źródło: www.stat.gov.pl)

Wykres 21. Liczba zarejestrowanych pojazdów ogółem (źródło: www.stat.gov.pl,
oprac. własne)

Powyższe działania mają tym większe znaczenie, że bardzo szybko rośnie liczba pojazdów
poruszających się po drogach Powiatu Ostrołęckiego. Na koniec 2020 roku ogólna liczba
pojazdów

zarejestrowanych

na

terenie

będącym

Powiatowego w Ostrołęce wyniosła 102 931 szt., w tym:
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1. samochody osobowe – 54 637 szt.,
2. samochody ciężarowe – 13 680 szt.,
3. samochody specjalne – 1381 szt.,
4. motocykle i motorowery – 10 357 szt.,
5. przyczepy i naczepy – 13 176 szt.,
6. autobusy – 330 szt.,
7. ciągniki rolnicze – 9223 szt.,
8. pojazdy samochodowe inne – 147 szt.
Zadania drogowe Powiat Ostrołęcki realizuje także wspólnie z samorządami gmin. Dzięki
współpracy i partycypowaniu w kosztach przedsięwzięć, samorząd powiatowy czy gminny ponosi
niższe nakłady finansowe niż w przypadku samodzielnego wykonywania zadań. Takie rozwiązania
wpływają pozytywnie na ich zakres, dzięki czemu w wielu miejscowościach poprawia się jakość
życia, a w szczególności bezpieczeństwo. Inwestycje dotyczą m.in.: budowy chodników, azyli dla
pieszych, zatok autobusowych, czy ścieżek rowerowych. Obejmują także montaż barierek
ochronnych, poręczy energochłonnych, odpowiednie oznakowanie, oświetlenie itp.

3.1.2 Komunikacja autobusowa
W latach 2019, 2020, a także w roku 2021 Powiat Ostrołęcki uzyskiwał dofinansowanie na
realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki uzyskanemu w
2021 r. dofinansowaniu w kwocie 1,8 mln zł na terenie Powiatu funkcjonuje obecnie 11 linii:
1. Ostrołęka – Baranowo – Myszyniec przez Olszewo-Borki, Nową Wieś Zachodnią, Brodowe
Łąki;
2. Ostrołęka – Łyse przez Brzozówkę, Krysiaki;
3. Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, Suchcice, Czerwin;
4. Ostrołęka – Zamość przez Łątczyn, Kleczkowo, Piski, Choromany;
5. Ostrołęka – Czarnia Kadzidlańska przez Przystań, Kadzidło;
6. Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, Lipniki;
7. Ostrołęka – Długi Kąt przez Dylewo, Kadzidło;
8. Ostrołęka – Goworowo przez Kamiankę;
9. Ostrołęka – Klimki przez Dylewo, Piasecznię, Kadzidło, Jazgarkę;
10. Ostrołęka – Andrzejki Tyszki przez Troszyn, Choromany, Piski;
11. Ostrołęka – Baranowo – Zawady przez Olszewo-Borki, Nową Wieś Zachodnią, Baranowo.

3.1.3 Linie kolejowe
Linie kolejowe leżące na terenie Powiatu nie odgrywają obecnie większej roli w systemie
transportowym oraz w obsłudze pasażerskiej, ponieważ nie przebiegają przez niego główne
magistrale kolejowe. Dodatkowo część znajdujących się na obszarze Powiatu linii kolejowych
o znaczeniu państwowym i regionalnym obecnie nie funkcjonuje. W relacjach: Ostrołęka –
Szczytno, Ostrołęka – Łapy (linie 35, 36) oraz Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia –
Siedlce (linia nr 34) nie są prowadzone przewozy pasażerskie. Wykorzystywana w ten sposób jest
jedynie linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka.
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Przewozy towarowe na liniach kolejowych prowadzone są w bardzo ograniczonym zakresie, a na
niektórych odcinkach w ogóle nie występują. Niedostateczne wykorzystanie istniejących linii
kolejowych w przewozach pasażerskich oraz transportowych stanowi znaczący problem, ponieważ
z jednej strony pozbawia mieszkańców możliwości wykorzystania tego środka komunikacji,
a z drugiej w sposób istotny przyczynia się do nadmiernej eksploatacji dróg, wynikającej ze
stałego

wzrostu

przewozu

towarów

transportem

samochodowym.

Przyczyną

zapaści

w przewozach pasażerskich i towarowych koleją jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz niska
rentowność większości sieci kolejowych.
Szansą dla poprawy tej sytuacji jest modernizacja linii nr 35 Ostrołęka – Chorzele. Liczący 54 km
odcinek

ma zostać

wyremontowany

w ramach Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ponadto wśród trzydziestu połączeń kolejowych
prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego ma znaleźć się między innymi linia
Warszawa – Ostrołęka – Pisz – Giżycko.
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3.1.4 Gospodarka odpadami
Samorząd Województwa Mazowieckiego opracował „Plan gospodarki odpadami dla województwa
mazowieckiego 2024” (PGO WM 2024), uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
uchwałą nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku. Obejmuje on 15 powiatów usytuowanych na
wschodzie województwa mazowieckiego. W planie określone zostały kluczowe elementy systemu
gospodarki odpadami, w tym m.in. podział województwa na regiony gospodarki odpadami
komunalnymi, ze wskazaniem regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
w poszczególnych regionach oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.
Na terenie regionu wschodniego funkcjonują 4 instalacje do mechanicznobiologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 4 instalacje do przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów komunalnych oraz 3 instalacje do
składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Odbiorcy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do przekazywania
ich do instalacji do przetwarzania odpadów, które posiadają status RIPOK (Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych) na terenie danego regionu. W przypadku awarii takiej
instalacji odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczej.
Według zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” na terenie
regionu wschodniego status RIPOK posiadają instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
funkcjonujące w następujących lokalizacjach:
- Ostrołęka, ul. Turskiego 4,
- Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11,
- Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2.
Ponadto w miejscowości Ławy w gminie Rzekuń, ul. Przemysłowa 45, jest zlokalizowana
instalacja, dla której planowane jest nadanie statusu RIPOK po dokonaniu modernizacji.
Region wschodni
W skład tego obszaru zaliczono 98 gmin z 15 powiatów. Odpady komunalne zmieszane, odpady
zielone oraz pozostałości z sortowania mogą być przekazywane wyłącznie do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust.
7 ustawy o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady
zielone, były przetwarzanie na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
zostały wytworzone. W celu utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, gminy wchodzące
w skład regionu zostały zobowiązane do realizacji szeregu zadań nałożonych na nie w tym
zakresie. Jednym z nich był obowiązek określenia zasad i sposobów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje takie jak: papier, szkło, metale,
tworzywa

sztuczne,

opakowania

wielomateriałowe

biodegradacji.
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W ramach tworzenia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obligatoryjnym
zadaniem własnym gmin jest: zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, tworzenie
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniających łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, wskazanie miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

3.1.5 Wodociągi, kanalizacja i infrastruktura gazowa
Długość sieci wodociągowej na terenie Powiatu wzrosła w okresie od 2015 do 2020 r. o 145,1 km
i na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1716,3 km. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła w tym czasie
388,4 km, a gazowej 402,3 km.

Wykres 22. Długość sieci kanalizacyjnej, gazowej i wodociągowej (źródło: www.stat.gov.pl)

Przez obszar ostrołęcki przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: tranzytowa linia magistralna
DN „Wschód-Zachód” (przebiegająca przez gminy: Czerwin, Goworowo, Różan, Młynarze,
Sypniewo, Czerwonka, Płoniawy-Bramura), gazociąg systemu krajowego DN 250 relacji
Rembelszczyzna – Wyszków – Ostrów Mazowiecka – Zambrów, a także gazociąg DN200 (Ostrów
Mazowiecka – Ostrołęka – Kadzidło) wraz z odgałęzieniami lokalnymi.
Pomimo obecności systemów przesyłowych obszar Powiatu charakteryzuje się niskim poziomem
zgazyfikowania: gm. Kadzidło – 12,8 proc., gm. Baranowo – 5,7 proc., gm. Rzekuń – 46,6 proc.,
gm. Lelis – 17,3 proc., gm. Olszewo-Borki – 22,5 proc., gm. Czerwin – 10,2 proc., gm. Troszyn –
11,6 proc., Łyse – 3,0 proc., gm. Czarnia, Goworowo i Myszyniec – 0 proc. (Polska Spółka
Gazownicza nie świadczy usług w tych gminach).
Stopień gazyfikacji województwa mazowieckiego na dzień 31.12.2020 r. wynosił 57,01 proc.
(dane Polskiej Spółki Gazowniczej).
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Na terenie Powiatu Ostrołęckiego zlokalizowany jest gazociąg tranzytowy „Jamal Europa”, który
tworzy jedna nitka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 35 km. W powiecie znajduje
się zespół zaworowo-upustowy ze stacją ochrony katodowej w Malinowie. Gazociąg przebiega
obok miejscowości Malinowo, Gocły, Chrośnice, Suchcice, Nogawki, Rębisze, Jawory Wielkopole,

Troszyn

Rzekuń

Borki

Olszewo-

Myszyniec

Łyse

Lelis

Kadzidło

Goworowo

Czerwin

Czarnia

Wyszczególnienie

Baranowo

Dąbrówka.

77,9%

50,0%

79,7%

87,4%

74,5%

79,7%

32,0%

90,2%

57,0%

94,2 %

71,6%

Sieć kanalizacyjna

45,8%

2,5%

10,0%

14,2%

33,2%

27,9%

34,6%

35,4%

40,9%

28,3%

17,6%

Sieć gazownicza

5,7%

-

10,2%

-

12,8%

17,3%

3,0%

-

22,5%

46,6%

11,6%

Sieć wodociągowa

Tabela 7. Odsetek mieszkańców poszczególnych gmin Powiatu korzystających z sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowej w 2020 roku (źródło: www.stat.gov.pl)

3.2 Infrastruktura społeczna
Liczba mieszkań w Powiecie Ostrołęckim sukcesywnie rośnie. W roku 2016 oddano do użytku 283
mieszkania, w roku 2017 liczba ta wyniosła 215, w 2018: 174, w 2019: 313, a w 2020: 282.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zasoby mieszkaniowe w powiecie na koniec
2020 roku przedstawiały się następująco:
•

25 533 mieszkania o średniej powierzchni 102,6 m2,

•

3,47 osób na 1 mieszkanie,

•

29,6 m2 na 1 mieszkańca.

26000

25 521

25 533

2019

2020

25500

24 938

25000

24 764
24 549

24500

24000

24 266
23951

23500

23000

2014

2015

2016

2017

2018

Wykres 23. Liczba mieszkań w Powiecie Ostrołęckim (źródło: www.stat.gov.pl)
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1 916

630

1 543

2 757

2 938

2 599

2 108

2 896

3 144

3 423

1 579

174 043

58 721

8 104

2 576

Wyszczególnienie

Mieszkania ogółem
Pow. użytkowa
mieszkań w tys. m2
Izby

161 652 253 993 309 408 276 019 202 008 253 660 367 767 405 535 157 281
6 803

11 569

13 960

12 422

9 574

12 162

15 898

17 452

Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe w poszczególnych gminach Powiatu w 2020 roku (źródło: www.stat.gov.pl)

Wykres 24. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m2 (źródło: www.stat.gov.pl)

2

Czarnia
Czerwin
Goworowo
Kadzidło

13
1

15
1

2

3

1
3

1
1

1

1

6

1

Siłownie
zewnętrzne

Strzelnice
6

3

51
4

1

1

1

Lelis
Łyse

4
1

Myszyniec
OlszewoBorki
Rzekuń

1

1

1

1

Troszyn

41
7

Korty tenisowe

1

Sale
gimnastyczne o
wymiarach
poniżej 36x19 m
i sale
pomocnicze

2

Boiska
uniwersalne
wielozadaniowe

Boiska do
siatkówki

Powiat
Ostrołęcki
Baranowo

Boiska do
koszykówki

Stadiony

Boiska piłkarskie

Obiekty sportowe

1

1

3

14
5

5

2

2

5
1

1

3
4

4

1

17
2

Tabela 9. Liczba i rodzaje obiektów sportowych w Powiecie Ostrołęckim i jego poszczególnych
gminach (bez obiektów szkolnych) w 2018 roku (źródło: www.stat.gov.pl)
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Obiekty i tereny sportowe w zespołach szkół powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego

sala gimnastyczna 288-648 m2

sala gimnastyczna < 162 m2

ZSP w Goworowie, ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych, ZSP w Myszyńcu, ZSP w
Troszynie

ZSP w Baranowie

siłownia

ZSP w Goworowie, ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych, ZSP w Myszyńcu, ZSP w
Troszynie

strzelnica

ZSP w Kadzidle, ZSP Troszyn

boisko do piłki nożnej

ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych

boisko
uniwersalne/wielozadaniowe

ZSP w Goworowie, ZSP w Kadzidle, ZSP w Łysych, ZSP w Myszyńcu,
ZSP w Troszynie,

Tabela 10. Wykaz obiektów sportowych w szkołach powiatowych (źródło: informacja własna Starostwa)

3.2.1 Szkoły i placówki oświatowe
Zakładanie

i

prowadzenie

szkół

ponadgimnazjalnych

(od

1

września

2019

r.

–

ponadpodstawowych) zgodnie z ustawą Prawo oświatowe należy do zadań własnych Powiatu.
W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół.
W Powiecie Ostrołęckim utworzono siedem zespołów szkół, w których funkcjonuje kilka typów
szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, kształcących w różnorodnych kierunkach
i zawodach oraz w wielozawodowych branżowych szkołach I stopnia.
W roku szkolnym 2020/2021 liczba aktywnych szkół dla młodzieży wynosi 11, natomiast dorośli
kształcą się w 9 szkołach. Liczba oddziałów na kursach kwalifikacyjnych wynosi 23.
Zespoły

Szkół

Powiatowych

oferują

różnorodne

kierunki

kształcenia.

Każdego

roku

przeprowadzane są konsultacje społeczne, ankietyzacja potencjalnych kandydatów do szkół oraz
rozeznanie potrzeb rynku pracy pod kątem przygotowania oferty edukacyjnej.
Szkoły

zostały

dostosowane

do

potrzeb

demograficznych.

Efektem

tych

działań

jest

zagwarantowanie miejsc w szkołach powiatowych wszystkim absolwentom szkół podstawowych
z terenu Powiatu Ostrołęckiego.
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Największą popularnością wśród szkół znajdujących się w ofercie zespołów jest od wielu lat
technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

Kurs kwalifikacyjny

Liceum Ogólnokształcące

medycznej

Technik sterylizacji

Opieka dziecięca

pocztowych

Technik BHP

Technik usług

Szkoła policealna

Technik agrobiznesu

Technik informatyk

Technik handlowiec

żywności

Technik technologii

Zespół Szkół

Szkoły dla dorosłych

Technikum

Liceum ogólnokształcące

Branżowa szkoła I stopnia

Szkoły dzienne

ZSP w Baranowie
ZSP w Czerwinie
ZSP w Goworowie
ZSP w Kadzidle
ZSP w Łysych
ZSP w Myszyńcu
ZSP w Troszynie
Tabela 11. 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 ostatnich 6 latach systematycznie zmniejsza się liczba uczniów uczących się w szkołach dla
młodzieży, natomiast zwiększa się liczba osób dorosłych:
ROK SZKOLNY

ROK SZKOLNY

ROK SZKOLNY

ROK SZKOLNY

ROK SZKOLNY

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

OGÓŁEM

2181

96

2013

84

2072

86

2337

98

2516

101

Szkoły dla

1127

61

966

54

853

51

1078

60

1099

62

1054

35

1047

30

1219

35

1259

38

1417

39

młodzieży
Szkoły dla
dorosłych

Tabela 12. Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w latach 2016-2020 (źródło:
System Informacji Oświatowej)

Jak wynika z powyższych danych, ogółem liczba uczniów i słuchaczy na przestrzeni pięciu lat
zwiększyła się o 335 osób, przy czym liczba osób w szkołach dla młodzieży zmniejszyła się o 28,
a w szkołach dla dorosłych wzrosła o 363. W ogólnej liczbie słuchaczy szkół dla dorosłych zawiera
się również liczba uczestników kursów kwalifikacyjnych.
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Z powyższego zestawienia wynika również, że liczba oddziałów zwiększyła się ogółem
o 5 oddziałów, co jest sumą wzrostu o 1 w szkołach dla młodzieży i o 4 w szkołach dla dorosłych.
Dzieje się tak za sprawą zwiększonego zainteresowania dorosłych ofertą kursów kwalifikacyjnych.

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

l. słuchaczy

l. oddziałów

ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY ROK SZKOLNY
2012/2013
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

28

1

153

4

305

7

400

10

503

13

552

13

696

17

743

20

942

23

Tabela 13. Liczba słuchaczy na kursach kwalifikacyjnych prowadzonych w szkołach powiatowych w latach 20122020 (źródło: System Informacji Oświatowej)

Pierwszą ze szkół, która zdecydowała się wprowadzić do oferty kształcenia kwalifikacyjne kursy
zawodowe, był Zespół Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie, który
uruchomił zajęcia z pierwszej kwalifikacji zawodowej na kursie w obszarze zawodu technik
agrobiznesu. Przyjętych zostało 28 słuchaczy. Kolejny rok przyniósł wzrost liczby słuchaczy o 125
osób. Na przestrzeni lat (do bieżącego roku) liczba ta wzrosła o 914 słuchaczy i 22 oddziały.
ROK
SZKOLNY
2016/2017

ROK
SZKOLNY
2017/2018

ROK
SZKOLNY
2019/2020

ROK
SZKOLNY
2020/2021

średnia l.
uczniów w
oddziale

średnia l. średnia l. średnia l.
uczniów w uczniów w uczniów w
oddziale
oddziale
oddziale

średnia l.
uczniów w
oddziale

ROK
SZKOLNY
2018/2019

OGÓŁEM

22,72

23,97

24,10

23,85

24,91

szkoły dzienne

18,48

17,89

16,73

17,97

17,73

szkoły dla
dorosłych

30,11

34,90

34,83

33,14

36,33

Tabela 14. Średnia liczba uczniów w oddziałach w latach 2015-2020 (źródło: System Informacji
Oświatowej)

Średnia liczba osób uczących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki na przełomie
pięciu lat wzrosła o 2,19 osoby w oddziale, co jest wynikiem zmniejszenia się o 0,75 w szkołach
dla młodzieży oraz wzrostu o 6,22 w szkołach dla dorosłych. Wpływ na taki stan rzeczy mają
liczne grupy słuchaczy na kursach kwalifikacyjnych dla dorosłych.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu jest ogólnodostępną placówką, która
zapewnia pomoc specjalistów uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek
mających siedzibę na terenie działania poradni. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne
i nieodpłatne. Poradnia zatrudnia pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitanta. Nadzór
pedagogiczny nad

jednostką

sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty

– Delegatura

w Ostrołęce. Rejon działania poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego:
miasto i gminę Myszyniec, gm. Baranowo, gm. Czarnia, gm. Lelis, gm. Łyse i gm. Kadzidło.
Poradnia ma pod swoją opieką 67 szkół (dane z roku 2019/2020).
W skład Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu wchodzą gabinety diagnostycznoterapeutyczne w Myszyńcu oraz w siedzibach:
•

w Baranowie,

•

w Lelisie,

•

w Kadzidle,

•

w Czarni k. Myszyńca,

•

w Łysych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie mieści się w Zespole Szkół
Powiatowych w Czerwinie. Rejon jej działania obejmuje gminy: Czerwin, Goworowo, Troszyn,
Rzekuń

i

Olszewo-Borki.

Poradnia

prowadzi

diagnozę

psychologiczną,

pedagogiczną,

logopedyczną, rehabilitacyjną oraz integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży; specjalistyczne
zajęcia indywidualne lub grupowe; mediacje – pomaga w rozwiązywaniu konfliktów; przesiewowe
badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne; prelekcje, prezentacje, wykłady, rady
pedagogiczne, a także warsztaty, zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży; wspomaga
przedszkola, szkoły i inne placówki. Poradnia ma pod swoją opieką 33 szkoły (dane z roku
2019/2020).
W ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie oprócz placówki macierzystej
funkcjonują także siedziby poradni w Goworowie, Troszynie, Rzekuniu i Olszewie-Borkach.

3.2.2 Opieka zdrowotna i profilaktyka
W 2019 r. w Powiecie Ostrołęckim funkcjonowały 32 przychodnie i 6 praktyk lekarskich, w
których udzielono 277 205 porad lekarskich.
W latach poprzednich liczby te wynosiły odpowiednio:
•

w 2016 r.: 29 przychodni, 9 praktyk lekarskich i 320 412 porady,

•

w 2017 r.: 29 przychodni, 9 praktyk lekarskich i 315 950 porad,

•

w 2018 r.: 30 przychodni, 9 praktyk lekarskich i 324 770 porad

•

w 2019 r.: 31 przychodni, 9 praktyk lekarskich i 314 444 porady.

W latach 2016-2017 r. w Powiecie Ostrołęckim funkcjonowało 19 aptek i 3 punkty apteczne.
W latach 2018-2020 utrzymywały się poziomie: 19 aptek i 4 punktów aptecznych.
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3.2.3 Placówki pomocy społecznej
Rozbudowywanie i wspieranie systemu pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej jest
głównym celem przyjmowanego przez Radę Powiatu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim. Uwzględnia on w szczególności pieczę rodzinną oraz
organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą. Program
określa między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Na początku 2021 roku, na terenie Powiatu Ostrołęckiego funkcjonowały 52 rodziny zastępcze,
w których umieszczonych było 84 wychowanków, w tym: 9 rodzin zastępczych zawodowych,
1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 1 rodzinny dom dziecka,
20 rodzin zastępczych niezawodowych i 21 rodzin zastępczych spokrewnionych.
Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc
pieniężna na jego częściowe utrzymanie. Ponadto zapewniana jest według potrzeb pomoc
psychologa, pedagoga, radcy prawnego oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Dom dla Dzieci w Czarnowcu
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci w Czarnowcu to placówka typu
socjalizacyjnego z miejscem interwencyjnym. Dom jest przeznaczony dla 14 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, a także 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, a 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.

Dom dla Dzieci w Czarnowcu
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W placówce zatrudnionych jest 8 osób, tj. dyrektor, sześciu wychowawców oraz pracownik
socjalny i pomoc administracyjna (pół etatu). Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi
sprawuje

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

w

Myszyńcu.

Obsługę

księgową

oraz

administracyjną w zakresie księgowości sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce. Sprawy kadrowe placówki prowadzi Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Dom dla dzieci w Czarnowcu to nowa jednostka samorządowa, która nie wymaga istotnych
modernizacji. Dzieci mają tu zapewnione dobre warunki socjalne, opiekę medyczną i poczucie
bezpieczeństwa. Mają zapewnioną możliwość chodzenia do szkoły na poziomie stosownym do ich
rozwoju emocjonalnego. Ich rozwój wspierany jest poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach
pozalekcyjnych, aktywny wypoczynek, wyjazdy na basen w Ostrołęce, udział w imprezach
kulturalnych, sportowych, turystycznych. Wychowawcy prowadzą pogadanki tematyczne,
w których poruszane są najbardziej nurtujące dzieci problemy. Podtrzymywane są kontakty
z rodzinami, głownie przez rozmowy telefoniczne, ale też wszędzie tam gdzie jest to możliwe,
dzieci korzystają z urlopów na wyjazdy do domu rodzinnego bądź do osób bliskich. Zawsze
odbywa się to za 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.
Wszystkie dzieci mogą uczestniczyć

w praktykach religijnych. Stwarzane są sytuacje

wychowawcze, w których dzieci uczą się załatwiania spraw w różnych urzędach, robienia
zakupów – ubrań dla siebie, ale także spożywczych do Domu. Dzieci otrzymują kieszonkowe do
własnego gospodarowania. Każde z dzieci ma opracowany plan pomocy, który jest podstawą
pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej. Jego realizacja podlega ocenie raz na pół roku
na posiedzeniu Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wykonuje zadania własne powiatu
i zlecone przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Centrum opracowuje
i realizuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz powiatowy program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; zapewnia
poradnictwo specjalistyczne w Poradni Rodzinnej PCPR (m.in. psychologiczne, prawne); udziela
informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu; kieruje osoby niepełnosprawne do
środowiskowego domu samopomocy oraz prowadzi nadzór nad tym domem i warsztatem terapii
zajęciowej.
Z zakresu pieczy zastępczej Centrum opracowuje i realizuje powiatowy program dotyczący
rozwoju pieczy zastępczej; zapewnia dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych; organizuje wsparcie
osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz
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placówki

opiekuńczo-wychowawcze,

regionalne

placówki

opiekuńczo-terapeutyczne

przez

wspieranie procesu usamodzielniania. Jednym z głównych celów realizowanych przez PCPR jest
pozyskiwanie/szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, tworzenie nowych rodzin zastępczych
niezawodowych/zawodowych i rodzinnych domów dziecka; udzielanie pomocy finansowej
rodzinnej pieczy zastępczej, merytoryczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej. Z rodzinami
zastępczymi zawodowymi zawierane są umowy zlecenie i z tego tytułu wypłacane jest im
wynagrodzenie. Otrzymują one również świadczenia na utrzymanie domu jednorodzinnego
i świadczenia fakultatywne.
Z zakresu rehabilitacji społecznej opracowuje i realizuje zgodnie ze strategią rozwoju powiatowy
program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej;
podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności; pomoc osobom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom

z

niepełnosprawnością

na

podstawie

odrębnych

przepisów,

likwidacji

barier

architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami
osób z niepełnosprawnością, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością,
kosztów tworzenia i działalności WTZ.
Ponadto Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań PCPR oraz
z jednostkami pomocy społecznej, sądem, policją, szkołami, służbą zdrowia itp. Realizuje zadania
polegające na wypłacaniu posiadaczom Karty Polaka (osiedlającym się na terenie naszego
powiatu) świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.4 Ochotnicze Straże Pożarne
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa. Jego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia
lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne
podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczych Straży Pożarnych), poprzez
gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze), ratownictwo
chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych,
utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa.
W Powiecie Ostrołęckim zabezpieczenie operacyjne stanowią:
•

1 jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

•

82 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 59 jednostek typu „S”, spośród których 20
jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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Rysunek 11. Rozmieszczenie jednostek straży pożarnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego
(źródło: Państwowa Straż Pożarna)

Samorząd Powiatu Ostrołęckiego regularnie wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych,
dofinansowując zakup wozów, sprzętu gaśniczego oraz innego wyposażenia.
Wysokość dofinansowania w poprzednich latach wynosiła:
•

w 2018 roku – 193.945 zł,

•

w 2019 roku – 724.223 zł,

•

w 2020 roku – 456.502 zł.
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Pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego włączonych do KSRG:
Lp.

Gmina

Siedziba jednostki OSP

Typ jedn.

Typ i marka samochodu

Rok prod. samochodu

GCBA 5,5/20 Man
GBA 3,5/28 Man
GBA 4,5/28 Man
GBA 3/16 Volvo
SLRt Ford
GBA 2,5/24 Iveco
GBA 3/20 Volvo
GCBA 4,8/24 Magirus
GBA 3/20 Renault Midium
GBA 1,5/16 Daf
GBA 2,5/16 Star
GBA 2,5/24 Star Man
GBA 2,8/24 Man
GBA 2,5/28 Renault
GCBA 6/44 Man
GBA 3/20 Man
SLKw Ford
GBA 3,6/29 Volvo
GLBA 1,5/8 Mitsubishi

2002
2014
2017
2020
2003
2001
2019
1991
1982
1986
1984
2006
1983
1989
2015
2001
2006
1998
2003

GBA 3/30Volvo
GCBA 5/32 Scania
GBA 3/20 Man
SLRT Ford
GBA 3/16 Scania
GBA 3/20 IVECO
GCBA 6/32 Jelcz
GBA 2,5/16 Mercedes

2000
2012
2002
2003
2016
2017
1987
2006

GBA 2,4/16 Man
GCBA 5/32 Scania
SLOp Ford Ranger
GBA4,6/42MAN
GBA 2/16 Starman
GBAM 2,7/16+8 Star
SLRt Lublin
GBA 2,5/25 MAN

2000
2008
2011
2017
2002
1981
1997
2007

GBA 3/30 MAN
GBA 2,5/25 MAN
SLOn VW Transporter
GBA 3/20 Man
GCBA 4/46 Scania
SOp Toyota Hilux
GCBA 5/32 Scania
GBA 2,7/48 Scania
GBA 2,5/20 Man
GBA 2,5/16 Man
GCBA 5/24 Jelcz
GBA 2,5/16 Man

2019
2008
1993
2001
1999
2011
2007
1998
2003
2018
1994
2017

OSP
1

Baranowo

2
3

Czarnia

Baranowo
Brodowe Łąki

S-2
S-1
S-3

Czarnia
4

Czerwin

5
6

Suchcice
Goworowo

7
8

Czerwin

Goworowo
Kunin

Kadzidło

S-2
S-2
S-2
S-2
S-3

Kadzidło
9

Dylewo

10

Lelis

11

Łyse

Lelis

S-2
S-2
S-4

Łyse
12
13

Lipniki
Myszyniec

S-2
S-3

Myszyniec
14
15

Wydmusy
Olszewo-Borki

S-2
S-3

Dobrołęka
16

S-3
Nowa Wieś Z.

17

Rzekuń

S-3
Rzekuń

18
19
20

Borawe
Troszyn

Troszyn
Dzbenin

S-2
S-2
S-2

Tabela 15. Wykaz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (źródło: Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej)

63

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego niewłączonych do KSRG:
Lp.

Typ OSP

Typ i marka samochodu

Rok prod. samochodu

Bakuła
Cierpięta
Malinowo
Choromany
Dzwonek
Tomasze
Jarnuty
Laski
Brzozowy Kąt
Bandysie
Pasieki
Kruszewo
Czarnowo
Lipianka

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-2

Ponikiew Mała
Wach

S-1
S-2

Gleba
Dąbrówka
Łęg Przedmiejski
Łączki
Wykrot

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1

GLM 8 Citroen
GBA 2,5/20
GBA 1,8/16
GBAM 3/16
GBM 2,5/8
GBM 2/8
GBA2,5/16
GLM 8
GLM 8
GLM-8 Land Rover
GBA 2,5/16
GBA 2/16
GBAM 2/17
SLKw
GBA 2,5/18
GBM 2,5/18
GBA 2,5/20
SLRt
GBA 2,5/20 Star 266
GCBA 5/26
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GCBA 6/32

2009
2003
1984
1971
1986
1993
1987
2000
1980
1993
2007
1992
2005
1999
1987
1988
1997
1998
1992
2005
2004
1982
1984

Wolkowe
Olszewo-Borki
Rżaniec
Żerań Mały
Zabiele Wielkie
Stepna Stara
Zabiele
Dzbenin

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-2

30.

Kamianka

S-1

GLM 8
GBA 2,5/16
GBM 2,5/13
GBA 3/20
GBA 3/16
GBA 2/16
GLBA 1,5/8
GBA 3/20 Renault
SLKw
GBA 2,5/16

1988
2002
1983
1995
1996
1997
1997
1999
1996
2001

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Rozwory
Kleczkowo
Choromany
Zamość
Milewo Wielkie
Opęchowo
Repki
Łątczyn
Ostrołęka

S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-1
S-3

GLM 8
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GBA2,5/28
GBA3/16
GBA 2,5/16
GLM 8
GBA 2/16
GLM 8
SRw
SOpToyota Hilux

2002
1993
1988
1999
1998
2000
1998
2006
2001
2001
2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Gmina
Baranowo
Czerwin

Czarnia
Goworowo

Kadzidło

Lelis
Łyse
Myszyniec
Olszewo-Borki

Rzekuń

Troszyn

Ostrołęka

Siedziba jednostki OSP

Tabela 16. Wykaz pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych niewłączonych do KSRG (źródło:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
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4. STRATEGIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
Przystępując do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego zespół projektowy
przygotował i udostępnił za pośrednictwem internetu ankietę mającą na celu zidentyfikowanie
kluczowych problemów i potrzeb Powiatu Ostrołęckiego. Ankieta była także pomocna
w określeniu przedsięwzięć niezbędnych do zrealizowania w kolejnych latach.
W ankiecie zapytano między innymi o ocenę warunków życia, infrastruktury oraz świadczonych
na terenie Powiatu usług. Wyniki w ujęciu procentowym przedstawia poniższa tabela.
Bardzo
dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

4,65%

39,53%

46,51%

9,31%

Ilość ścieżek rowerowych

20,93%

39,53%

27,91%

11,63%

Dostępność transportu
publicznego

14,29%

38,09%

30,95%

16,67%

Stan techniczny chodników i
oświetlenia

41,86%

46,51%

9,30%

2,33%

Dostęp do infrastruktury sportu
i rekreacji oraz form spędzania
wolnego czasu

23,25%

48,84%

23,26%

4,65%

13,95%

44,19%

30,23%

9,30%

Możliwość znalezienia
zatrudnienia

9,30%

46,51%

37,21%

6,98%

Jakość programów wsparcia
oferowanych przez PUP

27,91%

53,49%

16,28%

2,32%

Warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości

18,60%

53,49%

25,58%

2,33%

Wyszczególnienie
Jakość dróg

Dostęp do infrastruktury kultury
i rozrywki

2,33%

Bardzo
źle

Walory krajobrazowe

29,27%

60,97%

9,76%

Stan środowiska naturalnego

14,28%

61,91%

23,81%

Dostęp do infrastruktury
komunalnej (wodociąg)

2,33%

53,49%

30,23%

13,95%

Dostęp do infrastruktury
komunalnej (sieć
gazociągowa)

2,33%

4,65%

20,93%

27,90%

44,19%

Dostęp do infrastruktury
komunalnej (kanalizacja)

26,19%

19,05%

26,19%

28,57%

Dostępność terenów
budowlanych

46,51%

32,56%

18,60%

2,33%

Poziom bezpieczeństwa

2,38%

59,52%

35,72%

2,38%

Dostępność i jakość opieki
społecznej (PCPR)

6,98%

41,86%

46,51%

4,65%

Dostępność i jakość opieki
zdrowotnej

2,33%

27,90%

41,86%

20,93%

6,98%

Dostępność i jakość edukacji
przedszkolnej

6,98%

55,81%

23,25%

9,31%

4,65%
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Dostępność i jakość
szkolnictwa na poziomie
podstawowym

4,65%

58,14%

34,88%

2,33%

Dostępność i jakość
szkolnictwa na poziomie
ponadpodstawowym

4,65%

48,84%

39,53%

6,98%

Usługi turystyczne

2,32%

27,91%

44,19%

25,58%

Ocena istniejącego ładu
przestrzennego

4,65%

27,91%

41,86%

20,93%

4,65%

20,93%

51,16%

25,58%

2,33%

Dostępność i jakość szlaków
turystycznych (wodne,
rowerowe)
Dostępność bazy
gastronomicznej i noclegowej

4,65%

39,53%

46,51%

9,31%

Dostęp do internetu

4,65%

30,23%

39,54%

13,95%

11,63%

Dostęp do usług publicznych
świadczonych drogą
elektroniczną (przez internet)

4,65%

23,26%

51,16%

18,60%

2,33%

Dostępność terenów
przeznaczonych pod
inwestycje

16,28%

53,49%

27,91%

2,32%

Aktywność środowisk
lokalnych i organizacji
pozarządowych

39,53%

53,49%

6,98%

2,33

34,88%

51,16%

11,63%

9,30%

44,19%

41,86%

4,65%

16,28%

58,14%

25,58%

18,60%

46,51%

32,56%

2,33%

7,15%

38,09%

26,19%

28,57%

Atrakcyjność powiatu dla
turystów
Jakość rządzenia (uzyskane
środki na rozwój, konsultacje
społeczne itp.) oraz
funkcjonowanie administracji
samorządowej
Jakość obsługi w Starostwie
Powiatowym w Ostrołęce
Współpraca powiatu z
organizacjami pozarządowymi
Inwestycje w odnawialne
źródła energii i
termomodernizację

Tabela 17. Ocena warunków życia, infrastruktury oraz świadczonych na terenie Powiatu
usług (źródło: ankieta)

Najwyżej przez ankietowanych zostały ocenione walory krajobrazowe i stan środowiska
naturalnego, co świadczy o ogromnym potencjale turystycznym oraz rolniczym Powiatu.
Ankietowani uważają też, że Powiat charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a także dobra
dostępność opieki społecznej oraz edukacji i jakość kształcenia na różnych jego etapach.
Zróżnicowany jest natomiast dostęp do infrastruktury: od wysoko ocenionej dostępności
wodociągów (i jakości dróg), poprzez słabiej rozwiniętą kanalizację, po najsłabiej według
ankietowanych rozwiniętą infrastrukturę gazociągową.
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Wykres 25. Ocena infrastruktury drogowej i transportu publicznego w Powiecie
Ostrołęckim według ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)

Bardzo dobrze jakość dróg oceniło 4,65% ankietowanych, 39,53% uważa ją za dobrą,
46,51% za średnią. Źle oceniło ją 9,31% osób, które wypełniały ankietę. Podobnie wygląda
ocena stanu technicznego chodników i oświetlenia: 41,86% ankietowanych uważa, że jest
on dobry, 46,51% uznaje go za średni, a 11,63% ocenia go źle lub bardzo źle.
Nieco gorszy obraz maluje się w ankietach w odniesieniu do ilości ścieżek rowerowych
i dostępności transportu publicznego. Długość ścieżek rowerowych dobrze oceniło 20,93%
osób, średnio 39,53%, źle 27,91%, a bardzo źle 11,63%.
Transport publiczny dobrze oceniło 14,29% ankietowanych, średnio 38,09%, źle 30,95%,
bardzo źle 16,67%. Należy tu dodać, że ankiety były wypełniane jeszcze przed uzyskaniem
przez Powiat dofinansowania realizacji zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych na 2021 rok w kwocie 1,8 mln zł, dzięki czemu na terenie Powiatu
funkcjonuje obecnie 11 linii autobusowych.

Wykres 26. Ocena dostępu do infrastruktury komunalnej w Powiecie Ostrołęckim
według ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)
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Wypełnione

ankiety

potwierdzają dużą

rozbieżność

w

dostępie

do

infrastruktury

komunalnej. Wyraźnie widać tu przewagę rozwoju sieci wodociągowej, którą 55,82%
ankietowanych oceniło dobrze lub bardzo dobrze ankietowanych, 30,23% średnio,
a 13,95% źle. Gorzej wygląda ocena kanalizacji: 26,19% ocen dobrych, 19,05% średnich,
26,19% złych i 28,57% bardzo złych. Najgorzej rozwinięta jest sieć gazownicza: 2,33%
ankietowanych oceniło ją bardzo dobrze, 4,65% dobrze, 20,93% średnio, 27,90% źle,
a 44,19% bardzo źle.

Wykres 27. Ocena rynku pracy w Powiecie Ostrołęckim według ankietowanych (opr.
własne na podstawie wyników ankiet)

Zarówno w przypadku warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, jak też jakości wsparcia
oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz możliwości znalezienia zatrudnienia
dominuje wśród ankietowanych ocena średnia. Najlepiej w tym sektorze odbierana jest
jakość programów prowadzonych przez PUP (27,91% ocen dobrych).

Wykres 28. Ocena potencjału turystycznego Powiatu Ostrołęckiego według
ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)
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Przeprowadzone badanie potwierdziło, że bardzo dużymi atutami Powiatu Ostrołęckiego są
walory krajobrazowe (łącznie 90,24% ocen bardzo dobrych i dobrych) i stan środowiska
naturalnego (76,19%). Z uzyskanych ankiet wynika, że nie są one w pełni wykorzysywane,
ponieważ aż 51,16% ankietowanych ocenia atrakcyjność turystyczną Powiatu średnio,
a 11,63% wręcz źle. Kolejny wykres zobrazuje odbiór przez mieszkańców obszarów, które
stanowią o wykorzystaniu potencjału turystycznego Powiatu.

Wykres 29. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Ostrołęckiego
według ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)

Usługi turystyczne bardzo dobrze oceniło 2,32% ankietowanych, a dobrze 27,91%.
Najwięcej, bo 44,19%, było ocen średnich. 25,58% ankietowanych jakość usług
turystycznych dostępnych w Powiecie Ostrołęckim oceniło źle. Lepiej przedstawia się
sytuacja, jeśli chodzi o bazę gastronomiczną i noclegową: bardzo dobrze oceniło ją 4,65%
ankietowanych, dobrze 39,53%, średnio 46,51%, a źle 9,31%. Dostępność i jakość szlaków
turystycznych otrzymało 20,93% ocen dobrych, 51,16% średnich, 25,58% złych i 2,33%
bardzo złych.
Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki bardzo dobrze oceniło 2,33% osób biorących
udział w badaniu, dobrze: 13,95%, średnio: 44,19%, źle: 30,23%, bardzo źle: 9,30%.
Zbliżone wskaźniki charakteryzują ocenę dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:
23,25% ocen dobrych, 48,84% średnich, 23,26% złych, 4,65% bardzo złych.
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Wykres 30. Ocena dostępności i jakości szkolnictwa Powiatu Ostrołęckiego według
ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)

W przeważającej części dobrze lub bardzo dobrze oceniono dostępność i jakość szkolnictwa,
zwłaszcza na poziomie podstawowym (4,65% ocen bardzo dobrych i 58,14% ocen dobrych)
i edukacji przedszkolnej (6,98% ocen bardzo dobrych i 55,81% ocen dobrych). W przypadku tej
drugiej pojawiło się jednak nieco więcej ocen złych (9,31%) i bardzo złych (4,65%), co może
świadczyć o tym, że sieć przedszkoli nie zapewnia równomiernego dostępu do nich dla
mieszkańców wszystkich obszarów Powiatu.
Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym 4,65% ankietowanych oceniło
bardzo dobrze, 48,84% dobrze, 39,53% średnio, a 6,98% źle.

Wykres 31. Ocena jakości sprawowania władzy i współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Powiecie Ostrołęckim według ankietowanych (opr. własne na
podstawie wyników ankiet)

70

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Wysoko została oceniona jakość obsługi klientów Starostwa Powiatowego: 16,28% ocen bardzo
dobrych, 58,14% dobrych i 25,58% średnich.
Dobrze według ankietowanych wygląda też jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji
samorządowej: 9,30% ocen bardzo dobrych, 44,19% dobrych, 41,86% średnich i zaledwie
4,65% złych.
Średnio została oceniona aktywność środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych (39,53%
ocen dobrych, 53,49% średnich i 6,98% złych), natomiast dobrze współpraca Powiatu
z organizacjami pozarządowymi (18,60% ocen bardzo dobrych, 46,51% dobrych, 32,56%
średnich i tylko 2,33% złych).

Wykres 32. Ocena dostępności do internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną w
Powiecie Ostrołęckim według ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników
ankiet)

Najwięcej ankietowanych średnio oceniło dostęp do internetu (39,54%) i do usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną (51,16%). Dostęp do internetu bardzo dobrze oceniło 4,65%,
dobrze 30,23%, źle 13,95%, bardzo źle 11,63%. Jeśli chodzi o ocenę usług świadczonych przez
internet, to 4,65% ankietowanych oceniło je jako bardzo dobre, 30,23% jako dobre, 13,95%
jako złe, a 2,33% jako bardzo złe.

71

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Wykres 33. Ocena potencjału inwestycyjnego w Powiecie Ostrołęckim według
ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)

Zapytani o istniejący ład przestrzenny ankietowani w większości ocenili go średnio (41,86%).
27,91% ocen było dobrych, 20,93% złych. Tyle samo, 4,65% ankietowanych, ład przestrzenny
oceniło bardzo dobrze i bardzo źle.
Dostępność terenów budowlanych oceniono dobrze (46,51%). Ocen średnich było 32,56%, złych
18,60%, bardzo złych 2,33%.
Nieco inaczej przedstawia się to w przypadku dostępności terenów pod inwestycje. Większość
ankietowanhych oceniała ją jako średnią (53,49%). Ponadto 16,28% ocen było dobrych, 27,91%
złych i 2,32% bardzo złych.
Dość dobrze według ankietowanych wygląda sytuacja jeśli chodzi o inwestycje w odnawialne
źródła energii i termomodernizację. 7,15% z nich oceniło je bardzo dobrze, 38,09% dobrze,
26,19% średnio i 28,57% źle.

Wykres 34. Ocena opieki zdrowotnej i społecznej oraz poziomu bezpieczeństwa
w Powiecie Ostrołęckim według ankietowanych (opr. własne na podstawie wyników ankiet)

72

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Aż 59,52% ankietowanych dobrze oceniła poziom bezpieczeństwa. 2,38% oceniła go bardzo
dobrze, 35,72% średnio, a jedynie 2,38% źle.
Dostępność i jakość opieki zdrowotnej 2,33% ankietowanych oceniło bardzo dobrze, 27,90%
dobrze, 41,86% średnio, 20,93% źle, a 6,98% bardzo źle.
Lepiej ma się sytuacja z dostępnością do opieki społecznej: 6,98% ocen bardzo dobrych, 41,86%
dobrych, 46,51% średnich, 4,65% złych.
Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie priorytetów o największym ich zdaniem
wpływie na rozwój Powiatu Ostrołęckiego. Lista zadań uporządkowana według częstotliwości
wskazań przedstawia się następująco:
1. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych,
2. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej,
3. Rozwój infrastruktury technicznej (w tym: sieci wodociągowej, gazociągowej i
kanalizacyjnej),
4. Udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane pod inwestycje tereny),
5. Rozwój sieci internetowej (w tym szerokopasmowej,
6. Budowa i modernizacja obiektów kultury i rozrywki,
7. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
8. Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym budowa rynku,
placów, skwerów, miejsc spotkań),
9. Zwiększenie dostępności do programów mających na celu redukcję bezrobocia i patologii
społecznych,
10. Budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji,
11. Wspieranie działań organizacji pozarządowych i organizacja wydarzeń kulturalnych,
artystycznych, sportowych,
12. Rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu,
13. Rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i gastronomicznej,
14. Rozwój transportu publicznego,
15. Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej,
16. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół,
17. Promocja Powiatu, w tym promocja turystyczna,
18. Poprawa funkcjonalności ładu przestrzennego,
19. Większa dostępność terenów budowlanych,
20. Stworzenie ośrodka usług społeczno-kulturalnych,
21. Poprawa retencyjności (np. budowa zbiorników),
22. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (przez internet),
23. Sprawny urząd i samorząd,
24. Dostępność przedszkoli min. 9h dziennie,
25. Monitoring Powiatu,
26. Sieć światłowodowa, lepszy dostęp do internetu, rozwój e-usług dla klienta w urzędzie.
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Wykres 35. Ogólna ocena Powiatu według ankietowanych
(opr. własne na podstawie wyników ankiet)

Ankietowani zostali też zapytani, z czym chcieliby, aby utożsamiano Powiat Ostrołęcki.
Odpowiedzi zostały uporządkowane według częstotliwości ich wskazań:
1. z powiatem przedsiębiorczym, atrakcyjnym dla inwestorów i tworzącym nowe miejsca
pracy,
2. z powiatem atrakcyjnym dla turystów,
3. z powiatem ekologicznym dbającym o środowisko naturalne i estetykę otoczenia,
4. z powiatem zapewniającym dostęp do wysokiej jakości usług społecznych,
5. z powiatem o zrównoważonym poziomie rozwoju.

4.1 Analiza SWOT
Analiza SWOT jest podstawową metodą analizy strategicznej. Narzędzie to umożliwia wskazanie
mocnych i słabych stron jednostki samorządu terytorialnego oraz szans i zagrożeń wynikających
z czynników zewnętrznych mających swoje źródło w otoczeniu zewnętrznym. Istotą analizy
SWOT jest odpowiedź na pytanie, jakie są relacje między silnymi a słabymi stronami Powiatu oraz
czy silne bądź słabe strony neutralizują zagrożenia lub wzmacniają szanse, jakie tkwią
w otoczeniu. Na potrzeby niniejszego dokumentu analizę SWOT zastosowano w czterech
obszarach:
1. Infrastruktura i środowisko
2. Gospodarka i rynek pracy
3. Bezpieczeństwo, zdrowie i polityka społeczna
4. Edukacja, współpraca i kultura.
Wyróżniono mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, mające istotny wpływ na
funkcjonowanie Powiatu. W sporządzeniu analizy zespół projektowy posiłkował się wynikami
ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Powiatu w ramach konsultacji społecznych.
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Mocne strony:
•

walory przyrodnicze, obszary NATURA 2000, duże zalesienie,

•

dogodne warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki

•

sieć dróg powiatowych o coraz wyższym standardzie

•

korzystny układ dróg krajowych przebiegających przez Powiat (ok. 100 km od
aglomeracji Warszawskiej oraz od Białegostoku i Olsztyna, przebiegająca przez Powiat
„Trasa Mazurska”)

•

wolne tereny pod inwestycje

•

zasoby ludzkie, korzystna struktura ludności wg zdolności do pracy

•

dobre warunki dla przemysłu rolno-spożywczego i budownictwa

•

dobrze rozwinięte rolnictwo, w tym przetwórstwo rolne

•

dobrze rozwinięty przemysł drzewny

•

zorientowane na chów bydła mlecznego, wyspecjalizowane gospodarstwa rolne

•

kultura kurpiowska – jedna z najbardziej cennych etnograficznie kultur ludowych

•

duża aktywność organizacji pozarządowych, w tym w pielęgnowaniu tradycji
kurpiowskich

•

dobrze rozwinięta sieć szkół gminnych i powiatowych

Słabe strony:
•

niezadowalająca ilość ścieżek rowerowych

•

brak obwodnic większych miejscowości oraz bezpiecznych – o dużej przepustowości –
dróg krajowych,

•

niewystarczająca sieć infrastruktury wiejskiej: kanalizacja, elektryczna, dostęp do
szerokopasmowego internetu,

•

słaba jakość gleb

•

brak publicznej wyższej uczelni

•

niskie dochody gmin i Powiatu

•

niska dostępność usług społecznych

•

rozdrobnienie gospodarstw

•

wysokie bezrobocie, nieduża ilość większych zakładów pracy poza Ostrołęką

•

słaby napływ kapitału

•

skromna baza noclegowa,

•

mało atrakcyjny rynek pracy, szczególnie dla młodych ludzi – migracja młodych,
wykształconych osób do miast

•

brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych

•

mała dostępność infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,

•

niewystarczające wykorzystanie krajobrazów i walorów przyrodniczych

Szanse:
•

podniesienie poziomu infrastruktury okołodrogowej

•

zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

•

budowa tras rowerowych

•

wykorzystanie terenów pod inwestycje

•

zapewnienie płynnej komunikacji Powiatu z regionem
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•

wykorzystanie kapitału ludzkiego w powstających przedsiębiorstwach

•

dalszy rozwój przemysłu mleczarskiego

•

dalszy rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

•

napływ kapitału zewnętrznego

•

rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej

Zagrożenia:
•

likwidacja zakładów pracy na terenie Powiatu i miasta Ostrołęki

•

zmniejszenie dochodów gmin i Powiatu

•

rosnące dysproporcje w warunkach życia na Mazowszu pomiędzy terenami wiejskimi,
a stolicą

•

peryferyjne położenie Powiatu.

Czynnikiem determinującym inwestycje samorządu Powiatu jest jego rozwój gospodarczy.
Bardzo

istotną,

zauważalną zmianą na przestrzeni ostatnich dwóch dekad

stało się

przekształcenie produkcji z typowo rolniczej na produkcję rolno-spożywczą, której można
przypisać decydującą rolę wśród innych działów gospodarki Powiatu. Przetwórstwo rolnospożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie
tylko w kraju, ale i za granicą.
Obecnie szacowana wartość produkcji grup kapitałowych związanych z przetwórstwem (mleko,
mięso, kasze, płatki, komponenty do soków, owoce i warzywa), zlokalizowanych na terenie
Powiatu, to ponad 7 mld zł rocznie. Przedsiębiorstwa te, obok w pełni wyspecjalizowanych
gospodarstw rolnych, stały się głównym miejscem zatrudnienia mieszkańców.
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

ukształtowana

barier

rozwoju

infrastruktura

gospodarczego

techniczna,

co

subregionu

skutkuje

ostrołęckiego

brakiem

możliwości

jest

słabo

aktywizacji

gospodarczej oraz tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy na potencjalnych terenach
inwestycyjnych.
W realizowanych inwestycjach drogowych – budowie trasy S-61 Via Baltica, S8 i S7 – samorząd
Powiatu dostrzega szansę powiązania 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.

4.2 Misja oraz cele strategiczne
Misja opisuje mandat danej jednostki administracji publicznej do realizacji jej wizji rozwoju oraz
nadrzędne wartości (zasady), jakimi ta jednostka będzie się kierować, podejmując działania na
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rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji. Wizja
z

kolei

oznacza

obraz

przyszłego

stanu

jednostki

samorządu

terytorialnego,

będący

wyobrażeniem pożądanej przyszłości.
Misja Powiatu Ostrołęckiego została opracowana podczas prac nad Planem Rozwoju Lokalnego
Powiatu Ostrołęckiego. Składają się na nią:

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i pobudzenie rozwoju
gospodarczego w subregionie ostrołęckim i w Polsce Północno-Wschodniej
poprzez

rozwiązanie

problemów

komunikacyjnych

oraz

zniwelowanie

deficytów infrastruktury drogowej;
2. Stworzenie zintegrowanego społecznie obszaru zrównoważonego rozwoju
gospodarczego przy wykorzystaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych
i różnych form turystyki;
3. Stworzenie dogodnych warunków dla wielokierunkowego kształcenia się
i osiedlania oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przyjęta misja stała się punktem wyjścia do sformułowania celów strategicznych i szczegółowych
oraz zadań zgodnych w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym oraz określonych
w czasie. Cele strategiczne mają największą wagę z punktu widzenia jednostki samorządu
terytorialnego. Są nieliczne i dotyczą przede wszystkim gospodarczej, społecznej i środowiskowej
sfery rozwoju samorządu. Stanowią podstawę do opracowania w dalszej kolejności celów
operacyjnych. Na potrzeby dokumentu na podstawie przeprowadzonych analiz oraz w oparciu
o wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych zespół projektowy
opracował

cele

strategiczne

oraz

szczegółowe

rozwoju

Powiatu

Ostrołęckiego,

przedstawiają się następująco:
Cel strategiczny nr 1

Nowoczesna i sprawna infrastruktura

Cele szczegółowe

1.1. Poprawa stanu dróg oraz rozbudowa
układu drogowego
1.2. Rozwój sieci ścieżek rowerowych
w powiecie
1.3. Rozwój technologii komunikacyjnoinformacyjnych
1.4. Modernizacja budynków użyteczności
publicznej wraz z likwidacją barier
architektonicznych oraz komunikacyjnych

77

które

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Cel strategiczny nr 2

Zwiększenie aktywności społeczeństwa

Cele szczegółowe

2.1. Wspieranie oraz aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
wykluczonych
2.2. Współpraca samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi

Cel strategiczny nr 3

Promocja oraz zwiększanie atrakcyjności
turystycznej i rekreacyjnej Powiatu

Cele szczegółowe

3.1. Rewitalizacja obiektów zabytkowych
3.2. Promocja oferty kulturalnej gmin i Powiatu
oraz lokalnych walorów turystycznych
3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

Cel strategiczny nr 4

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Cele szczegółowe

4.1. Tworzenie warunków dla powstawania
i rozwoju przedsiębiorczości w regionie
4.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i jego
zwalczanie (w tym wspieranie
samozatrudnienia)
4.3. Dopasowanie oferty edukacyjnej placówek
oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy

Tabela 18. Cele strategiczne i szczegółowe
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4.3 Wykaz przedsięwzięć proponowanych do realizacji w latach 2021-2030
Dla zapewnienia realizacji celów strategicznych i szczegółowych rozwoju Powiatu Ostrołęckiego
przygotowano wykaz przedsięwzięć wskazanych do realizacji w latach 2021-2030.

Infrastruktura drogowa
Nazwa zadania

Przewidywany
termin realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami w ramach
Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na lata 20182025 – Poprawa stanu mostów i dróg powiatowych
Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych: nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka –
Gaczyska, nr 3227W Przasnysz – Baranowo na terenie gmin
Olszewo-Borki i Baranowo w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło i nr 2530W Kadzidło –
Jeglijowiec – Gleba w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
– Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe,
nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo – Wyszel –
Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne
Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W Kordowo – Grzymki,
nr 2570W Żabin – Cisk – Lipianka, nr 4401W Długosiodło –
Skarzyn – Damiany – Czerwin – Poprawa standardu i jakości
dróg powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba –
Kierzek – Zawady – Etap II – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba –
Kierzek – Zawady – Etap III – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo –
Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasze – Rzekuń –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Rozbudowa mostu na rzece Szkwa w miejscowości Krysiaki
wraz z dojazdem na terenie gminy Łyse

2019-2024

99.643.224,00 zł

2019-2021

28.964.160,00 zł

2021-2023

15.600.000,00 zł

2021-2022

15.000.000,00 zł

2019-2022

10.719.000,00 zł

2021-2022

8.750.000,00 zł

2019-2021

6.824.035,00 zł

2022-2024

6.795.550,00 zł

2020-2022

6.306.580,00 zł

2021

5.647.462,49 zł

Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe –
Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas oraz drogi powiatowej nr
2585W od drogi 53 – Wolkowe – Poprawa standardu i jakości
dróg powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele – Ołdaki –
Teodorowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg Starościński –
Góry – Kurpiewskie – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka
– Pomian na terenie gminy Goworowo w miejscowości Jawory
Podmaście, Lipianka i Cisk w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2021-2022

5.000.000,00 zł

2021-2023

4.980.000,00 zł

2020-2021

2.741.951,00 zł

2020-2021

2.066.700,00 zł
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasze – 2020-2021
Rzekuń – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

1.801.357,17 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2503W Piątkowizna – granica
województwa (Ksebki) – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo – Kamianka
– Pomian i drogi powiatowej nr 2588W Dzbenin – Tobolice –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W Kleczkowo – Budne –
Opęchowo – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2020-2021

1.567.085,00 zł

2020-2021

1.444.272,00 zł

2020-2022

1.000.000,00 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

2021

971.574,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2583W Olszewka – Przystań w
miejscowości Olszewka – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr
2552W Zabiele – Ołdaki – Teodorowo, nr 2554W Troszyn –
Zabiele, nr 2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości
Antonie gm. Olszewo-Borki z drogą powiatową nr 2539W w
miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis – Poprawa standardu i
jakości dróg powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale –
Dawia – Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W Grale
– Dąbrówka – Szkwa – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery –
granica województwa (Głębocz) – Poprawa standardu i jakości
dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Bakuła –
Oborczyska – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2022

914.000,00 zł.

2019-2022

847.524,00 zł

2020-2022

817.000,00 zł

2020-2022

783.234,00 zł

2020-2022

766.082,00 zł

2021-2022

760.000,00 zł

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na
terenie Powiatu Ostrołęckiego

2021

756.418,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi –
Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń – Zabiele –
Łątczyn – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2021-2022

750.000,00 zł

2022

600.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka – Krobia –
Jazgarka – Etap II

2021

537.838,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt –
Kadzidło – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2019-2021

528.044,00 zł

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na
terenie Powiatu Ostrołęckiego

2022

500.000,00 zł

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba, nr 2533W Chudek –
Gleba – Kierzek – Zawady – Poprawa standardu i jakości dróg
powiatowych
Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy –
Białobrzeg Dalszy – Przystań, nr 2543W Nowa Wieś – Przystań
– Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel
– Chojniki – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 2539W
Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa – Poprawa
standardu i jakości dróg powiatowych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka – Lipniki –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2019-2021

492.411,00 zł

2021-2022

491.385,00 zł

2021-2022

410.000,00 zł

2020-2021

393.867,00 zł

80

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia – Cuper –
2020-2022
Surowe, nr 2510W Czarnia – Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie
– Rutkowo – Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od drogi
2020-2021
nr 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło
– Goworowo – Ostrołęka w miejscowości Pasieki – Poprawa
standardu i jakości dróg powiatowych
Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji
2022

328.410,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej na drodze nr 2554W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Olszewce na drodze nr 2583W w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na drodze nr 2584W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej na drodze nr 2530W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty –
Poprawa standardu i jakości dróg powiatowych

2021-2022

264.400,00 zł

2021-2022

257.400,00 zł

2021-2022

256.440,00 zł

2021-2022

233.000,00 zł

2019-2021

228.657,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Czerwinie na ul. Piastowskiej na drodze nr 2565W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Goworowie na ul. Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Baranowie na ul. Mostowej na drodze nr 2536W w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa drogowego na drogach powiatowych
nr 2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin i nr 2576W Kunin
– Chrzczanka Włościańska
Budowa obwodnicy Troszyna – Poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

2021-2022

225.840,00 zł

2021-2022

223.340,00 zł

2021-2022

190.540,00 zł

2021

186.840,00 zł

2021-2022

150.000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Olszewie-Borkach na ul. Broniewskiego na drodze nr
2547W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Myszyńcu na ul. gen. Józefa Bema na drodze nr
2514W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Czarni na drodze nr 2510W w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla
pieszych w Łączkach na drodze nr 2519W w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2021-2022

148.150,00 zł

2021-2022

146.150,00 zł

2021-2022

126.150,00 zł

2021-2022

106.150,00 zł

Nazwa zadania

Przewidywany
termin realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
miejscowości Czerwin, w której siedzibę ma także ZSP w
Czerwinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Czerwinie

2021

800.000,00 zł

322.990,00 zł

316.000,00zł

Oświata
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Europejskie tajniki zawodu – Podniesienie jakości kształcenia
praktycznego w szkole (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle)

2020-2022

680.375,40 zł

Wchodzimy na rynek pracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa 2020-2021
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu)

402.028,09 zł

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Powiatowych w Goworowie – kształtowanie warunków
sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców

2018-2021

370.043,00 zł

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim –
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole (Zespół
Szkół Powiatowych w Baranowie)

2021-2022

91.188,00 zł

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim –
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole (Zespół
Szkół Powiatowych w Łysych)

2021-2022

31.536,00 zł

Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 2021
– przygotowanie zadania do realizacji

25.000,00 zł

Szkoły praktycznych umiejętności – Podniesienie jakości
2021-2022
kształcenia praktycznego w szkole (Zespół Szkół Powiatowych w
Myszyńcu)

24.966,00 zł

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim –
Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole (Zespół
Szkół Powiatowych w Kadzidle)

15.768,00 zł

2021-2022

Budowa i remonty obiektów administracyjnych
Nazwa zadania

Przewidywany
termin realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Budowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa
Powiatowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – Poprawa
warunków pracy pracowników
Remont pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe
w budynku przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – Poprawa
warunków lokalowych
Termomodernizacja budynku garażowego Obwodu DrogowoMostowego w Myszyńcu

2020-2023

7.500.000,00 zł

2019-2021

345.000,00 zł

2021

143.822,00 zł

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego
Obwodu Drogowo-Mostowego w Kadzidle – Zwiększenie
efektywności energetycznej budynku

2019-2021

214.490,00 zł

Usługi w zakresie e-administracji
Nazwa zadania

Przewidywany
termin realizacji

Założenie mapy zasadniczej i bazy skanowanych dokumentów
2020-2021
zasobu dla gminy Kadzidło w zakresie utworzenia geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych
obiektów topograficznych (BDOT) – Informatyzacja powiatowego
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zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji” – Rozwój e-usług
Inne

2015-2022

275.027,57 zł

Nazwa zadania

Przewidywany
termin realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz
z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie
Ostrołęckim, gm. Łyse

2021

59.970,00 zł

Tabela 19. Inwestycje ujęte w budżecie na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej
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Powiat Ostrołęcki dysponuje także otwartym katalogiem zadań inwestycyjnych,
których realizacja uzależniona będzie od dostępności i założeń programów unijnych
i krajowych. W przypadku pozyskania środków finansowych zadania te mogą zostać
wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu.
Całkowity koszt

Nazwa zadania

realizacji
Odcinek drogi łączący DK53 z projektowaną przeprawą mostową – poprawa dostępności i
spójności terytorialnej regionu i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

54.800.000,00 zł

Budowa obiektu mostowego w miejscowości Brzeźno wraz z drogą oraz rozbudowa
siedmiu obiektów mostowych wraz z dojazdami do skrzyżowań z drogami publicznymi –
poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu i przeciwdziałanie wykluczeniu
komunikacyjnemu

30.000.000,00 zł

Zakup nieruchomości, prace dostosowawcze z przeznaczeniem na dom pomocy
społecznej w Chrostowie – podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury
społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia

11.820.000,00 zł

Budowa zespołu strzelnic szkoleniowo-sportowo-obronnych w ZSP w Troszynie –
kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców

6.943.500,00 zł

Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w Rezerwacie Serafin – wykorzystanie walorów
środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej regionu

4.131.065,00 zł

Termomodernizacja i remonty budynków oświatowych wraz zagospodarowaniem ich
otoczenia wraz z wymianą źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem OZE – ochrona

3.056.000,00 zł.

środowiska i redukcja emisji gazów cieplarnianych
Rozbudowa bazy dydaktyczno-terapeutycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

1.896.150,00 zł

Myszyńcu wraz ze ścieżkami rehabilitacyjno-sensorycznymi i zagospodarowaniem terenu
w siedzibie w Myszyńcu i w Kadzidle – profilaktyka dzieci, młodzieży oraz rodziców
objętych opieką poradni
Tworzenie, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych szkolnych pracowni
komputerowych i zawodowych – rozwój kompetencji cyfrowych oraz podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego

1.580.000,00 zł

Budowa sztucznego lodowiska przy ZSP w Baranowie – kształtowanie warunków
sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców

939.600,00 zł

Budowa i modernizacja obiektów sportowych przy jednostkach oświatowych wraz z
wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – kształtowanie warunków sprzyjających
aktywności fizycznej mieszkańców

865.000,00 zł

Modernizacja oraz wyposażenie strzelnicy sportowej w ZSP w Kadzidle – kształtowanie
warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców

572.950,00 zł

Niwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach
jednostek oświatowych

440.000,00 zł

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach jednostek
oświatowych – ochrona środowiska i redukcja emisji gazów cieplarnianych

425.000,00 zł
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Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie i strefy
aktywnego wypoczynku – kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej
mieszkańców

350.000,00 zł

Rozbudowa bazy dydaktyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnej (fizjoterapii IS) poradni
psychologiczno-pedagogicznych wraz ze ścieżkami sensorycznymi i zagospodarowaniem
terenu – profilaktyka dzieci, młodzieży oraz rodziców objętych opieką poradni

158.000,00 zł

Tabela 20. Katalog zadań inwestycyjnych Powiatu

Planowana obwodnica Ostrołęki
Samorząd Powiatu wraz z samorządami miasta Ostrołęki oraz gmin widzi potrzebę budowy
obwodnicy Ostrołęki, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu z coraz bardziej niewydolnego
komunikacyjnie miasta. Realizacja tego zadania rozwiąże problem transportowy Ostrołęki
i Powiatu, a jednocześnie będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego północnowschodniej części Polski. Pozwoli na zlikwidowanie barier rozwojowych peryferyjnie położonych
obszarów Mazowsza i poprawi atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie opracował kompleksową koncepcję obwodnicy
o długości ok. 88,28 km. Uwzględnia ona odcinki już realizowane przez Powiat, GDDKiA oraz
odcinki planowane, w tym mające gotową dokumentację. Wśród odcinków planowanych jest
m.in. budowa drogi wojewódzkiej wzdłuż linii kolejowej nr 34 Ostrołęka-Małkinia (26 km).
W realizowanych inwestycjach drogowych – budowie trasy S-61 Via Baltica, S8 i S7 – samorząd
Powiatu dostrzega szansę powiązania subregionu ostrołęckiego z subregionem siedleckim,
miastem stołecznym Warszawą, Białymstokiem, Olsztynem, subregionem ciechanowskim,
podlaskim i warmińskim. Determinantą planowanych przez Powiat inwestycji, mających na celu
włączenie dróg powiatowych do sieci dróg wyższego rzędu, jest rozwój Powiatu Ostrołęckiego, na
który w sposób znaczący wpływa z kolei rozwój branży rolno-spożywczej oraz grup kapitałowych
związanych z przetwórstwem (mleko, mięso, kasze, płatki, komponenty do soków, owoce
i warzywa) oraz transport i handel tymi artykułami.
Zachowując ciąg komunikacyjny, Powiat Ostrołęcki planuje powiązać z obwodnicą realizowaną
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach rządowego „Programu budowy
100 obwodnic na lata 2020-2030” przeprawę mostową na Narwi w Teodorowie wraz z drogami
dojazdowymi. Zadanie – współfinansowane z gminami Rzekuń i Lelis – uzyskało dotację
z programu rządowego „Mosty dla regionów”. Koszt przeprawy wraz z drogą dojazdową łączącą
DK 61 z drogą powiatową w Łęgu Przedmiejskim wynosi 61 mln zł.
Obecnie Powiat prowadzi rozbudowę i budowę ciągu dróg do węzłów włączeniowych w drodze
ekspresowej Via Baltica, co zapewni Ostrołęce i Powiatowi Ostrołęckiemu dostęp do trasy S8, jak
również spowoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów zlokalizowanych w pobliżu
węzłów Śniadowo, Komorowo i Podborze.
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Poprzez nowy, południowy most na Narwi i obwodnicę udałoby się połączyć Siedlce, Ostrów
Mazowiecką drogą wojewódzką 544 z Ciechanowem i Mławą z pominięciem zatłoczonej Ostrołęki.
Pozwoliłoby to stworzyć zasadny ciąg komunikacyjny, obwodnicowy, który poprawiłby drożność
ruchu,

zwiększył

dostępność

transportową

regionu,

poprawił

spójność

wewnętrzną

i konkurencyjność zarówno samego Powiatu, jak i północno-wschodniej części regionu. Docelowo
pozwoliłby

wykreować

spójną,

harmonijną

oraz

uporządkowaną

przestrzennie

sieć

komunikacyjną.

Rysunek 12. Planowana rozbudowa sieci drogowej Powiatu Ostrołęckiego
Inwestycja została podzielona na odcinki drogowe ujęte na mapie (podane wartości są szacunkowe, ostateczna
wartość inwestycji będzie znana po sporządzeniu kompletnej dokumentacji i procedurze przetargowej na
wykonawstwo):
1. Obwodnica Ostrołęki na terenie gm. Olszewo-Borki, realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad z rządowego „Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, długość odcinka 13-13,5 km,
wartość brutto: 270.000.000 zł,
2. Most na Narwi w Teodorowie wraz z drogami dojazdowymi, inwestycja Powiatu Ostrołęckiego z programu
rządowego „Mosty dla regionów”, długość odcinka 4 km, wartość brutto: 60.885.000 zł,
3. Odcinek Szwendrowy Most – Łęg Przedmiejski, długość odcinka 7 km, wartość brutto: 54.600.000 zł,
inwestycja Powiatu Ostrołęckiego
4. Budowa odcinka łączącego obwodnicę Ostrołęki z węzłem włączeniowym Śniadowo w drodze ekspresowej
S-61 Via Baltica w raz z połączeniem gmin Troszyn i Czerwin. Długość odcinka 16,950 km, wartość: 64.935.000
zł, inwestycja Powiatu Ostrołęckiego
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5. Budowa odcinka obwodnicy od drogi krajowej 61 do drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie gminy Rzekuń.
Długość odcinka 8 km z wiaduktem, wartość: 66.400.000 zł, inwestycja Samorządu Województwa
Mazowieckiego,
6. Budowa odcinka obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 627 do linii kolejowej nr 34 Ostrołęka – Małkinia.
Długość odcinka 5 km, wartość: 39.000.000 zł, inwestycja Samorządu Województwa Mazowieckiego,
7. Połączenie obwodnicy Ostrołęki wzdłuż linii kolejowej nr 34 poprzez węzeł włączeniowy Sulęcin do węzła
Komorowo na drodze S-61 Via Baltica. Długość odcinka 26 km, wartość 202.800.000 zł, inwestycja Samorządu
Województwa Mazowieckiego,
8. Budowa odcinka obwodnicy Ostrołęki łączącej drogę krajową nr 61 z linią kolejową nr 34. Długość
odcinka 8 km, wartość z wiaduktem i mostem południowym na Narwi: 107.905.000 zł, inwestycja Samorządu
Województwa Mazowieckiego.

Powiatowy system mikromobilności
Elektromobilność i jej promocja zawarta jest jako cel szczegółowy w Krajowym Planie Obudowy.
Wsparcie mobilności zeroemisyjnej realizowane będzie w formule specjalnego funduszu ze
środków unijnych, który zawarty jest w komponencie E Krajowego Planu Odbudowy: „Zielona,
inteligentna mobilność”.
Mikromobilność to wykorzystywanie w systemie transportowym małych i lekkich środków
transportu umożliwiających pokonywanie krótkich dystansów. Ich alternatywny napęd eliminuje
hałas i redukuje tzw. ślad węglowy. Do środków tych zaliczają się m.in. rowery, hulajnogi,
deskorolki, skutery, motorowery, a także małe, lekkie samochody.
Elektromobilność bez wątpienia ma przed sobą ogromne szanse na rozwój ze względu na rosnącą
świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.
Powiat Ostrołęcki podejmuje działania mające na celu budowanie świadomości społecznej
w zakresie zrównoważonego transportu i proekologicznych rozwiązań. Jednym z nich jest budowa
Powiatowego Systemu Mikromobilności, polegającego na stworzeniu na terenie Powiatu sieci
wypożyczalni rowerów, hulajnóg i skuterów elektrycznych.
Do budowy spójnego Systemu Powiat Ostrołęcki zaprosił samorządy gmin, jak również
największych przedsiębiorców (pracodawców) z terenu Powiatu. Do najważniejszych stojących
przed nimi wyzwań w tym zakresie należy rozbudowa floty pojazdów elektrycznych
i infrastruktury ładowania.
Nie mniej istotna jest również intensyfikacja działań w zakresie edukacji oraz promocji pojazdów
elektrycznych w społeczeństwie, aby przełamać barierę mentalną wynikającą z wieloletnich
przyzwyczajeń.
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5. SYTUACJA FINANSOWA POWIATU
OSTROŁĘCKIEGO
Analizy sytuacji finansowej Powiatu Ostrołęckiego o w latach 2016-2020 dokonano na podstawie
rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych
oraz sprawozdań o nadwyżce/deficycie.
Jednym z istotnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do budżetu powiatu trafia 10,25%
podatku PIT zapłaconego przez jego mieszkańców.

5.1 Wydatki Powiatu
Wydatki majątkowe Powiatu na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje związane
z inwestycjami w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
2016 – 36 458 529 zł (tj. 43,2% ogółu wydatków)
2017 – 31 406 329 zł, 39,1%
2018 – 32 584 557 zł, 39,3%
2019 – 31 575 610 zł, 37,1%
2020 – 68 878 203 zł, 52,8%
Najważniejszą kategorią wśród wydatków Powiatu są wydatki inwestycyjne. Jeśli natomiast wziąć
pod uwagę wydatki bieżące, najważniejszymi kategoriami są wydatki związane z realizacją zadań
oświatowych, z polityki społecznej oraz nakłady na administrację.
Powiat jest także dysponentem części dwóch państwowych funduszy celowych: Funduszu Pracy
oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykres 36.Fundusze celowe w latach 2016-2020 (informacja własna)
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Wartość mienia Powiatu wg stanu na koniec 2020 roku wynosi 391 146 666,35 zł. W tym grunty
stanowią 1 086,4798 ha o wartości ogółem 26 307 311,30 złotych. Z tego pod drogi zajęte jest
1 075,0467 ha. Powiat dysponuje 31 budynkami o wartości 25 680 602,69 zł. Obiekty inżynierii
lądowej mają wartość 306 101 542,51 zł, a rozpoczęte inwestycje – 31 546 020,83 zł. Pozostałe
– 1 511 189,01 zł.

Wykres 37. Procentowy udział poszczególnych grup wydatków Powiatu w latach 2016-2020 (opr. własne)

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)
Takie wyniki finansowe w poszczególnych latach pozwalały utrzymywać dynamikę inwestycyjną,
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Wykres 38. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2021 wraz z prognozą na kolejne lata (opr. własne)
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Procentowy

udział

wydatków

majątkowych

w

wydatkach

ogółem

w latach 2016-2021

2016

2017

2018

2019

wydatki majątkowe

2020

40,64 %

46048 374,00 zł
113304 406,00 zł

31575 610,01 zł
85233 966,50 zł

37,05 %

82992 340,63 zł

80400 313,80 zł

32584 557,80 zł

39,26 %

124605 201,48 zł

39,06 %

31406 329,22 zł

84483 340,54 zł

36458 529,44 zł

43,15 %

66217 024,40 zł

53,14 %

2021

wydatki ogółem

Wykres 39. Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016-2021 (opr. własne)

5.2 Projekcje finansowe na lata 2021-2030
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wynika, że budżety przyszłych lat powinny
zamykać się nadwyżką budżetową w wysokości umożliwiającej spłatę rat wcześniej zaciągniętych
zobowiązań finansowych, tj. na wykup wyemitowanych obligacji.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań Powiatu, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy
o finansach publicznych, do dochodów ogółem w 2021 roku kształtuje się na poziomie 7,17%,
zaś

dopuszczalny indywidualny

wskaźnik

wyliczony

w oparciu o

dane

przedstawione

w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. dla Powiatu wynosi 26,72%. Również
w następnych objętych prognozą latach Powiat powinien spełniać wymogi określone
w cytowanym powyżej artykule ustawy o finansach publicznych, co będzie mu pozwalało na
ewentualne korzystanie z instrumentów dłużnych wykorzystywanych na zadania inwestycyjne.
Powiat spełnia także relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.
1 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. planowana kwota dochodów bieżących jest wyższa
od planowanej kwoty wydatków bieżących o ok. 12 mln zł, zaś w latach następnych nieco spada,
ale utrzymuje się na poziomie 11-12 mln zł. Ta dodatnia różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi w danym roku to nadwyżka operacyjna, która jest głównym wskaźnikiem
„poziomu bezpieczeństwa finansowego”. Można uznać, że im większa nadwyżka, tym mniejsze
ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych i tym
większa możliwość inwestycyjna Powiatu.
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Należy również pamiętać, że plany inwestycyjne na kolejne lata będą się co roku zmieniały,
a kwoty przeznaczanych na nie środków będą ulegały zwiększeniom, o ile pojawią się zewnętrzne
źródła finansowania. W ostatnich latach funkcjonowania samorządu taka sytuacja miała miejsce
każdego roku, co pozwalało na zwiększanie wydatków inwestycyjnych względem planowanych na
ten cel kwot w budżecie.
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6.

SYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI

Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 jest dysponowanie wiedzą na temat projektów
uwzględnionych w tym dokumencie oraz przekazanych do realizacji, a także postępów osiąganych
w zakresie wdrażanych kierunków interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się
różnice pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań.
Istotną kwestią, w kontekście realizacji przedsięwzięć, wydaje się także bieżące monitorowanie
możliwości finansowych Powiatu Ostrołęckiego, a także możliwości pozyskiwania zewnętrznych
oraz krajowych środków. Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji na lata
2020-2030 tworzą: Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Wydział Finansowy wraz ze Skarbnikiem
Powiatu, Wydział Promocji i Rozwoju – odpowiedzialny m.in. za bieżące monitorowanie postępów
realizacji zadań zapisanych w Planie Rozwoju – oraz poszczególne wydziały Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce i jednostki organizacyjne pełniące rolę jednostek realizujących
konkretne kierunki Planu Rozwoju.
Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020-2030 realizowany
będzie przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z przygotowywanych rokrocznie
sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego. Na tej podstawie weryfikowane będą
postępy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Monitoring umożliwi obserwację dynamiki
realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2020-2030, celów oraz zmian
strukturalnych. Dodatkowo także działania związane z monitorowaniem działań umożliwią
modyfikację poszczególnych elementów przyjętych w dokumencie, a jego wyniki stanowić będą
podstawę do ewentualnej aktualizacji Programu oraz wprowadzanie modyfikacji wynikających ze
zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na rozwój społeczny
i gospodarczy Powiatu.
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