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1. Wstęp
Szanowni Państwo,
Powiat Ostrołęcki jest powiatem o niewielkich dochodach, jednak od lat udział
wydatków majątkowych w ogólnej strukturze budżetu utrzymuje się na wysokim
poziomie, ponad 40 proc. To powoduje, że nasz samorząd zajmuje czołowe miejsca
wśród powiatów przeznaczających najwyższe środki na rozwój. Warto pamiętać
jednak, że nie sztuką jest inwestować dużo, kiedy jest się bogatym, ale sztuką jest
inwestować więcej niż bogaci, będąc biednym. Powiatowi Ostrołęckiemu udaje się
to, ponieważ

działamy perspektywicznie i staramy się być wszędzie tam, gdzie

pojawiają się zewnętrzne źródła dofinansowania. Z powodzeniem z nich korzystamy,
przygotowując wnioski, które otrzymują wielomilionowe dofinansowania planowanych
zadań inwestycyjnych.

Myślę, że przekłada się to zauważalnie na jakość życia

społecznego i podmiotów gospodarczych w naszym powiecie, na funkcjonowanie
gospodarstw rolnych, na bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po drogach
kierowców, rowerzystów, pieszych.
Inwestycje drogowe planujemy we współpracy z samorządami gminnymi, dążąc do
tego, by tworzyły spójną sieć komunikacyjną, która pozwoli na dogodne i sprawne
podróżowanie po powiecie, dojazdy do pracy, szkół, jak również zapewni
odpowiednie warunki

transportu

przedsiębiorstwom.

Powiat w ostatnich latach

dynamicznie się rozwija. Jesteśmy jednym z największych producentów w przemyśle
rolno-spożywczym, o wartości produkcji sięgającej ponad 4 mld zł rocznie. Na czoło
wysunęły się cztery branże: mięsna, produkcja mleka, produkcja kasz i płatków
a także komponentów do soków - dzięki zlokalizowanym na naszym terenie
przedsiębiorstwom. Mając stale na uwadze rozwój gospodarczy naszego regionu,
inwestujemy nie tylko w infrastrukturę drogowo-mostową, ale wspomagamy także
powstawanie sieci gazowych i energii elektrycznej. Z myślą o tych firmach, które na
naszym terenie z powodzeniem już funkcjonują i planują rozbudowę, jak również
tworząc optymalne warunki do powstawania nowych przedsiębiorstw, które dadzą
kolejne miejsca pracy.
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Nie mniej ważne jest dla nas także bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego
wychodzimy naprzeciw potrzebom zarówno ochotniczych straży pożarnych, jak
i policji, partycypując w doposażeniu służb dbających o porządek i bezpieczeństwo.
Staramy się sprawnie obsłużyć potrzeby administracyjne w zakresie geodezji,
budownictwa, komunikacji, rolnictwa i ochrony środowiska.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, oferując w naszych Zespołach
Szkół

Powiatowych

takie

kierunki

kształcenia,

które

młodym

ludziom

już

po skończeniu szkoły średniej dadzą konkretny zawód. A dzięki unijnym projektom,
w których placówki uczestniczą, m.in. Razem na staż + czy Europejski krok
w zawodową przyszłość, nasi uczniowie mają szansę uczyć się zawodu i języka
obcego w bardzo atrakcyjnych miejscach za granicą.
Z kolei dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy angażowane są ogromne środki
na

aktywizację,

poprzez

różne

formy,

bezrobotnych.

Przeważająca

część

beneficjentów zostaje w przestrzeni gospodarczej, tworząc kolejne miejsca pracy.
Zachęcam do zapoznania się z niniejszym Raportem o stanie powiatu. Przeczytacie
w nim Państwo szczegółowo o wszystkich działaniach Zarządu Powiatu i jednostek
organizacyjnych w 2018 roku. Zachęcam także do dyskusji nad raportem, jak również
o dzielenie się spostrzeżeniami i pomysłami, które mogą być wskazówkami w naszej
pracy w kolejnych latach.

Dr inż. Stanisław Kubeł
Starosta Ostrołęcki
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2. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a
ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi
dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu w
Ostrołęce nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z tym niniejszy
raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

2.1. Podstawowe dane dotyczące powiatu
Powiat Ostrołęcki zlokalizowany jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie
mazowieckim, w którym jest największym powiatem. Ponadto to siódmy, co do
wielkości powiat w Polsce. Powierzchnia Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku
wynosiła 209 387 ha. 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana granic administracyjnych
pomiędzy gminą Rzekuń oraz miastem Ostrołęka. Łączna powierzchnia wszystkich
działek, które weszły w skład miasta to 482,7385 ha i o tyle została uszczuplona
powierzchnia powiatu.
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W skład Powiatu Ostrołęckiego wchodzi 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin,
Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec (gmina wiejsko-miejska), OlszewoBorki, Rzekuń i Troszyn.
Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2018 r. (dane GUS) wynosiła 88 735.
Na przestrzeni ostatnich latach notowany jest trend rosnący liczby ludności.
W podziale na płeć, w 2018 roku można było zauważyć przewagę liczby mężczyzn 44 935 nad liczbą kobiet - 43 800. Do pozytywnych cech w sytuacji demograficznej
powiatu można zaliczyć znaczącą przewagę urodzeń żywych nad zgonami. Tym
samym występuje tu dodatni przyrost naturalny. Największy przyrost naturalny
w 2018 roku zanotowała gmina Olszewo-Borki, najniższy natomiast gmina Czarnia.
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 42 osoby na 1 km kw. 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.

2.2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu
W 2018 roku Rada Powiatu w Ostrołęce obradowała na 16 sesjach i podjęła
99 uchwał.

Należy tu przypomnieć, że 21 października odbyły się wybory

samorządowe, po których zmienił się skład rady. W piątej kadencji (2014-2018) skład
ten przedstawiał się następująco:
Krzysztof Mróz – przewodniczący, Zofia Napiórkowska – wiceprzewodnicząca, Anna
Śniadach – wiceprzewodnicząca, Andrzej Grzyb, Sławomir Ceberek, Czesław Jurga,
Dariusz Domian, Beata Kalinowska, Stanisław Kubeł, Andrzej Lis, Piotr Liżewski,
Antoni Mulawka Krzysztof Parzychowski, Waldemar Pędzich, Stanisław Lipka,
Tadeusz Lipka, Wiesław Opęchowski, Marek Podolak, Kazimierz Rzewnicki,
Stanisław Subda, Jan Wiśniewski.
Rada Powiatu szóstej kadencji (2018-2023) pracuje w składzie: Piotr Liżewski –
przewodniczący, Zofia Napiórkowska – wiceprzewodnicząca, Stanisław Subda –
wiceprzewodniczący, Adam Białobrzeski, Anna Buczyńska, Sławomir Ceberek,
Dariusz Domian, Andrzej Grzyb, Beata Kalinowska, Artur Kozłowski, Antoni
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Mulawka, Jarosław Nowak, Stanisław Kubeł, Stanisław Lipka, Tadeusz Lipka,
Andrzej Lis, Krzysztof Parzychowski, Waldemar Pędzich, Kazimierz Rzewnicki,
Kazimierz Ścibek, Arkadiusz Zyśk.
Radni decydowali o kierunkach działania Zarządu Powiatu, podejmowali uchwały
w sprawach majątkowych Powiatu i wielu innych. Najważniejsze z podjętych w 2018
roku uchwał to: uchwała budżetowa na 2019 rok, wybór starosty ostrołęckiego,
wicestarosty, przewodniczącego Rady Powiatu, członków Zarządu Powiatu,
odwołanie i powołanie skarbnika Powiatu, uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2030. Rada Powiatu zdecydowała
o przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. ,,Stop wykluczeniu!”
w ramach RPO WM 2014-2020, określiła zadania, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
w roku 2018, przyjęła do realizacji ,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Ostrołęckim na lata 2018-2020”, przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego do
realizacji w 2018 roku inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3227W Przasnysz- Baranowo” w ramach ,,Rządowego programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej”, przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2018 roku inwestycji
drogowej pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2545W Grabnik- GrabówekJastrząbka- Gaczyska” w ramach,, Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”,
przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu ,,Zintegrowany rozwój
szkolnictwa zawodowego” w ramach RPO WM 2014-2020. Ponadto rada udzieliła
absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrołęce za 2017 rok, przyjęła program opieki
nad zabytkami dla powiatu ostrołęckiego pn. ,,Powiatowy Program Opieki nad
Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018-2021”, zdecydowała o przystąpieniu
Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu ,,Europejski krok w zawodową
przyszłość” w ramach programu Erasmus+, o przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego
do realizacji w 2019 roku zadania drogowego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2545W Grabnik - Grabówek- Jastrząbka- Gaczyska- II etap” w ramach programu
wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
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lata 2016-2019”. Radni dwunastokrotnie dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz w budżecie Powiatu.
W listopadzie 2018 roku zmienił się skład osobowy Zarządu Powiatu. W poprzedniej,
piątej kadencji, skład Zarządu przedstawiał się następująco: Stanisław Kubeł –
starosta ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski – wicestarosta, członkowie zarządu:
Antoni Mulawka, Waldemar Pędzich, Jan Wiśniewski. Zarząd w tym składzie
obradował 37 razy i podjął 139 uchwał. Zarząd Powiatu w szóstej kadencji tworzą:
Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski, wicestarosta,
członkowie zarządu: Anna Buczyńska, Antoni Mulawka, Waldemar Pędzich.

3. Realizacja programów i strategii
W

2018 r. w Powiecie Ostrołęckim obowiązywały następujące dokumenty

strategiczne (zostały szczegółowo omówione przy realizacji zadań z nich
wynikających):
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020;
• Powiatowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022;
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata
2014 – 2020”;
• „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata
2018-2020;
• Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania
o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”:
• Projekt „LEPSZY START PLUS”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020,
• Projekt pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W na terenie
gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia
subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T.”
10
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• Program „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrołęckim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
• Pogram kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

4. Finanse powiatu
Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2018 r. przyjęty został uchwałą nr XL/299/2017
Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały
Budżetowej na 2018 rok.
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 85 214 395,36 zł, co stanowi
87,61% planu po zmianach ustalonego na kwotę 97 267 510,70 zł, z tego:
 dochody bieżące - w kwocie 62 877 954,53 zł, co stanowi 100,93% planu po
zmianach oraz 73,79% ogółu wykonanych dochodów,
 dochody majątkowe - w kwocie 22 336 440,83 zł, co stanowi 63,87% planu po
zmianach oraz 26,21% ogółu wykonanych dochodów.
Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 82 992 340,63 zł, co stanowi 80,45%
planu po zmianach ustalonego na kwotę 103 163 165,70 zł, z tego:
 wydatki bieżące – w kwocie 50 407 782,83 zł, co stanowi 96,78% planu po
zmianach oraz 60,74% ogółu poniesionych wydatków,
 wydatki majątkowe – w kwocie 32 584 557,80 zł, co stanowi 63,79% planu
po zmianach oraz 39,26% ogółu poniesionych wydatków.

Wykonanie budżetu Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku.
Wyszczególnienie

Plan na dzień
31.12.2018 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2018 r.

% wykonania
planu
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I.

Dochody ogółem, z tego:

97 267 510,70

85 214 395,36

87,61

- bieżące

62 298 277,70

62 877 954,53

100,93

- majątkowe

34 969 233,00

22 336 440,83

63,87

103 163 165,70

82 992 340,63

80,45

- bieżące

52 082 793,70

50 407 782,83

96,78

- majątkowe

51 080 372,00

32 584 557,80

63,79

-5 895 655,00

2 222 054,73

IV. Przychody

9 445 655,00

9 445 655,91

100,00

V. Rozchody

3 550 000,00

3 550 000,00

100,00

II. Wydatki ogółem, z tego:

III. Nadwyżka/deficyt

Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 222 054,73 zł. W wyniku
wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w podanych wyżej
kwotach na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku
pozostała kwota wolnych środków w wysokości 8 117 710,64 zł.

4.1. Dochody
W 2018 roku dochody budżetu Powiatu wyniosły 85 214 395,36 zł, więcej w stosunku
do poprzedniego roku o 9 601 751,00 zł, tj. o 12,70%.
Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku według
źródeł powstawania (w zł).

Wyszczególnienie
Dochody ogółem, z tego:

Dochody ogółem na 31.12.2018 r.
Udział
Plan
Wykonanie planu
w dochodach
ogółem (%)
97 267 510,70

85 214 395,36

100,00

I. Dochody własne

7 233 424,00

4 840 893,55

5,68

1. Wpływy z opłat

4 371 143,00

4 432 223,48

5,20

362 281,00

406 849,17

0,48

2 500 000,00

1 820,90

0,00

14 579 551,00

15 343 047,25

18,01

14 464 551,00

15 186 829,00

17,82

2. Pozostałe dochody
3. Wpływy ze sprzedaży majątku
II. Udziały
w
podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
1. Podatek doch. od osób
fizycznych
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2. Podatek
prawnych

doch.

od

osób

115 000,00

156 218,25

0,18

III. Subwencje

37 681 802,00

37 681 802,00

44,22

IV. Dotacje

14 601 978,70

14 520 206,36

17,04

9 161 047,00

6 919 798,41

8,12

10 810 116,00

3 246 838,40

3,81

3 199 592,00

2 661 809,39

3,12

1 711 787,00

1 721 023,05

2,02

315 805,00

268 786,34

0,32

1 172 000,00

672 000,00

0,79

V. Pomoc finansowa jst
VI.

Środki
ze
zagranicznych

źródeł

VII. Pozostałe środki zewnętrzne
1. Fundusze celowe
2. Wpłaty gmin
3. Inne podmioty

Dochody własne stanowiły 5,68% dochodów ogółem, udziały w podatkach
dochodowych od osób fizycznych i prawnych 18,01%, subwencje 44,22%, dotacje
17,04%, pomoc finansowa jst 8,12%, środki ze źródeł zagranicznych 3,81%, a 3,12%
stanowiły pozostałe środki zewnętrzne.
Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku według
działów klasyfikacji budżetowej (w zł).
Dochody ogółem na 31.12.2018 r.
Dzia
ł

Nazwa

Dochody ogółem:

%
wykonani
a planu

Udział
w
dochodac
h ogółem
(%)

Plan

Wykonanie
planu

97 267 510,70

85 214 395,36

87,61

100,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

203 000,00

203 000,00

100,00

0,24

020

Leśnictwo

363 387,00

359 923,05

99,05

0,42

600

Transport i łączność

23 926 256,00

13 758 633,91

57,50

16,15

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 768 781,00

254 075,70

9,18

0,30

710

Działalność usługowa

1 773 965,00

1 799 250,48

101,43

2,11

750

Administracja publiczna

130 393,00

144 618,58

110,91

0,17

751

Urzędy
naczelnych
organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

61 878,00

59 241,33

95,74

0,07
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752

Obrona narodowa

8 000,00

4 857,43

60,72

0,01

754

Bezpieczeństwo
publiczne
ochrona przeciwpożarowa

824 454,00

824 396,24

99,99

0,97

755

Wymiar sprawiedliwości

250 416,00

250 033,74

99,85

0,29

756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających 17 862 611,00
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

18 699 007,05

104,68

21,94

758

Różne rozliczenia

37 733 867,00

37 779 279,59

100,12

44,33

801

Oświata i wychowanie

1 703 515,00

1 565 695,92

91,91

1,84

851

Ochrona zdrowia

3 731 848,00

3 689 985,09

98,88

4,33

852

Pomoc społeczna

981 572,00

951 322,73

96,92

1,12

853

Pozostałe zadania
polityki społecznej

2 519 956,70

2 519 446,85

99,98

2,96

855

Rodzina

1 786 311,00

1 746 204,15

97,75

2,05

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

150 000,00

118 123,52

78,75

0,14

926

Kultura fizyczna

487 300,00

487 300,00

100,00

0,57

w

i

zakresie

Dochody budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 960,33 zł.

4.2. Wydatki
W 2018 roku wydatki budżetu Powiatu wyniosły 82 992 340,63 zł, więcej w stosunku
do poprzedniego roku o 2 592 026,83 zł, tj. o 3,23%.
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Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku według
działów klasyfikacji budżetowej (w zł).
Wydatki ogółem na 31.12.2018 r.
Dzia
ł

Nazwa
Plan

Wydatki ogółem:

103 163 165,70 82 992 340,63

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

600

Transport i łączność

630

Turystyka

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

750

Administracja publiczna

751

Urzędy
naczelnych
organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony
prawa oraz sądownictwa

752

Obrona narodowa

754

Bezpieczeństwo
publiczne
ochrona przeciwpożarowa

755

Wymiar sprawiedliwości

757

Obsługa długu publicznego

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

3 744 848,00

852

Pomoc społeczna

853

Pozostałe zadania
polityki społecznej

854
855
900
921
926

Wykonanie
planu

%
wykonani
a planu

Udział
w
wydatkac
h ogółem
(%)

80,45

100,00

38 000,00

38 000,00

100,00

0,05

874 068,00

788 113,11

90,17

0,95

53 197 883,00 35 007 443,04

65,81

42,18

11 700,00

9 155,49

78,25

0,01

534 000,00

522 439,65

97,84

0,63

1 762 052,00

1 394 034,07

79,11

1,68

11 126 249,00 10 634 466,17

95,58

12,81

61 878,00

59 241,33

95,74

0,07

8 000,00

4 857,43

60,72

0,01

1 223 466,00

1 217 317,42

99,50

1,47

250 416,00

250 033,74

99,85

0,30

1 143 100,00

1 115 592,38

97,59

1,34

225 195,00

0,00

0,00

0,00

14 076 031,00 13 696 617,10

97,30

16,50

3 694 985,08

98,67

4,45

2 007 173,00

1 966 387,69

97,97

2,37

5 228 305,70

5 090 258,25

97,36

6,13

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 435 574,00

2 418 867,26

99,31

2,91

Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

3 177 277,00

3 109 520,62

97,87

3,75

354 974,00

297 893,20

83,92

0,36

545 000,00

540 465,55

99,17

0,65

1 137 976,00

1 136 652,05

99,88

1,37

w

i

zakresie
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Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na: drogi i mosty – 42,19%
(dział: Transport i łączność), edukację – 19,42% (obejmującą działy: Oświata
i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza), pomoc społeczną – 12,25%
(obejmującą działy: Pomoc społeczna, Rodzina, Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej) oraz na administrację publiczną i bezpieczeństwo – 14,28%.
Innego podziału wydatków budżetowych można dokonać według kryterium
rodzajowego.
Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku według
rodzaju (w zł).
Wykonanie na
dzień 31.12.2018 r.

Udział
w
wydatkach
ogółem (%)

Wydatki ogółem, z tego:

82 992 340,63

100,00

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi
- pozostałe
wydatki
bieżące
związane
z
funkcjonowaniem
jednostek
organizacyjnych
Powiatu

29 393 773,39

35,42

11 469 711,61

13,82

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 689 985,09

4,45

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 150 188,90

3,80

- wydatki na obsługę długu

1 092 492,38

1,32

- dotacje

1 307 345,49

1,58

- wydatki remontowe

282 457,62

0,34

- pomoc finansowa gmin

369 273,35

0,44

- zakupy inwestycyjne

663 318,06

0,80

- wydatki inwestycyjne

31 573 794,74

38,04

Wyszczególnienie

Najważniejszą pozycją w wydatkach budżetu Powiatu są wydatki inwestycyjne, które
kształtują się na poziomie 38,04% ogółu wydatków budżetowych. Kolejną pozycję
zajmują wydatki na wynagrodzenia, które stanowią 35,42% ogółu wydatków. Zawarte
są tu nie tylko wynagrodzenia pracowników Starostwa, ale także innych jednostek
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organizacyjnych powiatu, w tym płace w oświacie. Następną pozycję zajmują wydatki
bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu 13,82%.
Poziom wydatków majątkowych, finansowanych z budżetu powiatu jest wielkością
bardzo znaczącą. Wysoki udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków
ogółem wskazuje na prorozwojowy charakter powiatu. Działalność inwestycyjna
ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowanie infrastruktury drogowej i mostowej, ale
też infrastruktury oświatowej. Z budżetu Powiatu udzielana jest również pomoc
finansowa dla gmin na doposażenie OSP. Wydatki inwestycyjne realizowane
są przede wszystkim dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych pochodzących
z: subwencji uzupełniającej, pomocy finansowej gmin, dotacji z budżetu państwa
i województwa oraz środków z Unii Europejskiej. Wysoki udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem świadczy o dużej samodzielności finansowej oraz
zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania po różnego rodzaju
źródła finansowania inwestycji.
Wydatki budżetu Powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 935,29 zł.

4.3. Przychody i rozchody
Przychody budżetowe Powiatu w 2018 roku wyniosły 9 445 655,91 zł, a rozchody
3 550 000,00 zł. Źródłem wykonanych przychodów były obligacje – 7 700 000,00 zł
oraz wolne środki – 1 745 655,91 zł. Rozchody wiązały się ze spłatą rat kredytów i
pożyczek
– 2 950 000,00 zł oraz wykupem obligacji – 600 000,00 zł.

4.4. Zadłużenie
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Zobowiązania finansowe Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynoszą 46 005 179,60 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów – 1 627 500,00 zł
i pożyczki – 167 679,60 zł oraz emisji obligacji – 44 210 000,00 zł.

5. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji programów i strategii
dotyczących tych zadań.
5.1. Oświata
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do zadań własnych powiatu z zakresu oświaty
należy m.in. zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych (od 1 września
2017 r. – ponadpodstawowych). W Powiecie Ostrołęckim utworzono osiem zespołów
szkół,

w

których

funkcjonuje

kilka

typów

szkół

ponadgimnazjalnych,

ponadpodstawowych, kształcących w różnorodnych kierunkach

i zawodach oraz

w wielu zawodach w Branżowych Szkołach I stopnia z dotychczasowymi oddziałami
zasadniczych szkół zawodowych. Funkcjonują także dwie poradnie psychologicznopedagogiczne.
 Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie
 Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie
 Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
 Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
 Zespół Szkół w Lelisie
 Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
 Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu
 Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu
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5.1.1. Bieżąca działalność.
Rok 2018 obejmuje okres realizacji dwóch lat szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019.
W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowało 13 szkół dla młodzieży, 8 szkół dla
dorosłych

oraz trzynaście oddziałów kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych,

natomiast w roku szkolnym 2018/2019 liczba aktywnych szkół dla młodzieży
zmniejszyła się do 11 (nie ma uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Łysych
i w Kadzidle oraz w Branżowej Szkole I stopnia w Goworowie); zaś liczba szkół dla
dorosłych zwiększyła się do 9. Liczba oddziałów na kursach kwalifikacyjnych
zwiększyła się do 17 oddziałów, przy zwiększonej o 144 osób liczbie słuchaczy.
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Ostrołęcki nauczyciele zatrudnieni byli na 136,83 etatach nauczycielskich. W roku
2018/2019, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpiło zmniejszenie liczby etatów
nauczycieli ogółem o 3,58 etatu.
Nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W roku szkolnym 2018
nauczyciele pobierali naukę na uczelniach wyższych oraz uczestniczyli w kursach
i szkoleniach, doskonaląc swój warsztat pracy. Wśród tych osób są również
dyrektorzy placówek. Równocześnie z indywidualnym szkoleniem nauczycieli dyrektorzy organizują w swoich placówkach szkolenia rad pedagogicznych.
Podejmowanie doskonalenia zawodowego przez nauczycieli to efekt m.in. szerokiej
oferty edukacyjnej szkół.
Poza bieżącą działalnością dydaktyczną, Zespoły Szkół Powiatowych realizują wiele
zadań z zakresu działalności wychowawczej, opiekuńczej, społecznej oraz
profilaktycznej.

Organizowały nauczanie

indywidualne,

zajęcia

rewalidacyjne,

korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinie, wydane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dostosowywały formy i metody pracy do
potrzeb i możliwości uczniów przy współpracy z ich rodzicami.
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5.1.2. Konkursy.
W roku 2018 w Zespołach Szkół odbywały się konkursy pod patronatem Starosty
Ostrołęckiego, w których udział brali uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat
Ostrołęcki. Konkursy te z każdym rokiem nabierają charakteru cyklicznego i cieszą
się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Były to:


Konkurs biologiczny, organizowany przez ZSP w Czerwinie,



Konkurs

ortograficzny

„Mistrz

Ortografii”,

organizowany

w

ZSP

w Myszyńcu,


Powiatowy Konkurs Geograficzny, organizowany przez ZSP w Myszyńcu,



Konkurs wiedzy z zakresu higieny i profilaktyki zdrowia „Jak żyć długo
i zdrowo”, organizowany przez ZSP w Goworowie,



Konkurs z Języka Angielskiego, organizowany przez ZS w Lelisie,



Olimpiada matematyczna „Mistrz Matematyki”, organizowana przez ZSP
w Kadzidle,



Powiatowy Konkurs Recytatorski, organizowany przez ZSP w Łysych,



Powiatowy

konkurs

„Innowacyjne

technologie

w

agrobiznesie”,

organizowany przez ZSP w Troszynie,


Zawody „O Srebrne Muszkiety”,



Zawody „Sprawni jak Żołnierze”.

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

umiejętności

i

dobrych

kwalifikacji

w

powiecie

ostrołęckim” w ramach RPO WM 2014-2020 - to projekt edukacyjny, realizowany
od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2018 r. przez Zespół Szkół Powiatowych
w Baranowie i Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle w ramach partnerstwa ze
Stowarzyszeniem Aktywnego Wsparcia Gospodarki jako Lidera Projektu. Celem
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projektu był wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy
i umiejętności zawodowych poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych,
a także kursów tj. barmański, obsługi kas fiskalnych i szkoleń we współpracy
z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego. Projekt skierowany
do 73 uczniów technikum, w tym do 30 uczniów ZSP w Baranowie (15 uczniów
technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu i 15 uczniów technikum
kształcącego w zawodzie technika technologii żywności) oraz do 30 słuchaczy
kursów kwalifikacyjnych (25 słuchaczy z kursu kwalifikacyjnego R.3 prowadzenie
produkcji rolniczej i 5 słuchaczy z kursu kwalifikacyjnego R.6 organizacja
i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) oraz do 43 uczniów ZSP w Kadzidle
(25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz
18 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu). Wartość
projektu: 696 690 zł.
„Razem na staż” to projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Powiatowych
w Baranowie w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych i Zespołem
Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Akcja 1 Kształcenie i szkolenie
zawodowe programu Erasmus+. W trakcie projektu zorganizowano staże zawodowe
w Hiszpanii w regionie Andaluzji, w gospodarstwach ekologicznych, zakładach
przetwórstwa

rolnego,

restauracjach,

pensjonatach,

hotelach,

piekarniach,

cukierniach oraz firmach informatycznych i serwisach komputerowych dla 59 uczniów
technikum kształcących się w zawodzie technik technologii żywności, technik
agrobiznesu i technik informatyk. Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. 30.06.2018 r. Wartość projektu: 147 864 EURO, co stanowi równowartość kwoty
636 776 zł.
„Stop wykluczeniu!” w ramach RPO WM 2014-2020 - to projekt realizowany
od 1 maja do 31 grudnia 2018 r. przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
w Myszyńcu. Skierowany do rodziców dzieci objętych opieką PPP w Myszyńcu.
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Zakładał pomoc psychologiczno-doradczą, aktywizację społeczno-zawodową oraz
powrót rodziców na rynek pracy. Wartość projektu: 238 975,50 zł.
Razem na staż+ - to z kolei projekt realizowany przez Zespół Szkół Powiatowych
w Baranowie w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych, Zespołem
Szkół Powiatowych im. Księdza Adama Bargielskiego w Myszyńcu i Zespołem Szkół
Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w ramach Akcji: Mobilność
edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących
się i kadry w ramach kształcenia zawodowego programu Erasmus+, realizowanego
ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

W

trakcie

projektu

zorganizowane były staże zawodowe w Kordobie i Grenadzie w Hiszpanii
dla 55 uczniów technikum, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności,
technik agrobiznesu i technik informatyk. Realizację projektu zaplanowano na okres
12 miesięcy od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wartość projektu:
148 720 euro, co stanowi równowartość kwoty 641 504 zł.

Europejski krok w zawodową przyszłość – projekt decyzją Narodowej Agencji
Programu Erasmus+ otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
i został przyjęty do realizacji przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
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w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Goworowie i Zespołem Szkół
Powiatowych w Troszynie. W trakcie projektu odbyły się staże zawodowe w Andaluzji
w Hiszpanii dla 55 uczniów technikum, kształcących się w zawodzie technik
technologii żywności, technik agrobiznesu i technik handlowiec. Realizację projektu
zaplanowano na okres 12 miesięcy, od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia
2019 roku. Wartość projektu: 641 310 złotych.
Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrołęckim - projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju, Działanie 10.3 –
Doskonalenie zawodowe uczniów.

Realizowany jest

od 1 sierpnia 2018 roku

do 30 września 2019 roku przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie i Zespół
Szkół Powiatowych w Łysych oraz trzech pracodawców regionu: Gospodarstwo
Hodowlane Marek Piórkowski, PPHU „ALDO” Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki
sp.j., Piekarnia Kurpiowska Serafin Żubrowski sp.k. Projekt skierowany jest
do 73 uczniów technikum, w tym do 30 uczniów ZSP w Baranowie oraz
do 43 uczniów ZSP w Łysych. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla młodzieży
z kształcenia zawodowego, kompetencji społecznych oraz przygotowujących
do

egzaminów

zawodowych,

kursów

kwalifikacyjnych,

staży

zawodowych

w zakładach pracy, doposażenie pracowni kształcenia w zawodzie.
„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” - projekt przyjęty do realizacji
przez Województwo Mazowieckie w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju
regionu, działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt realizowany jest
od kwietnia 2018 r. do 31 marca 2023 r. w ramach umowy pomiędzy Powiatem
Ostrołęckim a Województwem Mazowieckim, które wykonanie realizacji zadań
powierzyło Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. W imieniu Województwa, ARMSA
przeprowadzi staże/praktyki zawodowe, szkolenia oraz inne formy wsparcia.
W projekcie weźmie udział 182 uczniów technikum z Zespołów Szkół Powiatowych:
w Baranowie, Goworowie, Kadzidle i Myszyńcu. Łączna wartość wsparcia wynosi
1 342 251,82 zł.
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„Za życiem” to program kompleksowego wsparcia dla rodzin. Do zadań
wynikających z programu przystąpiła Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Myszyńcu w ramach porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a Powiatem Ostrołęckim. Dzięki realizacji programu dano dzieciom możliwość
korzystania z form terapii, których dotychczas nie było w Poradni, w postaci
dogoterapii oraz konsultacji lekarza neurologa. Objęto je również zajęciami
pedagogicznymi, logopedycznymi, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej.
Okres realizacji projektu: 2017 - 2021 r. Wartość dotacji celowej na realizację
zadania: 513 000 zł. W 2017 roku rozliczono 26 628,95 zł, w 2018 – 92 696,24
w 2019 poradnia otrzyma kwotę 109 200 zł.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2018 r.” - dotyczył wsparcia
finansowego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
(książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach umowy
pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Ostrołęckim. Program realizowany
był od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Zespoły Szkół
Powiatowych

w

Baranowie,

Kadzidle,

Łysych

i

Myszyńcu.

Celem

było

m.in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, wzmocnienie
potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także uatrakcyjnienie
księgozbiorów. Wartość programu rozliczona: 23099,84 zł w tym dofinansowanie
otrzymane w ramach dotacji ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego –
18480 zł.

5.3. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Powiat Ostrołęcki jest również organem prowadzącym dla dwóch Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych w: Czerwinie i Myszyńcu. Zakres działania obu
poradni obejmował w roku 2018 wszystkie gminy z terenu powiatu ostrołęckiego.
Zadania poradni realizowane były w ich siedzibach oraz w punktach diagnostyczno –
terapeutyczno - konsultacyjnych w terenie, działających we wszystkich gminach
powiatu. Odbiorcami usług Poradni były dzieci od momentu urodzenia, młodzież,
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ich rodzice jak również nauczyciele i wychowawcy. Poradnie posiadają kompleksowo
wyposażone gabinety do zajęć specjalistycznych i rehabilitacyjnych.
W ramach swoich zadań statutowych placówki prowadzą:
 diagnozę pedagogiczną,
 diagnozę psychologiczną,
 diagnozę logopedyczną (w tym badanie słuchu i wzroku platformą zmysłów
oraz badanie motoryki artykulacyjnej) wraz z badaniami przesiewowymi,
 terapię indywidualną i grupową,
 zajęcia grupowe i warsztatowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 Na szczególną uwagę zasługują formy pomocy dla dziecka i jego rodziny:
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 terapia SI.
Poradnie współpracują z instytucjami, fundacjami i organizacjami społecznymi
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży zarówno na poziomie lokalnym, jak
i ogólnopolskim. Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aby udzielana pomoc
była skuteczna i profesjonalna. W Poradniach pracują specjaliści z zakresu:
psychologii,

pedagogiki

(w

tym

oligofrenopedagogiki,

tyflopedagogiki,

surdopedagogiki), logopedii (w tym neurologopedii, surdologopedii) oraz rehabilitacji
i terapii integracji sensorycznej. Pomoc udzielana jest dobrowolnie i nieodpłatnie.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt prowadzenia przez Poradnie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Jest to kompleks działań podejmowanych w celu
pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykonują zarówno czynności
diagnostyczne, jak i terapeutyczne. W ramach diagnostyki wykonywane są
specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz badanie
procesów integracyjnych. Kadra posiada już długoletnie doświadczenie w pracy
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z dzieckiem z różnymi niepełnosprawnościami, systematycznie poszerza swoje
kwalifikacje. Oceny możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo dokonuje
zatrudniony od wielu lat w poradni rehabilitant. Do realizacji zadań WWRD
przeznaczone zostały odrębne pomieszczenia, urządzone tak, aby można w nich
było wykonać zabiegi pielęgnacyjne. Ponadto w dwóch punktach terenowych
(w Rzekuniu i Kadzidle) zorganizowane i wyposażone zostały sale do Integracji
Sensorycznej, gdzie pod kierunkiem certyfikowanych specjalistów odbywa się
diagnoza i terapia. Taka forma pomocy cieszy się także dużym zainteresowaniem.
Z najmłodszymi podopiecznymi pracują również: oligofrenopedagodzy, tyflopedagog,
surdopedagog i surdologopeda, a także neurologopedzi.
W

ramach

współpracy z

rodziną

dziecka,

specjaliści

zespołu

wczesnego

wspomagania udzielają pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań
pożądanych w kontaktach z dzieckiem. Rodzicom udzielany jest instruktaż i porady,
prowadzone są konsultacje w zakresie stymulowania i zaspokajania emocjonalnych,
społecznych i poznawczych potrzeb dziecka. Dzięki temu opiekunowie mogą lepiej
zrozumieć potrzeby dzieci, wzmacniać się w kompetencjach rodzicielskich,
w

akceptowaniu

trudnej

sytuacji,

jaką

jest

wychowywanie

dziecka

niepełnosprawnego.
Niepodważalnym atutem obu Poradni jest praca w terenie, która stwarza większą
dostępność dla rodziców do różnorodnych form pomocy dziecku. Terapia jest
prowadzona w poradniach, a także we wszystkich punktach terenowych. Organizacja
wczesnego wspomagania rozwoju to nie tylko żmudne ćwiczenia w zaciszu
gabinetów poradni. To także wspólne imprezy integracyjne, wycieczki, spotkania.
Objęcie dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju stwarza szansę
na rozwój jego potencjału, pomaga rodzicom przez bezpośredni instruktaż i wsparcie
w opiece a także umożliwia integrację z innymi dziećmi oraz rodzicami, którzy na co
dzień spotykają się z podobnymi trudnościami.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwinie i Myszyńcu poza swoimi
działaniami statutowymi, oferowała wiele nowych ciekawych zajęć, warsztatów
i terapii.
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Poradnia w Czerwinie
Przeprowadziła XVIII edycję konkursu logicznego myślenia „Cogito Ergo sum” oraz
VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortofrajda 2018”. Jak co roku odbyły się udane
Ferie z Poradnią, natomiast w wakacje zorganizowała świetlicę wakacyjną
dla 50 dzieci. Wraz z PPP w Myszyńcu współorganizowała Powiatowy Dzień Rodziny
w

Kadzidle. We

wszystkich

gminach

objętych

terenem

działania

Poradni

przeprowadzono mini konferencję na temat „Rozwoju dziecka, w tym zmysłów:
wzroku, słuchu, mowy, sprawności intelektualnej i ruchowej”.
Zgodnie z zapotrzebowaniem szkół i placówek Poradnia wzięła udział w radach
szkoleniowych dla nauczycieli, spotkaniach z rodzicami, zajęciach z dziećmi
i młodzieżą. W Poradni zapewniono praktyki studentkom logopedii i pedagogiki.
Placówka przystąpiła do programu profilaktycznego „B jak bezpieczny i N jak
niechroniony”.
Poradnia w Myszyńcu
Z sukcesem wdrożony został w niej program „Za życiem”, z którego skorzystało
77 dzieci z rozszerzeniem działalności z zakresu: dogoterapii, fizjoterapii w wodzie,
hipoterapii,

muzykoterapii, bajkoterapii. W ramach programu gabinety zostały

doposażone w sprzęt specjalistyczny.
Poradnia uzyskała wsparcie z programu unijnego na projekt „Stop wykluczeniu”,
w ramach którego zorganizowała kursy dla osób niepracujących z terenu działania
Poradni.

Ponadto

powstały

i

zostały

wyposażone

dwa

nowe

gabinety:

psychologiczny i pedagogiczny w Myszyńcu.
W ubiegłym roku szkolnym udało się po raz pierwszy na dużą skalę zorganizować
bal karnawałowy dla dzieci z terenu działania Poradni oraz Powiatowy Dzień Rodziny
przy

współpracy

z

Powiatowym

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Ostrołęce.

Zorganizowano ponadto ferie z Poradnią. W każdym z punktów odbyły się zajęcia
z rękodzieła oraz warsztaty. Zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne dla dzieci
z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nad morze i dla rodzin z terenu
działania Poradni - w Bieszczady. Udało się zorganizować także wycieczkę dla
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uczniów szkół średnich z zakresu doradztwa zawodowego na Targi Rolnicze do
Warszawy. Wspólnie z OHP zorganizowano Dzień Przedsiębiorczości w Myszyńcu.
Poradnia jak w latach ubiegłych brała udział w Kampanii Ogólnoświatowej 19 dni
przeciwko przemocy.

5.4. Działania szkół nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami.
Działania

nakierowane

na

kształcenie

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi podejmowały także szkoły. Były to:
 nauczanie indywidualne,
 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinie wydane
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce,
 dostosowywano wymagania edukacyjne a także formy i metody pracy do
potrzeb i możliwości uczniów,
 indywidualizowano proces nauczania,
 podejmowano współpracę z rodzicami,
 inspirowano uczniów do udziału w życiu szkoły,
 aby uzyskać lepsze wyniki doceniano nawet minimalną pracę,
 konsekwentnie oceniano wiedzę, umiejętności i postępy w nauce,
 stosowano pochwały i nagrody,
 nauczyciele starali się uatrakcyjniać zajęcia, by podnosić ich efektywność.
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5.5. Szkoły niepubliczne.
W roku szkolnym 2017/2018 w ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej
przez Powiat Ostrołęcki zarejestrowane były dwie szkoły niepubliczne (Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu i Terapeutyczna Szkoła Podstawowa
w Zabielu Wielkim) o uprawnieniach szkół publicznych. Naukę w tych szkołach
na 31 sierpnia 2018 roku pobierało 4 uczniów i 13 słuchaczy. W roku 2018/2019
wg stanu na 31 grudnia naukę pobiera jedynie 8 uczniów Szkoły Podstawowej.
Łączna kwota dotacji przekazanej dla tych dwóch placówek w roku 2018 to kwota
320 957,96 zł w tym dla NLO 9378,72 zł dla TSP – 311 579,24 zł.
Jednocześnie w ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Powiat
Ostrołęcki zarejestrowana jest również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna

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

rozwoju dziecka. Stan dzieci na dzień 31 sierpnia 2018 roku – 11, na 31 grudnia – 5.
Dotacja przekazana w analizowanym roku – 43282,72 zł.

5.6. Inwestycje
W roku 2018 w dwóch jednostkach oświatowych – Zespole Szkół Powiatowych
w Kadzidle i Myszyńcu, realizowana była inwestycja pn. Budowa terenowych
urządzeń sportowych sprawności fizycznej przy Zespole Szkół Powiatowych
w Kadzidle oraz przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych
w Myszyńcu. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w kwocie 487 300 zł i wkładu własnego Powiatu Ostrołęckiego –
487 341 zł, oddana i przekazana do użytku 27 sierpnia 2018 roku.
W ramach zadania Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Powiatowych w Goworowie została wykonana dokumentacja projektowa – 5043 zł. W
2018 roku Powiat Ostrołęcki złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018,
jednak nie otrzymał dofinansowania.
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Powiat ponownie będzie się ubiegał o dofinansowanie w 2019 roku. Wartość zadania
to 305.043 zł, w tym przewidywane dofinansowanie – 200.000 zł.
W IV kwartale 2018 r. został kupiony nowy, gazowy piec centralnego ogrzewania
w ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie.
Wymiana

starego

pieca

na

bardziej ekonomiczny i przyjazny środowisku

spowodowała zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak również
zmniejszy w przyszłości koszty eksploatacji. Wartość pieca z montażem to kwota
18 000 zł.
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2016-2020 w dziedzinie
oświaty zakładał Cel główny 3. Podniesienie spójności społecznej i poziomu
wykształcenia oraz Cel operacyjny 3.1 Rozwój systemu oświaty oraz 3.4 Stworzenie
nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

Poprzez zadanie „Wyposażenie szkół

w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt”, zostało kupione wyposażenie
do pracowni zawodowych dla technika agrobiznesu i technologii żywności w Zespole
Szkół Powiatowych w Baranowie i Kadzidle. Było to możliwe w ramach realizacji
projektu Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w Powiecie
Ostrołęckim dofinansowanego ze środków UE na kwotę 78 527 zł. Ponadto
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w ramach projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrołęckim,
ZSP w Baranowie i Łysych zyskały nowe wyposażenie baz technologicznych
(wyposażenie do pracowni zawodowych dla technika agrobiznesu i technologii
żywności) o wartości 77 750 zł.
W ramach środków zaplanowanych w budżecie, w ZSP w Baranowie kupiono
projektory, ekrany, urządzenia wielofunkcyjne za łączną kwotę 26 000 zł.
Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu pozyskała cztery nowe gabinety:
w punkcie w Myszyńcu i Łysych z pomieszczeń szkolnych wydzielono gabinety
psychologa i pedagoga/olifrenopedagoga. Punkt w Baranowie został wyposażony
w meble do gabinetów pedagoga/psychologa i logopedy. W punkcie w Kadzidle
wykonano

remont

pomieszczeń

szkolnych

z

przeznaczeniem

na

gabinety

do rehabilitacji i SI oraz sala do dogoterapii/muzykoterapi/zajęć grupowych/sala
na kursy/. Łączna wartość zrealizowanych robót i wyposażenia to kwota 50 000 zł.
W roku 2018 w zespołach szkół wydatkowano na książki i pomoce dydaktyczne
łącznie 23 150 zł oraz na materiały i wyposażenie łącznie 247 670 zł.

6. Promocja i ochrona zdrowia
Powiatowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 jest kontynuacją Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 i został przyjęty uchwałą
Nr XXX/222/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 marca 2017 r. Celem
głównym programu jest poprawa sytuacji osób dotkniętych, zagrożonych lub
uwikłanych w przemoc w rodzinie poprzez usprawnienie systemu interwencji
i wsparcia dla tej grupy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018 realizowało program w miarę
zgłaszanych potrzeb oraz możliwości finansowych i lokalowych jednostki. Wszystkie
osoby,

które

potrzebowały

porady

psychologa

lub

prawnika

w

związku

z wystąpieniem przemocy w rodzinie i zgłosiły się do Centrum, otrzymały pomoc w
tym zakresie. W ramach pracy ciągłej zwiększana jest wrażliwość społeczna na
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problem

przemocy

w

rodzinie.

Pracownicy

PCPR

corocznie

uczestniczą

w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc
w rodzinie. Dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej korzystają ze
wsparcia psychologów pracujących w środowiskach rodzin zastępczych. Program
realizowany jest zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.

7. Pomoc społeczna
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata
2014 – 2020” została przyjęta Uchwałą Nr XLI/217/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 5 lutego 2014 r. Celem strategii jest osiągnięcie jak najbardziej skutecznych
efektów w zakresie poprawy życia mieszkańców w takich obszarach polityki
społecznej jak: dziecko i rodzina, bezrobocie, uzależnienia, niepełnosprawność,
przemoc w rodzinie, starość, bierność w podejmowaniu działań.
Zadania w roku 2018 były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce w miarę możliwości finansowych, lokalowych, kadrowych.
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Wszystkie osoby zgłaszające potrzebę otrzymania wsparcia psychologa i/lub
prawnika w Poradni Rodzinnej otrzymały oczekiwaną pomoc (ich liczba nieznacznie
wzrosła w porównaniu do roku 2017). Według danych z gmin, w porównaniu z rokiem
2017 wzrosła liczba asystentów rodziny oraz wolontariuszy pracujących na terenie
powiatu, wzrosła też liczba lekarzy specjalistów, do których dostęp mają mieszkańcy
powiatu. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach
i

projektach

oraz

stale

wzrasta

budynków

liczba

użyteczności

publicznej

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odnotowano również istotny
wzrost

liczby spotkań

integracyjnych

dla

osób

starszych

zorganizowanych

w gminach.27 maja 2018 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyły się
uroczyste obchody Powiatowego Dnia Rodziny, a dzięki programowi „Pogodne Lato”
(we współpracy z Komendą Hufca ZHP, gminnymi OPS i KRPS) 42 dzieci z rodzin
niewydolnych

wychowawczo

powiatu

wyjechało

na

obóz

wypoczynkowy

do Lubiatowa nad polskim morzem. Dzięki działalności placówki opiekuńczo –
wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, w porównaniu z 2017 r. znacznie
wzrosła liczba dzieci, które znalazły schronienie w instytucjonalnej pieczy zastępczej
w zasobach własnych powiatu.
ramach realizacji projektu „Lepszy Start Plus”, współfinansowanego

W

ze środków EFS, 14 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej korzystało
z

dodatkowego

wsparcia,

w

tym

pięciodniowych

warsztatów

wyjazdowych

z treningiem dorosłości z elementami kompetencji społecznych i survivalem, kursu
prawa jazdy kat. B, C i C+E, kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz
stażu zawodowego.
Powiat Ostrołęcki realizował również program „Aktywny Samorząd”, którego celem
jest

wyeliminowanie

beneficjentów

lub

pomocy

w

zmniejszenie
życiu

barier

społecznym,

ograniczających

uczestnictwo

zawodowym

w

i

dostępie

do edukacji. Liczba osób korzystających z pomocy w ramach środków PFRON
utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat - około 400 osób.

33

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku

7.1. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Dla zadania opracowano i przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2018-2020 w roku 2018”. Program został
przyjęty uchwałą Nr XLIV/321/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia
2018 r. Jego głównym celem jest rozbudowywanie i wspieranie istniejącego systemu
pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
pieczy

rodzinnej

oraz

organizowanie

wsparcia

osobom

usamodzielnianym,

opuszczającym pieczę zastępczą. Program określa coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych. Zadania z programu realizowane były przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. W 2018 roku funkcjonowało 58 rodzin zastępczych
oraz jeden rodzinny dom dziecka. Opieką w ten sposób zostało objętych 109 dzieci,
z tego 41 z innych powiatów. Nie utworzono nowej rodziny zastępczej zawodowej.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonowało 47 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom
dziecka, w których przebywało łącznie 86 dzieci. Rodziny zastępcze oraz
30 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej było objętych pomocą
i wsparciem przez trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r.
13 dzieci po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinnych formach pieczy
zastępczej, natomiast 25 dzieci opuściło tę formę pieczy. Na koniec2018 roku,
większa liczba dzieci przebywała w rodzinach zawodowych, niż w rodzinach
niezawodowych i spokrewnionych. Powstało 6 nowych rodzin zastępczych.
Siedmioro dzieci powróciło pod opiekę matek biologicznych, a dwoje
przysposobionych.

W

2018

r.,

w

nowopowstałej

Placówce

zostało

Opiekuńczo-

Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu zostały umieszczone pierwsze dzieci
wymagające zapewnienia opieki w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka
przeznaczona jest dla 14 dzieci. Od 23 lutego do 31 grudnia 2018 r. w placówce
przebywało łącznie 12 wychowanków, z czego 6 dzieci pochodziło z terenu innych
powiatów. W placówce po raz pierwszy zostało umieszczonych troje

dzieci

pochodzących z terenu powiatu ostrołęckiego. W 2018 r. żadne dziecko
przebywające w rodzinnej formie pieczy zastępczej nie wymagało umieszczenia
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce zapewniało poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne
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oraz wsparcie dla: rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, dla rodzin
biologicznych, dzieci własnych opiekunów zastępczych oraz dla pełnoletnich
wychowanków realizujących proces usamodzielnienia. Podejmowane były działania
w kierunku pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
(promowano formę rodzicielstwa zastępczego w lokalnych mediach, podczas
spotkań kulturalnych i sportowych w powiecie oraz rozpowszechniano informacje na
ulotkach), zorganizowano szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych.
W celu integracji środowiska naturalnego z rodzinną i instytucjonalną pieczą
zastępczą zorganizowano powiatowy dzień rodziny i spotkanie wigilijne.
W ramach realizacji projektu „Lepszy Start Plus”, współfinansowanego ze środków
EFS

14

usamodzielnianych

z dodatkowego wsparcia tj. z

wychowanków

pieczy

zastępczej

korzystało

indywidualnego wsparcia psychologa i doradcy

zawodowego; grupowych zajęć z psychologiem; pięciodniowych warsztatów
wyjazdowych z treningiem dorosłości z elementami kompetencji społecznych
i survivalu ,,Na przeciw przeciwnościom” w Kleszewie; kursu prawa jazdy kat. B, C
i C+E, kursu magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz stażu zawodowego;
zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia
i z powrotem.
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7.2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
Dla zadania został opracowany program pn. „Program integracji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2015 –
2020.” Został przyjęty Uchwałą nr V/27/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia
30 marca 2015 roku. Program określa podstawowe cele i zadania w zakresie
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu pn. „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
umożliwiających funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu” jest zminimalizowanie skutków niepełnosprawności,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ON, wsparcie w realizowaniu ich planów
zawodowych i edukacyjnych oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
Realizacja w 2018 roku:
- PCPR upowszechniało aktualne informacje o dostępnych programach oraz
rodzajach form wsparcia dla ON,
- realizowano
niepełnosprawnym

programy

i

zadania

umożliwiające

osobom

swobodne i samodzielne poruszanie się bez barier poprzez

likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku
z indywidualnymi potrzebami ON zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego.
Zrealizowano 11 wniosków w kwocie 31.239 zł, w tym: 4 wnioski dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością na kwotę 12.050 zł;
- realizowano program celowy PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Głównym celem
było

wyeliminowanie

lub

zmniejszenie

barier

ograniczających

uczestnictwo

beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym poprzez dofinansowanie do zakupu:
akumulatorów do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym; komputerów
i specjalistycznego oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządu wzroku lub obu kończyn górnych; a także pomoc w dostępie do edukacji
poprzez dofinansowanie do poniesionych kosztów nauki. Zrealizowano 30 umów na
łączną kwotę 149.812 zł.
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- kontynuowano realizację projektu „Lepszy Start Plus”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy skorzystali z indywidualnego
(5 osób), zostali objęci wsparciem asystenta osoby

wsparcia psychologa

niepełnosprawnej (2 osoby). Brali udział w indywidualnych zajęciach z doradcą
zawodowym
z

oraz

realizowali

niepełnosprawnością

kursy

ukończyła

zawodowe.
kurs

pn.:

W

2018

„Opiekun

roku
osób

1

osoba

starszych

i niepełnosprawnych”, 4 osoby ukończyły staże zawodowe, natomiast 2 osoby
niepełnosprawne skorzystały ze wsparcia w formie zwrotu kosztów dojazdu do/z
miejsca realizacji Projektu. Z uczestnikami Projektu prowadzono również pracę
socjalną, która polegała m.in. na: motywowaniu ich do uczestnictwa w projekcie;
wzmacnianiu poczucia samodzielności; wspieraniu w nabywaniu nowych kompetencji
i podnoszeniu samooceny,
- zapewniono osobom niepełnosprawnym opiekę zdrowotną i rehabilitację poprzez
dofinansowanie

do:

zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny

(skorzystało

8 beneficjentów na kwotę 9.420 zł); zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i

środki

pomocnicze (zrealizowano 384 wnioski na kwotę 257.399 zł);

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (przyznano dofinansowanie 104
osobom niepełnosprawnym

z 66 opiekunami na łączną kwotę dofinansowania

177.132 zł).
W ramach zadań własnych powiatu, funkcjonują na terenie Ostrołęki dwie dzienne
placówki wspierające osoby niepełnosprawne tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej
„Otwarte Serca” przeznaczony dla 25 osób, finansowany ze środków PFRON
i środków własnych Powiatu (na funkcjonowanie WTZ w 2018 roku przekazano
środki finansowe w wysokości 461.000 zł, w tym: ze środków PFRON 414.900 zł,
natomiast ze środków własnych Powiatu 46.100 zł. Wszystkie środki wydatkowano
w całości).
Funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy

- ośrodek wsparcia

dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeznaczony dla
24 uczestników, finansowany ze środków wojewody mazowieckiego.
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W

ramach

realizacji

celów

zawartych

w

Programie, Powiatowe

Centrum

Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2018 roku zaangażowało się głównie w zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowywane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków
własnych Powiatu

oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
Udzielono wsparcia na łączną kwotę 936.190 zł, w tym środki PFRON stanowiły
kwotę 890.090 zł, natomiast środki własne powiatu kwotę - 46.100 zł. Na działalność
warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z wytycznymi Funduszu przekazano środki
w wysokości 461.000 zł, co stanowiło 49,2% łącznej kwoty. Ograniczone środki
finansowe nie pozwoliły na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, które w pełni zaspokoiłyby potrzeby osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

opiera się na założeniach

programu działalności przyjętego w 2013 r. Co roku sporządzane są plany pracy,
zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zajęcia w 2018
roku były prowadzone zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu
w Ostrołęce uchwałą Nr 706/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Ponadto realizowano
usługi, których nie ujęto w planie pracy, gdyż były one finansowane z rezerwy
celowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
W 2018 roku z usług ośrodka korzystało 27 uczestników w wieku od 21 do 57 lat.
Spośród nich 21 osób posiadało

niepełnosprawności sprzężone

lub spektrum

autyzmu. Na uczestników tych, zgodnie z art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej,
finansowanie może być zwiększone do 30% kwoty dotacji podstawowej. Dzięki temu
Dom otrzymał dodatkowo 92.340 zł. Środki te przeznaczono na dodatki specjalne dla
pracowników, opłacenie zajęć z dogoterapii, alpakoterapii i fizjoterapii, a także
doposażenie pracowni komputerowej i terapii zajęciowej. Uczestnicy placówki
wymagają stałej i długotrwałej opieki i pomocy innych osób.
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Głównym celem Domu jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej,
a także integracja społeczna. Z uwagi

na znaczne ograniczenia psychofizyczne

podopiecznych, działania placówki mają charakter pracy ustawicznej. Oznacza to, że
działania terapeutyczne są powtarzane, celem utrwalania, bądź nabywania
umiejętności.
Ponadto na terenie powiatu funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy
prowadzone przez gminy Goworowo i Myszyniec.
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło
w 2018 roku łącznie 1085 wniosków:
- 845 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób po 16. roku życia;
- 240 wniosków o ustalenie niepełnosprawności przed 16. rokiem życia.
W 2018 roku odbyło się 129 posiedzeń komisji orzekających, na których zespół
wydał: 1033 orzeczenia: w tym 797 orzeczeń osobom powyżej 16. roku życia oraz
233 orzeczenia osobom poniżej 16. roku życia. Zespół wydał także 190 legitymacji
osób niepełnosprawnych uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień oraz 116
kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających korzystanie z
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na terenie Polski i całej Unii
Europejskiej.

7.3. Polityka prorodzinna
Polityka prorodzinna ma na celu zapewnienie trwania i rozwoju rodziny oraz
poszanowanie należnych jej praw, w tym prawa do samodzielności ekonomicznej
oraz decydowania o wychowaniu dzieci. Dlatego też polityka prorodzinna i skuteczna
polityka socjalna powinny się rozwijać w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych
i znajdujących się w trudnej sytuacji,

powinny mieć charakter interwencyjny

i uzupełniający. Tak zdefiniowany kontekst polityki prorodzinnej, znalazł swoje
miejsce i wymiar lokalny w działaniach organów Powiatu Ostrołęckiego od dnia jego
powstania.
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Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła 5 lutego 2013 r. „Strategię rozwiązywania
problemów z zakresu pomocy społecznej w powiecie ostrołęckim na lata 2014 –
2020”. Diagnoza problemów społecznych powiatu ujawniła istnienie kilkunastu
problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Spośród
nich kluczowym jest bezrobocie, a w kolejności jednymi z najważniejszych:
niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, ubóstwo i alkoholizm. Pomoc obejmuje wsparcie w finansowaniu
osobom niepełnosprawnym rehabilitacji zawodowej i społecznej a także wsparcie
pracodawców

w

procesie

tworzenia

przez

nich

nowych

miejsc

pracy,

przeznaczonych dla niepełnosprawnych oraz współfinansowanie ponoszonych przez
nich wydatków na pokrycie kosztów pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

potrzeba

ochrony

macierzyństwa, ubóstwo i alkoholizm to podstawowe przyczyny i problemy społeczne
rodzące, między innymi, zapotrzebowanie na zastępczą opiekę rodzinną. Ta sfera
działalności powiatu realizowana jest przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
które zostało wyznaczone na organizatora pieczy zastępczej zwane zespołem
ds. pieczy zastępczej. Jednym z głównych zadań zespołu jest kreowanie i obsługa
rodzin zastępczych w powiecie, a także praca socjalna z rodzinami biologicznymi,
tworzenie

i realizacja programów usamodzielnienia

pełnoletnich wychowanków

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. W celu zapewnienia
poradnictwa specjalistycznego w PCPR funkcjonuje Poradnia Rodzinna, w której
mieszkańcy powiatu mogą uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne.
W poszczególnych zadaniach zostały opracowane programy, które szczegółowo
zostały opisane przy konkretnych zadaniach.

8. Transport i drogi publiczne
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Powiatu
Ostrołęckiego i sprawuje nadzór nad utrzymaniem dróg powiatowych oraz realizuje
powierzone mu zadania w ramach inwestycji drogowych. Sieć drogowa powiatu
ostrołęckiego oparta jest głównie na drogach powiatowych, których długość wynosi
855 km w tym:
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- drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 785 km;
- drogi o nawierzchni żwirowej mają długość 47,5km;
- drogi o nawierzchni żwirowej gruntowej mają długość 22,3 km.

Ideą, która służy dalszemu rozwojowi naszego regionu

oraz

poprawie stanu

infrastruktury drogowej powiatowej jest sukcesywna przebudowa dróg, pozwalająca
na szybkie i bezpieczne połączenia komunikacyjne w samym powiecie oraz poza
jego granicami. Przebudowane/przebudowywane w roku 2018 drogi

stanowią

istotne połączenie komunikacyjne dla mieszkańców powiatu.
Planowane do przebudowy odcinki dróg powiatowych z uwagi na zły stan techniczny
(duże

ubytki

w nawierzchni,

spękania

siatkowe,

nierówny

i poprzeczny, zaniżone pobocza) stanowią zagrożenie dla

profil

podłużny

użytkowników.
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Wzrastający

ruch samochodowy naraża na niebezpieczeństwo pieszych i

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

zadań

inwestycyjnych

spowodowała

podniesienie

technicznych dróg i ujednoliciła standardy techniczne

parametrów

dróg powiatowych.

Zastosowane rozwiązania poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg i wymiernie
wpłynęły na ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych.

8.1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
Przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych mają na celu zwiększenie spójności
przestrzeni województwa i regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.
Zrealizowane i realizowane w 2018 roku inwestycje są kontynuacją działań Powiatu
w zakresie zapewnienia

sieci dróg. Wpisują się także w rządowe działania

dedykowane rozwojowi dróg – Fundusz Dróg Samorządowych, budowy mostów –
Mosty dla Regionów a także budowy elektrowni. Inwestycje poprawiają jakość życia
oraz zwiększają wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki poprzez łatwiejszy dostęp do rynku pracy i rynków zbytu.
To z kolei prowadzi do zniwelowania różnic standardu życia oraz wzrostu
integralności społecznej mieszkańców Mazowsza. Poprawa jakości i dostępności
regionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym istotnie wpływa na
podniesienie konkurencyjności województwa mazowieckiego. Poprzez rozwój
i modernizację istniejącej infrastruktury powstają warunki do wyrównywania różnic
społeczno – gospodarczych regionu. Dobrej jakości drogi tworzą komplementarny
układ z siecią dróg wyższej kategorii i poprawiają spójność przestrzenną w obszarze
sieci dróg regionalnych północnej części Mazowsza.

8.2. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz
zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych
Przebudowane/rozbudowane drogi miały utrwalony w terenie przebieg przez
ograniczony pas drogowy o zmiennej szerokości. Korpus drogowy był odwadniany
poprzez powierzchniowy odpływ wód do przydrożnych rowów. Na nawierzchniach
bitumicznych występowały liczne spękania siatkowe o dużych powierzchniach. Profil
podłużny i poprzeczny dróg był nierówny z zaniżeniami na krawędzi jezdni. Stan
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nawierzchni ulegał postępującej degradacji, szczególnie w okresie występujących
zmian warunków atmosferycznych - po opadach deszczu i po okresie zimowym
niejednokrotnie powodował utrudnienia w ruchu.

W

wyniku realizacji inwestycji

nastąpiła znacząca poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz
zapewnione zostały połączenia komunikacyjne z siecią dróg wyższej kategorii,
dojazd do dróg krajowych. Rozwiązania obejmujące separację ruchu pieszych
od ruchu pojazdów związane z budową chodników, ścieżek rowerowych, parkingów,
zjazdów indywidualnych i publicznych

oraz przejść dla pieszych, jak również

wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe o licach z folii odblaskowej
wyższej generacji oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg w istotny sposób
poprawiły bezpieczeństwo. Realizacja

inwestycji poprawiła parametry techniczne

dróg zwiększając ich przepustowość i usprawniła płynność transportu.

8.3. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
Powiat ostrołęcki jest największym powiatem w województwie mazowieckim.
Graniczy z województwami: warmińsko - mazurskim i podlaskim. W układzie
komunikacyjnym przez teren powiatu przebiegają główne szlaki transportowe łączące
północną część kraju z południem oraz część zachodnią ze wschodnią. Są to drogi
krajowe nr 53 Ostrołęka - Olsztyn, 61 Warszawa - Suwałki oraz droga krajowa nr 60.
Drogi powiatowe stanowią ważne połączenie komunikacyjne dla mieszkańców
powiatu z miastem Ostrołęką, gdzie zlokalizowanych jest dużo instytucji takich jak:
Mazowiecki Szpital

Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego, ośrodki zdrowia,

gabinety stomatologiczne, przychodnie rehabilitacyjne, apteki, urzędy pocztowe
i Państwowa Straż Pożarna, szkoły średnie, uczelnie wyższe, muzeum, kino,
biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna, przychodnie
weterynaryjne,

Państwowa

Inspekcja

Pracy,

Sanepid,

WKU,

Delegatura

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urząd
Skarbowy, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Sąd Okręgowy
i Rejonowy,

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa, Komenda Miejska Policji . Są

również szlakiem komunikacyjnym mieszkańców powiatu do największych zakładów
pracy: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import -Eksport J. Bałdyga, Zakładu
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Rozbioru Mięsa JBB2 Sp. z o. o., Zakładu Mleczarskiego „Piątnica”, Spółdzielni
Mleczarskiej Mlekovita - Oddział Regionalny Kurpie - największego producenta
mleka na Mazowszu, a drugiego w Polsce (przetwarzającego mleko wyprodukowane
przez okoliczne oraz spoza gminy gospodarstwa rolne), Agrany Fruit Polska
sp. z o.o., Zakładów Mięsnych PEKPOL, Zakładu Karnego w Przytułach, Story Enso
Poland S.A., Energii Elektrownie Ostrołęka S.A., Zakładu Karnego w Przytułach,
Xelli Polska oraz budowanej elektrowni. Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg są drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Istotnym problemem jest zły stan nawierzchni
bitumicznych. Zwiększająca się

liczba pojazdów, wzrost natężenia ruchu oraz

intensywna eksploatacja dróg prowadzi do postępującej dewastacji istniejących
nawierzchni. Realizowane inwestycje mają wpływ na

komfortowy, bezpieczny

i krótszy dojazd do instytucji publicznych, ośrodków kultury,

szkół, przedszkoli,

poczty, bibliotek, ośrodków zdrowia, miejsc rekreacji, punktów usługowych
i handlowych. Konieczność poprawy stanu dróg wynika z "Planu rozwoju lokalnego
Powiatu Ostrołęckiego ".

8.4. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.
Na terenie powiatu zlokalizowanych jest wiele dużych gospodarstw rolnych, z których
mleko jest transportowane do świetnie prosperujących zakładów mleczarskich.
Realizacje drogowych zadań
z

kapitałem

prywatnym

oraz

przyczyniły się do zwiększenia liczby inwestycji
wpłynęły

na

poprawę

dostępności

terenów

inwestycyjnych. Ułatwiły dostęp do zakładów pracy (czytaj wyżej) oraz budowanej
elektrowni. Dzięki poprawie stanu technicznego dróg, firmy i gospodarstwa mogą
funkcjonować w korzystniejszych warunkach, co z kolei przyczynia się do wzrostu
ich konkurencyjności i rozwoju regionalnej gospodarki. Wpływa to na pobudzenie
rozwoju

gospodarczego

poprzez

zwiększenie

tempa

powstawania

nowych

przedsiębiorstw, wzrost dochodów gmin powiatu oraz skutkuje dopływem kapitału.
Przebudowa dróg wzmacnia rozwój przedsiębiorstw usługowych i przetwórczych
poprzez dostępności dla klientów oraz obniżenie kosztów transportu surowców
i produktów. Przyczynia się do wzrostu mobilności mieszkańców, a w dalszej
perspektywie, tworzenia nowych miejsc pracy. Dobry stan techniczny drogi wpływa
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na atrakcyjność inwestycyjną terenów

zarówno

w zakresie budownictwa

jednorodzinnego, jak i tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw

usługowo -

produkcyjnych.

8.5. Najważniejsze zadania realizowane w 2018 roku:


Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło - Szafranki.
Inwestycja była współfinansowana

ze środków Europejskiego Funduszu

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020. Przebudowano drogę na odcinku 5849 m.


Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W (na terenie gminy
Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury
komunikacyjnej

z siecią TEN - T w ramach RPOWM – RIT. Inwestycja

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie wieloletnie. W 2018 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2017 roku.
Zakończenie robót ma nastąpić w 2019 roku. Zostanie rozbudowana droga
o długości 6030 m.


Przebudowa dróg powiatowych nr 2579 W Cierpięta - Ramiona - Bakuła,
nr 2577 W Baranowo - Oborczyska - Bakuła i skrzyżowania drogi powiatowej
nr 2536 W z drogą gminną w Czarnotrzewiu. Przebudowano drogi powiatowe
z nawierzchnią bitumiczną o łącznej długości 1510 m oraz skrzyżowanie z drogą
gminną.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2551 W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn i drogi
powiatowej nr 2581 W Daniszewo - Czarnowiec. Inwestycja dwuletnia. Prace
rozpoczęto w 2018 roku. W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi
o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2870 m.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec- Wolkowe - Krysiaki - Dudy
Puszczańskie - Zalas II etap. Inwestycja była dotowana ze środków budżetu
państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej. Rozbudowano drogę z nawierzchnią bitumiczną

o długości 6550 m

i wybudowano ścieżkę rowerową o długości 6571,5 m.
45

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku



Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki
na terenie gminy Łyse. Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych
województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Dróg Lokalnych. Jest to zadanie dwuletnie. W 2018 roku rozpoczęto roboty.
Docelowo w 2019 roku, zostaną rozbudowane i przebudowane odcinki dróg
powiatowych z nawierzchnią bitumiczną o łącznej długości 10 916 m.
Dodatkowo zostanie wybudowane rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
nr 647.



Przebudowa drogi

Charubin - Kuzie na terenie gminy Łyse. To inwestycja

powiatu zrealizowana wspólnie z Nadleśnictwem Nowogród. Przebudowano
drogę powiatową z nawierzchnią żwirową o długości 2095 m.


Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w Brzeźnie, Goworowie,
Szczawinie z dojazdami. Jest to inwestycja dwuletnia. Przebudowano siedem
obiektów mostowych. Prace związane z dojazdami do obiektów mostowych
rozpoczęto w 2018 roku. Zakończenie zadania nastąpi w 2019 roku. W wyniku
realizacji inwestycji zostaną przebudowane drogi dojazdowe o łącznej długości
7016 m.
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Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2563 W Czerwin – Piski,
nr 2565 W Czerwin – Borek – Suchcice, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica
województwa Głębocz). Zadanie realizowane wspólnie z gminą Czerwin.
Wybudowano łącznie 1419 m chodników z kostki betonowej.



Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki
w Łączkach. Inwestycja realizowana wspólnie z gminą Łyse. Wybudowano
chodniki z kostki betonowej o długości 462 m.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2523 W Golanka - Grale - Nasiadki i drogi
powiatowej nr 2569 W Goworowo - Kamianka - Pomian wraz z rozbudową
zjazdu w Cisku. Inwestycja zrealizowana wspólnie z Nadleśnictwem Ostrołęka.
Rozbudowano drogi o długości 1783 m.



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537 W Łodziska - Lelis - Gąski granica województwa ( Laski ) w Dąbrówce i w Łączkach. Wybudowano łącznie
200 m chodników z kostki betonowej.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2517 W Jazgarka – Lipniki. Inwestycja
zrealizowana i współfinansowana ze środków budżetowych województwa
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mazowieckiego. Przebudowano drogę z nawierzchnią bitumiczną o długości 800
m.


Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn - Brańszczyk Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo – Ostrołęka. Przebudowano
skrzyżowanie oraz wybudowano chodniki o długości 306 m z kostki betonowej.



Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2580 W Orzoł - Stacja Kolejowa
Parciaki z drogą gminną 250115 W Cierpięta - Czechronka i drogą gminną
250134 W Rupin - Cierpięta – Rycica. Przebudowano skrzyżowanie z drogami
gminnymi.



Na realizowane inwestycje w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości
29 232 942,48 zł.

8.6. Komunikacja
W Powiecie Ostrołęckim z roku na rok przybywa zarejestrowanych pojazdów –
zarówno samochodów osobowych, jak też o większych tonażach. Z powodzeniem
funkcjonuje tu wiele firm transportowych. W 2018 roku Wydział Komunikacji
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego wydał 12.564 decyzje o stałej rejestracji
pojazdu. Ponadto wydał 3384 dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów;
42

licencje,

zezwolenia,

zaświadczenia

dotyczące

transportu

drogowego.

Zarchiwizowano około 50.000 akt pojazdów.

9. Kultura oraz opieka nad zabytkami
Powiat nie posiada instytucji kultury i sportu, a swoje kompetencje realizuje głównie
w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz gminnymi instytucjami
kultury i sportu. Realizacja ustawowych obowiązków koncentruje się na tworzeniu
lokalnego systemu wspierania kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i promocyjnych
inicjatyw gmin oraz organizacji pozarządowych. W 2018 roku, tak jak w latach
poprzednich, skupiono się głównie na objęciu ochroną wszystkich przejawów
oryginalnej kultury kurpiowskiej oraz priorytetach wynikających ze zgłaszanych
potrzeb społecznych. Zadania realizowane były przez Wydział Promocji i Rozwoju
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na podstawie Uchwały nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września
2016 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez
w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki organizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe,
osoby prawne lub fizyczne a także Uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Powiatu
w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W 2018 roku wydatki w tej

dziedzinie stanowiły kwotę 49 466,67 zł i związane były z pokryciem kosztów zakupu
lub wypłaty nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce na podstawie
powyższych uchwał.
Beneficjentami byli laureaci następujących wydarzeń:
• V Powiatowy Przegląd Pieśni "Zakazane piosenki ",
• Regionalny Przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych
Kurpiów pt. "Darcie Pierza",
• Ostrołęcki Konkurs Recytatorski "Miejsce urodzenia",
• Eliminacje Rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
• XXXV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne,
• Konkurs Recytatorski "Z Brzechwą weselej",
• Przegląd Zespołów Artystycznych podczas XXIX Jarmarku Kurpiowskiego,
• Przegląd Zespołów Artystycznych "Obrzęd Nocy Sobótkowej" podczas XXIII Nocy
Sobótkowej,
• XII Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej podczas Spotkań na
Kopańskim Moście,
• XI Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego "Zaufałem drodze
wąskiej",
• VII Konkurs Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po Kurpsiosku",
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• XXIV edycja Konkursu Recytatorskiego Twórczości C.K. pt. Norwid - przyjaciel
Boga",
• XVII Konkursu pt. "Ostrołęcki Przegląd Twórczości Religijnej"XVIII edycja Konkursu
Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły,
• Konkurs plastycznego pt. "Bóg - Ojczyzna - moja Rodzina",
• Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły,
• XXXV Konkurs "Kurpie Zielone w literaturze",
• Dionizje' 2018 XXIVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im.D. Maliszewskiego
• XV Międzygminny Konkurs "Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej
Kurpsiami",
• Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół,
• Kurpiowskie Granie XXII Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych,
• XV Wojewódzki Przegląd Legend i Baśni Mazowsza "Chcecie wierzcie, czy nie
wierzcie……",
• Przegląd Zespołów Muzycznych -Goworowo na rokowo!,
• Konkurs recytatorski im. Mieczysława Czychowskiego ,
• Inscenizacja Bitwy Bunkry LAS-a,
• Konkurs "Jak to niegdyś na dożynkach gotowano",
• VI Tradycyjne Kiszenie Kapusty na Kurpiach,
• Piknik militarny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
• Otwarte zawody strzeleckie pod patronatem Starosty Ostrołęckiego z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości,
• Miejscami Pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich - Tradycje Oręża Polskiego (biegi
sztafetowe),
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• Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego - laureatami byli: Kurpiowski Zespół
"Pod Borem", Adam Wołosz, Stanisława Suchecka, Stanisława Lutrzykowska.

9.1. Opieka nad zabytkami.
Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018
– 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/338/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia
19 czerwca 2018. Program ma na celu wskazanie zasadniczych kierunków działań
na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami wraz z popularyzacją dóbr kultury
i środowiska w latach 2018-2021. W szczególności dokument ma posłużyć
koordynacji przedsięwzięć podejmowanych w powiecie na rzecz opieki nad
zabytkami, przy poszanowaniu kompetencji własnych samorządów gminnych, oraz
stworzeniu płaszczyzny do współpracy nie tylko z prywatnymi właścicielami zabytków
czy ich użytkownikami, ale również z lokalną społecznością oraz wszystkimi innymi
podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony dóbr kultury.
Założenia Powiatowego Programu Opieki nad Zbytkami opierają się na misji
włączenia problemów z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami do systemu zadań
strategicznych powiatu. Za priorytety uznano ochronę dziedzictwa kulturowego przy
wykorzystaniu potencjału przyrodniczego powiatu, promocję i edukację oraz
tworzenie systemu wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym. Zaplanowane
działania skierowane są głównie na zahamowanie procesów degradacji zabytków
i w miarę możliwości doprowadzenie ich stanu do poprawy, przy jednoczesnym
zwiększeniu atrakcyjności zabytków poprzez

turystyczne zagospodarowanie

walorów przyrodniczych powiatu i równoległym budowaniu baz wiedzy o lokalnych
zasobach dziedzictwa kulturowego.
Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w 2018r. wydatkowano środki
w

wysokości

300 000,00

konserwatorskie,

zł.

restauratorskie

Przekazanych
lub

roboty

zostało
budowlane

6

dotacji
przy

na

prace

zabytkach

na

następujące zadania:
1. Prace konserwatorskie przy pokryciu dachowym w Kościele Parafialnym
p.w. Św. Anny w Dąbrówce
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2. Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku Kościoła Parafialnego
p.w. Św. Michała Archanioła w Czarni
3. Roboty remontowo-konserwatorskie zabytkowych murów obronnych wokół
kościoła oraz zagospodarowanie terenu
4. Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch bliźniaczych ołtarzy mniejszych
w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie
5. Odnowienie i całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych na dachu
zabytkowego kościoła p.w. Ducha Świętego w Kadzidle
6. Remont kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Lipnikach
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10. Kultura fizyczna i turystyka
Powiat Ostrołęcki wspierał

w 2018 r. różne zadania promujące sport, zarówno

w wydaniu zawodowym, profesjonalnym, jak i przedsięwzięcia amatorskie oraz
rekreacyjne. Zadania realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 377/2016 Zarządu
Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad współorganizacji
przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne oraz uchwała
Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia zasad, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień, nagród pieniężnych
lub rzeczowych za szczególne osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych, trenerów
oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
W 2018 roku wydatki stanowiły kwotę w wysokości 71 917,49 zł.
Beneficjentami byli laureaci następujących wydarzeń:
• Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
• VI Zimowy Turniej Badmintona
• XI Turniej Tenisa Stołowego
• XII Turniej Halowej Piłki Nożnej - Borki CUP 2018
• Gala Sportowiec Roku 2017
• IV Cross Szalonego Kurpsia
• IV Ostrołęcki Bieg Papieski
• Tydzień Młodzieży na sportowo - Kruszewo
• Zawody Regionalne w Sportowych Rajdach Konnych - Szarłat
• IV Walentynkowy Powiatowy Turniej w Piłkę Nożną
• IV Turniej Szachowy "Szach-Mat
• XI Mikołajkowy Turniej w Piłkę Siatkówkę Dziewcząt
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• VII Mistrzostwa MKKK Shinkyokushin
• I Powiatowy Turniej Drużyn Mieszanych
• VII Bieg Goworowski "Bieg dla zdrowia"
• Zawody spiningowe "Okoń Narwi"
• Turniej rodzin sportowo-sprawnościowy z okazji "Majówki Rodzinnej"
• Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostrołęckiego APN Cup 2018
• Konkurs sprawnościowy "Mistrz Sportu"
• Spiningowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Ostrołęckiego
• Święto Folkloru Kurpiowskiego
• Turniej Wsi w Olszewo-Borkach
• Turniej "Dzikich Drużyn" w Olszewo-Borkach
• Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej
• Turniej Sołectw - Goworowo 2018
• Test Coopera dla Wszystkich
• Jesienne biegi przełajowe
• Bieg 3P Przełajem Przez Przystań
• "Polówka 2018" - Turniej Siatkówki (plażowej)
• Mazowiecka Liga Karate
• Kurpiowska Kuźnia Mistrzów
• Zawody strzeleckie "10 strzałów ku chwale Ojczyzny"
• XI Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym
• Gonitwa za lisem "Hubertus 2018"
• Kurpiowska Kuźnia Mistrzów
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• Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach XVIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - rok
2016/2017
• Zawody strzeleckie pn. „Stu strzelców na 100-lecie odzyskania niepodległości"
• XI Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym
• Beata Opęchowska - I msc. na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców
• Emilia Chimkowska - III msc. na Mistrzostwach Europy Seniorów,
• Katarzyna Butler III msc. W biegu na 800 m w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia
LZS w LA w Słubicach,
• Oliwia Sobiech - III msc. w Mistrzostwach Polski Juniorów w Karate Kyokushin.
Laureaci Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego: Magdalena Żebrowska,
Magdalena Olszewska, Andrzej Truszkowski.
Na realizację zadań w zakresie turystyki w 2018 roku wydatkowano 7 655,49 zł.
Beneficjentami byli laureaci następujących wydarzeń:
II Rajd "Harcerskim Tropem",
Rodzinny Rajd Rowerowy, I Pieszy Rajd Harcerski "Pokolenia Niepodległej",
X Harcerski Rajd Pieszy "Zlot Niepodległościowy,
Rajd "Szlakami Barci Kurpiowskich", VII Rajd Zuchowy "W świecie aktora".

11. Geodezja, kartografia
Starosta ostrołęcki realizuje zadania z zakresu geodezji, kartografii, budownictwa
i gospodarki nieruchomościami na terenie powiatu o powierzchni ogólnej 209 387 ha
obejmującego zasięgiem działania gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo,
Kadzidło, Lelis, Łyse, miasto i gminę Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn.
W skład tych gmin wchodzi łącznie 314 obrębów ewidencyjnych (wsi) 54321 pozycji
rejestrowych (właścicieli) 194 782 działek ewidencyjnych.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków:
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– powierzchnia użytków rolnych: 131 414 ha tj. 64% ogólnej powierzchni powiatu
- powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych: 68 524 ha
- powierzchnia terenów zurbanizowanych, 6 434 ha.
Do powierzchni terenów zurbanizowanych zalicza się min:
- tereny mieszkaniowe 986 ha
- tereny przemysłowe: 121 ha
- tereny rekreacyjne: 39 ha
- tereny zajęte pod kopalne: 96 ha
- tereny komunikacyjne 4829 ha (drogi, koleje),
- tereny pod wodami: 1029
- pozostałą powierzchnię stanowią tereny inne oraz nieużytki.
Liczba wszystkich budynków w powiecie: 77348, w tym:
- budynki mieszkalne: 26069
- budynki przemysłowe, usługowo-handlowe: 789
- budynki szpitali: 27
- budynki oświaty: 236
- budynki produkcyjne dla rolnictwa: 42 641.
Do

podstawowych

zadań

Wydziału

Geodezji,

Budownictwa

i

Gospodarki

Nieruchomościami w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego należą
w szczególności:
 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie baz danych
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 koordynacja uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przy pomocy ZUDP,
 zakładanie osnów szczegółowych,
 zakładanie i aktualizacja map zasadniczych,
 przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości ,
 ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych ki magnetycznych,
 prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego
systemu informacji o terenie,
 przyjmowanie zgłoszeń o przystąpienie do wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych,
 udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom
zainteresowanym.
W ramach tych zadań wykonano:
 w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej
klasyfikacji gruntów wykonano m.in. następujące zadania:
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Liczba wykonanych
spraw w 2018 roku
Zakres prac
Zmiany w ewidencji gruntów
5413
Zmiany dotyczące KW
2361
Wypisy z ewidencji gruntów,skorowidz działek,wykaz podmiotów
7834
Wyrysy z ewidencji gruntów
709
Wykazy zmian gruntowych
471
Decyzje wydane w sprawach dot. ewidencji gruntów
58
Zaświadczenie z ewidencji gruntów
247
Odpowiedzi (udzielanie informacji) dla komorników i innych instytucji
2049
Dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
161
Informacje wydane dla geodetów
5273
Kopia mapy ewidencyjnej, kopa mapy glebowo-rolniczej
973
Odpis dokumentów (AWZ,decyzje,inne)
132
Pisma oraz odpowiedzi z ewidencji gruntów
416
Sprawozdania, ankiety
30

 zadania z zakresu klasyfikacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych

Zakres prac
decyzje klasyfikacyjne
decyzje o wył. gr. rol. z produkcji
informacja o gr. nie podlegających wył.

Liczba wykonanych
spraw w 2018 roku
871
69
195

 w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wykonano m.in. następujące zadania:

Liczba spraw
Zakres prac
w 2018 roku

Rejestracja zgłoszeń

4144

Ilość wystawionych dokumentów obliczenia opłaty

9447
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Ilość wystawionych licencji

5558

Przygotowanie plików z mapy numerycznej do modyfikacji
dla wykonawcy prac geodezyjnych w zakresie określonym

4069

na zgłoszeniu
Przygotowanie materiałów (w uzgodnieniu z wykonawcą)
do zgłoszeń, wystawienie licencji i dokumentu obliczenia

4069

opłaty
Zarejestrowane operaty
Uwierzytelnienie

operatów

3620
i

wystawienie

dokumentu

obliczenia opłaty
Mapy d/c opiniodawczych oraz wystawienie dokumentu
obliczenia opłaty

3608

1489

Wnioski o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia
(wprowadzenie do EWMAPA, wystawienie dokumentu
obliczenia opłaty, narada koordynacyjna, sporządzenie

175

protokołu z narady, uzgodnienie drogą mailową wniosków
z Orange)
Zmiany przedmiotowe na mapie ewidencyjnej (operaty
prawne i zmiany klasyfikacji), wprowadzanie danych

2089

ewidencyjnych na mapę zasadniczą/obiektowanie
Aktualizacja banku osnów
Sprawozdania okresowe z wykonywanych zadań dla
WINGiK oraz budżetowe
Kontrola operatów
Wydawanie kopii bazy danych, plików SWDE dla ARiMR,
gmin i do PRG

61
29
3620
108
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Aktualizacja
(wprowadzenie

mapy
do

zasadniczej
programu

i

ewidencyjnej

EWMAPA

sytuacji

i

3620

naliczonych punktów granicznych)

Priorytetowe

projekty

realizowane

przez

Wydział

Geodezji,

Budownictwa

i Gospodarki Nieruchomościami:
1. W 2018 roku nastąpiła zmiana i wdrożenie systemu do prowadzenia bazy
ewidencji gruntów i budynków (data przyjęcia: 10.12.2018 roku).
2. Zmiana i wdrożenie systemu do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości
(data przyjęcia:10.12.2018 roku).
3. W 2018r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia systemu teleinformatycznego
GEOPORTAL, zapewniając dostęp do usług danych przestrzennych wraz z modułem
dla wykonawców prac geodezyjnych, który pozwala na zgłaszanie prac geodezyjnych
i

kartograficznych

oraz

udostępnianie

wybranych

zbiorów

danych

drogą

elektroniczną.
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4. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz
z opracowaniem obiektowych baz danych (projekt rozpoczęty w 2016 roku, w trakcie
realizacji). Powiat Ostrołęcki realizuje w ramach projektu „Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji – Projekt ASI”, zadanie dotyczące Cyfryzacji danych
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie
metadanych i usług dla zbiorów, jak również usług danych przestrzennych.
Opracowywana jest baza danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz baza
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz ze skanowaniem dokumentów
wchodzących w skład zasobu geodezyjnego dla gminy Czarnia, gminy i miasta
Myszyniec oraz gminy Rzekuń.

11.1. Zakres zadań obejmujący sprawy budownictwa:
Do podstawowych zadań Starosty, jako organu architektoniczno-budowlanego
należy w szczególności:
 prowadzenie elektronicznych rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na
budowę,
 bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
o kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz zatwierdzonym
projektem budowlanym,
o kopii

ostatecznych

odrębnych

decyzji

o

zatwierdzeniu

projektu

budowlanego wraz z tym projektem,
o kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów
prawa budowlanego,


przekazywanie kopii decyzji do gmin,



wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,



zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,



przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,



uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
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wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub
na teren sąsiedniej nieruchomości,



wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,



rejestracja zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę,



wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynku oraz o samodzielności
lokali mieszkalnych,



przekazywanie

sprawozdań

statystycznych

(miesięcznych,

kwartalnych

i rocznych),


opiniowanie studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin,



wydawanie postanowień w sprawie odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych,



prowadzenie rejestrów dzienników budowy,



udostępnianie danych z zakresu informacji publicznej.

W rejestrze elektronicznym rejestruje się wnioski o pozwoleniu na budowę i decyzje
o pozwoleniu na budowę, które na bieżąco przekazywane są do służb wojewody.
Decyzje o pozwoleniu na budowę przekazywane są również wójtom, burmistrzowi
oraz organom nadzoru budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym.
W zakresie budownictwa wydano następującą liczbę decyzji:
ROK

Ilość wydanych

Ilość wydanych

Zgłoszenia

Zgłoszenia

decyzji*

decyzji o

z

pozwoleniu na

projektem

Inne

budowę
2018

1324

1135

486

34

1780
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Wydane decyzje obejmują głównie pozwolenia na budowę, decyzje o umorzeniu
postępowania, odmowę pozwolenia na budowę, decyzje o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzje o pozwoleniu na rozbiór.
Największe inwestycje drogowe, na które zostały wydane decyzje w ramach
specustawy to: rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka-Lipniki, rozbudowa
drogi gminnej - ul. Spacerowej w gm. Kadzidło, rozbudowa drogi gminnej
nr 250309W Malinowo Stare-Damiany, rozbudowa drogi powiatowej nr 2569W
Goworowo-Kamianka - Pomian wraz ze zjazdem do Cisku, rozbudowa drogi
powiatowej

nr

2523W

Golanka-Grale-Nasiadki,

rozbudowa

drogi

gminnej

w Grabowie – droga relacji Grabowo – Kordowo, przebudowa drogi gminnej Kobylin
– Góry, budowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Brzozówka – Kadzidło klasy D,
rozbudowa drogi powiatowej Nr 2591W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec,
rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2536 W od drogi nr 53 Obierwia –
Chudek – Baranowo i 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady i nr 2532 Dylewo
– Chudek.
Zakres zadań obejmujący sprawy gospodarki nieruchomościami:
Wydane decyzje dotyczyły:
1. 38 decyzji - ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz
udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
2. 312 decyzji dotyczących ustalenia odszkodowania, w tym:


264 decyzje - ustalenia odszkodowania za działki, które stały się
własnością Powiatu Ostrołęckiego (w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 73 ustawy –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną),



44

decyzje

-

ustalenie

odszkodowania

za

ograniczenie

sposobu

korzystania z nieruchomości w związku z budową linii energetycznych
(napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka
Olsztyn – Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji
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Ostrołęka-Olsztyn, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji
Myszyniec-Łyse);
3. 1 decyzja - zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
4. 2 decyzje - przekazanie nieruchomości w trwały zarząd;
5. 11 decyzji – uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie;
6. 1 decyzja - o odmowie uznania za mienie gromadzkie
7. 1 decyzja – o uznanie nieruchomości za wspólnotę gruntową,
8. 7 decyzji – o odmowie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową;
9. 12 decyzji – o nie ustaleniu I gr. uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej;
Ponadto w zakresie gospodarki nieruchomościami Zarząd podjął 37 uchwał,
m.in. w sprawie wykupu nieruchomości od osób fizycznych pod drogi powiatowe;
ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się
własnością Powiatu Ostrołęckiego; wykupił dwie nieruchomości od osób fizycznych
pod drogi powiatowe; wystąpił z 21 wnioskami do Wojewody Mazowieckiego
o wydanie decyzji potwierdzających własność Powiatu Ostrołęckiego dla 115 działek
zajętych pod drogi publiczne (powiatowe). Wojewoda Mazowiecki potwierdził prawo
własności Powiatu Ostrołęckiego do gruntów zajętych pod drogi powiatowe o łącznej
powierzchni 4,0726 ha. Zostało złożonych 11 wniosków o zatwierdzenie projektu
podziału nieruchomości pod drogi powiatowe.
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11.2. Nadzór budowlany
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonywał czynności inspekcyjnokontrolne w ramach pełnionego nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego
podczas wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów na terenie
całego powiatu. W wyniku interwencji, zgłoszonych wniosków do odbioru oraz pism,
przeprowadzono 460 kontroli i inspekcji, w tym:
- 74 kontrole obowiązkowe, wynikające z atr. 59 a Prawa budowlanego;
- 238 kontrole budów oraz kontrole sprawdzające;
- 18 kontroli przeprowadzonych w wyniku interwencji i inspekcji;
- 12 kontroli planów „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”;
- 118 kontroli obiektów w użytkowaniu w ramach różnych akcji, np. „Bezpieczne
wakacje”, „Katastrofy budowlane”, a także kontrole obiektów w utrzymaniu.
Przeprowadzono

kontrole placów zabaw (54), znajdujących się w obrębie

przedszkoli i szkół podstawowych oraz ogólnodostępnych placów gminnych nie
wykazały nieprawidłowości.
W

ramach

sprawowanego

nadzoru

budowlanego

wydano

133

decyzje

i

postanowienia dotyczące głównie: wstrzymania prowadzenia robót budowlanych,
nakazania

opracowania

dokumentacji

zamiennej

budynku

lub

decyzji

zatwierdzających projekt budowlany zamienny oraz wprowadzenie innych zmian w
procesie budowlanym i ich zatwierdzenia. W wyniku przeprowadzonych postępowań,
zobowiązani

dokonali

9 rozbiórek z tytułu samowoli budowlanej i w wyniku katastrofy budowlanej. Nałożono
także 13 mandatów karnych na podstawie upoważnienia wojewody, na łączną kwotę
3 300 zł.
W 2018 roku, Inspektorat wydał 75 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 598
potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 286 szt.
- budynków użyteczności publicznej – 19 szt.
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- budynków gospodarczych inwentarskich – 54 szt.
- budynków przemysłowych i magazynowych – 15 szt.
- obiektów infrastruktury transportu – 14 szt.
- rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 208 szt.
- pozostałych obiektów – 2 szt.
Najwięcej nowych budynków mieszkalnych przekazano do użytku w gminach:
Rzekuń (71), Olszewo-Borki (54), Lelis (35), Kadzidło (29), miasto i gmina Myszyniec
(29), Goworowo (16), Baranowo (8).

12. Gospodarka wodna
Od 1 stycznia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje
prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu
Państwa. Do Wód Polskich jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zostały przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich
związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. PGW Wody Polskie przejęły też
zadanie ochrony przed powodzią i suszą, zajmują się melioracją i pobieraniem opłat
za usługi wodne. W Ostrołęce został powołany Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej.
Powiat Ostrołęcki realizuje w zakresie gospodarki wodnej Program Ochrony
Środowiska Powiatu Ostrołęckiego przyjęty w 2004 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w 2018 r. zajmował się
odszkodowaniami za objęcie nieruchomości strefą ochronną ujęcia wody podziemnej

13. Ochrona środowiska i przyrody
Powiat Realizuje Program Ochrony Środowiska Powiatu Ostrołęckiego przyjęty
w 2004 roku. Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa wydawał

decyzje w zakresie

gospodarki odpadowej w zakresie zezwoleń na zbieranie odpadów (2), przetwarzanie
odpadów (1), pozwoleń zintegrowanych (1) oraz zgłoszeń instalacji szkodliwie
oddziałujących na środowisko nie wymagających pozwolenia (54), ponadto udzielał
informacji o środowisku i jego ochronie.
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Prowadził rejestrację gatunków podlegających ograniczeniom w UE (18).

14. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Także w tym dziale realizowane są zadania wynikające z Programu Ochrony
Środowiska Powiatu Ostrołęckiego, przyjętego w 2004 r.
Wydawano decyzje z gospodarki leśnej tj.

zmiany lasu na użytek rolny (48),

w sprawie przedwczesnego wyrębu drzewostanu, niezgodnego z Uproszczonym
Planem Urządzenia Lasu (9), zaświadczenia o objęciu działki Uproszczonym Planem
Urządzenia Lasu (663). Kontynuowano zlecanie nadzoru nad gospodarką leśną
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwom Ostrołęka,
Myszyniec i Parciaki.
Wydanych zostało 188 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 35 szt. sprzętu
pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.

15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Powiat realizuje „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu ostrołęckiego na lata
2012-2020” z 2012 roku. Został przyjęty przez Radę Powiatu w Ostrołęce Uchwałą
nr XXVII/149/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
Najważniejsze zadania zrealizowane w 2018 roku:
1. Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu
łączności

radiowej

na

potrzeby

zarządzania

kryzysowego

i

ochrony

przeciwpożarowej".
2. Dofinansowanie zakupu używanego lekkiego samochodu pożarniczego wraz
z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule, gmina Baranowo.
3. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach, gmina Łyse.
4. Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie.
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5. Dofinansowanie doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej
Wsi, gmina Olszewo-Borki.
6. Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Ostrołęce.
7. Współorganizacja oraz zakup nagród konkursowych dla dzieci i młodzieży
biorących

udział

w

akcji

informacyjno-edukacyjnej

pt.

„Kręci

mnie

bezpieczeństwo nad wodą”.
8. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w celu zapewnienia
sprawnego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(na podstawie uchwały nr 549/2010 Zarządu Powiatu z dnia 20 września
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy z Komendantem
Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w sprawie Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego).
9. Organizacja etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju „Bezpieczeństwo
w Ruchu drogowych” oraz zakup nagród konkursowych.
10. W ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu
Ostrołęckiego wraz ze służbami, strażami oraz inspekcjami prowadzone były
akcje: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”. Prowadzone były kontrole,
programy profilaktyczne oraz pogadanki w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku.
11. W partnerstwie z gminami podjęto realizację projektu

pn. „Budowa

zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla
powiatu ostrołęckiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Celem budowy systemu jest zapewnienie przekazywania
sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie
wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu ostrołęckiego, gminy Baranowo,
gminy Czarnia, gminy Czerwin, gminy Goworowo, gminy Kadzidło, gminy
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Lelis, gminy Łyse, gminy Myszyniec, gminy Olszewo-Borki, gminy Rzekuń,
gminy Troszyn.
Został zainstalowany system powiadamiania i alarmowania ludności oraz urządzeń
do sterowania punktami alarmowymi, powstało także

26 punktów alarmowych

z syrenami szczelinowymi w wyznaczonych miejscach.
12. Zakup przedmiotów odblaskowych dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego
w celu poprawy bezpieczeństwa.

15.1. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie
powiatowego
magazynu
przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa
i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska.
„Plan operacyjny ochrony przed powodzią” powiatu ostrołęckiego z 2018 r. został
zatwierdzony

przez

Starostę

Ostrołęckiego

oraz

przekazany

Wojewodzie

Mazowieckiemu. Plan jest dokumentem, który określa zasady kompleksowego
zarządzania

w

sytuacji

wystąpienia

zagrożenia

powodzią,

jest

materiałem

pomocniczym dla Starosty Ostrołęckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego podczas działań w przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią
i powodzi wymagającej koordynacji akcji ratowniczej i zaangażowania w nią sił oraz
środków na szczeblu powiatu. W planie sprecyzowano ramy i kierunki działań oraz
główne zadania. Szczegółowe rozwiązania, jakie należy zastosować w konkretnej
sytuacji muszą wynikać z bieżącej oceny zdarzenia i możliwości reagowania.
Zadania z niego wynikające realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce. Opracowane zostały m.in.:
 funkcje i zadania poszczególnych organów zapewniających prowadzenie
działań ratowniczych,
 zasady współdziałania różnych szczebli administracyjnych w zależności od
skali powstałego zagrożenia powodziowego,
 zasady dokumentowania przeciwpowodziowych działań operacyjnych,
 kompetencje i zasady współdziałania podmiotów w toku prowadzonych
działań w zależności od skali powstałego zagrożenia powodziowego,
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 zadania w zakresie łączności, opieki medycznej, ewakuacji, zaopatrzenia
w wodę i żywność, pomocy społecznej, transportu, energetyki, alarmowania
i ostrzegania, współpracy z mediami, finansowania, porządku publicznego,
zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego.

16. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Na koniec grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Ostrołęce wynosiła 5624 osoby (3010 kobiet i 2614 mężczyzn)
i była niższa od liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2017 roku
o 853 osoby tj. 15,17%. W tym 1033 to osoby z prawem do zasiłku. Stanowiły one
18,37% ogółu bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2017 roku,
ogólna liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku zwiększyła się o 191 osób.
Liczba osób zamieszkałych na wsi, wśród zarejestrowanych bezrobotnych, wynosiła
3139 osób (w tym 70 posiadających gospodarstwo rolne). Stanowiły one 55,81%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec 2017
roku, liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 495 osób.
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W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce wpłynęły oferty na 2246
wolnych miejsc pracy. Pośrednicy pracy w wyniku 164 wizyt pozyskali do współpracy
177 nowych pracodawców. Ponadto do Urzędu wpłynęło 80 wniosków o wydanie
informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi, obejmująca obywateli polskich
i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako
bezrobotne lub poszukujące pracy.
W ramach poradnictwa zawodowego, klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
obejmowani

byli

poradnictwem

indywidualnym,

grupowym

oraz

informacją

zawodową. Doradcy zawodowi świadczyli pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca

zatrudnienia. Udzielali informacji o rynku pracy oraz możliwościach

szkolenia i kształcenia.
Przeprowadzono

47

rozmów

doradczych,

184

indywidualnych

informacji

zawodowych oraz 24 grupowych informacji zawodowych.

16.1. Fundusz Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce prowadzi działania na rzecz promocji
zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na lokalnym rynku pracy m. in. poprzez
aktywne

programy

przeciwdziałania

bezrobociu

bezpośrednio

powiązane

z Funduszem Pracy.
Łączny limit środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację lokalnego
rynku pracy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 18 769,8 tys. zł. Środki te zostały
przyznane decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podział

limitu

środków Funduszu

Pracy

na

poszczególne

aktywne

formy

przeciwdziałania bezrobociu był opiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

16.2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
W 2018 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były realizowane w oparciu
o programy:
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 aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków określonych
algorytmem,
 projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” w ramach Osi
priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez
pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” w ramach Osi
priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 program regionalny na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących na
wsi MAZOWSZE 2018.
Środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu były przeznaczone na wszystkie
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób
bezrobotnych. Zadania realizowane są z tych środków w ciągu całego roku
budżetowego.
W ich ramach w 2018 r. były realizowane prace interwencyjne, roboty publiczne,
staże, bony na zasiedlenie, składki ZUS dla spółdzielni socjalnej, badania
bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. W 2018 r. wydatki
wyniosły: 3 970 734,65 zł.
W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie
ostrołęckim (III)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

2014-2020,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Umowa w sprawie realizacji projektu została podpisana w dniu
28 marca 2018 roku.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie
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ostrołęckim.
projektu

Projekt w 2018 r. objął grupę 390 osób bezrobotnych. W ramach

bezrobotni

byli

obejmowani

usługami

poradnictwa

zawodowego

i pośrednictwa pracy oraz stażami, szkoleniami, bonami na zasiedlenie oraz
jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. W 2018 roku na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane

w ramach projektu

wydatkowano: 4 352 745,30 zł.
W 2018 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku
30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie
ostrołęckim (II)” w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym
projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w mieści Ostrołęka
i powiecie ostrołęckim w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, o niskich
kwalifikacjach, po 50. roku życia i niepełnosprawni. W 2018 roku projektem objęto
grupę 232 osób bezrobotnych. W ramach tego projektu bezrobotni byli obejmowani
usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz instrumentami rynku
pracy tj. szkoleniami, stażami i jednorazowymi środkami na podjęcie działalności
gospodarczej. W 2018 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
realizowane w ramach projektu wydatkowano: 3 202 209,50 zł.
W 2018 roku rozpoczęto realizację programu regionalnego MAZOWSZE 2018.
Celem głównym programu jest objęcie wsparciem i zatrudnienie osób zamieszkałych
tereny wiejskie. W 2018 roku programem objęto grupę 159 osób bezrobotnych.
W ramach tego programu bezrobotni obejmowani byli usługami pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego oraz instrumentami rynku pracy tj. szkoleniami, pracami
interwencyjnymi,

robotami

publicznymi,

stażami,

bonami

na

zasiedlenie,

jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej i refundacją kosztów
doposażenia stanowiska pracy. W 2018 roku na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu realizowane w ramach programu wydatkowano kwotę: 1 777 479,22 zł.
W 2018 roku aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
objęto 1 296 osób, w tym 841 osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego.
Tym samym, w różnych aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu
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uczestniczyło ogółem 2 598 osób bezrobotnych (1 302 osoby kontynuujących
program z 2017 r.).

16.3. Szkolenia
W 2018 roku szkoleniami objęto 45 osób bezrobotnych w tym (34 osoby zamieszkałe
na terenie powiatu ostrołęckiego). Szkolenia indywidualne organizowane były
w różnorodnym zakresie tematycznym, m.in.: prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja
wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, kurs spawania blach i rur ze stali nierdzewnej
metodą TIG - spoiny pachwinowe, szkolenie okresowe kierowcy. ADR kurs
podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich
klas.

Kurs

specjalistyczny

w

zakresie

przewozu

towarów

niebezpiecznych

w cysternach, operator koparki jednonaczyniowej kl. III, kurs fryzjerski.
Spośród uczestników szkoleń na dzień 31 grudnia 2018 r. 45 osób ukończyło
szkolenia a zatrudnienie podjęło 41 osób, tj. 91,12%. Na szkolenia wydatkowano
kwotę: 268 486,30 zł, tj. 1,44 % wydatków na aktywne formy.

16.4. Prace interwencyjne
W 2018 roku zawarto 97 umów z pracodawcami, w ramach których zorganizowano
152 miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych. Do wykonywania pracy
skierowano 203 osoby bezrobotne (132 osoby zamieszkałe na terenie powiatu
ostrołęckiego). Prace interwencyjne rozpoczęte w 2016 i 2017 roku kontynuowało
391 osób.
Spośród 348 osób, które zakończyły wykonywanie tych prac zatrudnienie znalazło
245 osób, tj. 70,41 %.

16.5. Roboty publiczne
W 2018 roku zawarto 22 umowy z pracodawcami, w ramach których zorganizowano
40 nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych. Do robót publicznych
skierowano 42 osoby bezrobotne (w tym: 41 osób zamieszkałych na terenie powiatu
ostrołęckiego). Zatrudnienie w ramach robót publicznych zorganizowanych w 2017 r.
kontynuowało 8 osób. Spośród 45 osób, które zakończyły wykonywanie robót
publicznych zatrudnienie znalazły 32 osoby, tj. 71,12%.
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16.6. Staże
W 2018 roku zawarto 352 umowy w sprawie odbycia stażu pracy przez
bezrobotnych, w ramach których skierowano 416 osób, w tym z powiatu
ostrołęckiego 274 bezrobotnych. Odbywanie stażu rozpoczętego w 2017 r.
kontynuowało 164 osoby. Spośród 442 osób, które ukończyły staże 393 osoby
podjęły pracę, tj. 88,92 %.

16.7. Bon zasiedleniowy
W 2018 roku zawarto ze 191 osobami bezrobotnymi umowy w sprawie przyznania
bonu na zasiedlenie (skierowany do osób do 30. roku życia), w tym z powiatu
ostrołęckiego ze 108 osobami bezrobotnymi. Bon na zasiedlenie rozpoczęty z 2017
roku kontynuowały 144 osoby. Spośród 206 osób, które zakończyły zatrudnienie
w ramach bonu na zasiedlenie dalsze zatrudnienie znalazło 154 osoby, tj. 74,76 %.

16.8. Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej
W 2018 roku wypłacono 189 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym: 101 osobom zamieszkałym na terenie powiatu
ostrołęckiego.
Jednorazowych środków udzielono na kwotę: 4 534 100,25 zł tj. 24,28 % wydatków
na aktywne formy. Bezrobotni otrzymywali środki w wysokości 24 tys. zł.

16.9. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy
W 2018 roku podpisano 21 umów w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia lub
doposażenia

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego,

z

tego

13 z przedsiębiorcami z terenu powiatu ostrołęckiego. Zrefundowano koszty
utworzenia 21 stanowisk pracy.

17. Ochrona praw konsumenta
W 2018 roku liczba spraw będących przedmiotem działania Powiatowego Rzecznika
Konsumentów przedstawiała się następująco (ilościowo):
- udzielanie porad i informacji prawnej osobiście i telefonicznie – 567;
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- sprawy rozpatrywane pisemnie (porady) – 14;
- wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów – 46.
Dominującą kategorią spraw o charakterze konsumenckim stanowiły umowy
sprzedaży (363 porady i 32 wystąpienia), w tym:


urządzenia

gospodarstwa

domowego,

urządzenia

elektroniczne

i

sprzęt

komputerowy – 97 porad, 10 wystąpień;


odzież i obuwie – 97 porad, 8 wystąpień;



produkty związane z opieką zdrowotną – 43 porad, 6 wystąpień.



meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu – 40 porad, 3 wystąpienia;



samochody i środki transportu osobistego, części i akcesoria – 36 porad
i 2 wystąpienia



pozostałe – 50 porad i 3 wystąpienia.

Sprawy dotyczące świadczonych przez przedsiębiorców usług, były mniej liczne
(łącznie 167 porad i 14 wystąpień), tj.
 telekomunikacyjne – 86 porad, 7 wystąpień,
 finansowe – 15 porad,
 sektor energetyczny i wodny – 13 porad, 2 wystąpienia,
 konserwacja i naprawa pojazdów i innych środków transportu – 11 porad
 ubezpieczeniowe – 13 porad, 1 wystąpienie,
 pozostałe – 27 porad, 4 wystąpienia.
Udzielono również 23 informacje ogólne, 28 informacji niekonsumenckich.
Spośród ww. umów należy wyszczególnić umowy zawierane poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz na odległość. Tylko w ich zakresie, w 2018 roku odnotowano
197 porad oraz 14 interwencji.

W większości były to sprawy związane

z rozwiązaniem umowy. Niestety, konsumenci nadal podpisują umowy uprzednio nie
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czytając ich. Są zbyt ufni, otwarci i przekonani o uczciwych zamiarach
przedsiębiorcy. Pomocą w napisaniu reklamacji, pisma kończy się ok. 20 % spraw,
pomocą w sporządzeniu sprzeciwu lub innego pisma procesowego ok. 1 % spraw,
przekazaniem sprawy do innej instytucji (RzF, UKE, URE itd.) ok. 3 % spraw,
skierowaniem sprawy do podmiotu ADR ok. 3 % spraw.

18. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, w Powiecie funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej w: Ostrołęce, Goworowie, Baranowie i Myszyńcu. W dwóch punktach pomoc
prawną świadczyła organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu –
Fundacja „Togatus Pro Bono”. W pozostałych punktach pomoc prawną świadczyli
adwokaci i radcy prawni wyznaczeni odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką
w Warszawie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. W 2018 r.
z powyższych usług skorzystało 290 uprawnionych osób. Najwięcej porad zostało
udzielonych w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego i spadkowego.

19. Obronność
Zadania z tego obszaru realizował w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Rolnictwa.
Przygotowano

i

przeprowadzono

Powiatowo

–

gminne

ćwiczenia

obronne

pk. „OMULEW 2018” we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami,
strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu ostrołęckiego oraz
WKU w Ostrołęce. Celem prowadzenia ćwiczenia obronnego było doskonalenie
praktycznych

umiejętności

kompleksowej

oceny

problematyki

związanej

z zagrożeniami oraz funkcjonowania procedur, współdziałania organów i sił układu
pozamilitarnego powiatu w realizacji przedsięwzięć wynikających z zadań obronnych
i zadań ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych w procesie osiągania wyższych
stanów gotowości obronnej państwa. Podczas ćwiczenia udział wzięło około
300 osób.
Przeprowadzono

4 treningi systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej

o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz przeprowadzono wojewódzki trening
systemu wykrywania i alarmowania.
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Ponadto realizowano zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych
sprawach.
Wprowadzono aktualizacje:
1. Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Ostrołęckiego na potrzeby
obronne państwa,
2. Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego,
3. Planu Niepublicznej i Publicznej Służby Zdrowia na potrzeby obronne
państwa,
4. Planu Stanowisk Kierowania i zapasowego miejsca pracy Planu Stałego
Dyżuru.
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20. Promocja powiatu

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
promocji powiatu. Zadania te realizuje Wydział Promocji i Rozwoju. W 2018 r.
nagrody rzeczowe stanowiły kwotę 27 588,01 zł Beneficjentami byli m.in. laureaci
następujących wydarzeń: Plebiscyt "Sportowiec Roku 2017",

Święto Fafernucha,

I Turniej, konferencja i szkolenie sołtysów, liderów i działaczy powiatu ostrołęckiego,
VII Rzekuńskie Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji,

Ogólnopolski Turniej

Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny "Zapobiegamy Pożarom", XV Międzygminny Konkurs

BAJKOWY

OMNIBUS, "Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne Seniorów" XV edycja, Festiwal
Piosenki Religijnej, Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej NUTKA,
Powiatowy Dzień Rodziny, 32. Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych KGW,
Spotkanie z Folklorem, Koncert Patriotyczny "Dla Niepodległej", Dożynki Diecezji
Łomżyńskiej.
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21.1. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program Współpracy Powiatu Ostrołęckiego

z

Organizacjami Pozarządowymi

na 2018 rok, przyjęty został uchwałą Nr XL/301/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 20 grudnia 2017 roku. Celem głównym Programu jest kształtowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym Powiatu, poprzez
budowanie partnerstwa między samorządem oraz organizacjami pozarządowymi
i podmiotami. Celami szczegółowymi Programu są:
1) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami
szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie
im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,
4) uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury
samorządowe.
Wydatki dla organizacji pozarządowych w 2018 roku stanowiły kwotę 85 000,00 zł –
kultura i 70 000 zł – sport. Na podstawie uchwały Nr 695/2018 Zarządu Powiatu
w Ostrołęce z dnia 9 marca 2018 roku przekazane zostało 11 dotacji na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Wśród nich były m.in.: Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej na zasadach współzawodnictwa sportowego szkół,
Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi - zajęcia sportowo rekreacyjne Dance Fitness – Zumba, V Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych "Dzień
Radości - Wszyscy Razem", Turniej Dzikich Drużyn,

Organizacja Regionalnych

Konfrontacji Tanecznych "KURPIE DANCE CUP", Ręka w rękę - powiatowa liga piłki
ręcznej o puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego - II edycja, III Mistrzostwa Powiatu
Ostrołęckiego w Tenisie Ziemnym OPEN, oraz Mistrzostwa Powiatowe w Tenisie
Ziemnym dla Dzieci i Młodzieży", VI Festiwal biegowy "Zabiegaj o Borki" o Puchar
Starosty powiatu ostrołęckiego.
Na podstawie uchwały Nr 695/2018 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 9 marca
2018 roku przekazane zostało 8 dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie

80

Raport o stanie Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku

kultury i ochrony dóbr kultury. Wśród nich były m.in. następujące zadania:
41. Miodobranie Kurpiowskie, XVIII Warsztaty etnograficzne "Ginące Zawody",
Mazowieckie Prezentacje Kulturalne – Szarłat, Warsztaty kulinarne "SMAKI
KURPIOWSZCZYZNY", "Muzyka łagodzi obyczaje", czyli II kurpiowski przegląd
zespołów weselnych z terenu powiatu ostrołęckiego.

21. Zakończenie
Główne działania, które będą podejmowane przez powiat w 2019 roku są spójne
z Programem Rozwoju Lokalnego, przyjętym na lata 2016-2020. To przede
wszystkim rozbudowa infrastruktury drogowej z wykorzystaniem środków unijnych
i programów rządowych: Funduszu Dróg Samorządowych, Mosty dla Regionów,
która pozwoli na coraz lepsze skomunikowanie powiatu zarówno między gminami,
miastem Ostrołęką, jak również w ramach całego subregionu ostrołęckiego,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb prowadzenia aktywnej działalności
przedsiębiorstw, tworzenia nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, także
w sektorze turystyki i rekreacji. Przy tym

lepsze wykorzystanie sąsiedztwa trasy

S8 i Via Baltiki oraz węzłów włączeniowych do tych dróg, zlokalizowanych
w Śniadowie i Knurowcu. To także dalsze

dbanie o infrastrukturę sportową

i oświatową na terenie powiatu i jej rozbudowa; kontynuacja programu opieki nad
zabytkami;

współuczestnictwo

w

programach

rządowych,

dedykowanych

samorządom m.in. „Czyste powietrze”, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020” o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów
leśnych i ich wartości dla środowiska”. Ponadto aktywizacja osób bezrobotnych
i tworzenie warunków do powstawania małej i średniej przedsiębiorczości, programy
promujące

zdrowie,

dalsze

doposażanie

służb

dbających

o

porządek

i bezpieczeństwo – policji i ochotniczych straży pożarnych; wspieranie i kultywowanie
oryginalnej kultury kurpiowskiej i jej twórców, poprawa bazy administracji w budynku
przy ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, powiększenie i porządkowanie

zasobów

archiwum Powiatu.
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