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SZANOWNI PAŃSTWO 

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  

wprowadziła  wiele nowych rozwiązań usprawniających udział mieszkańców w procesie 

kontrolowania oraz funkcjonowania organów publicznych. 

Jedną z istotniejszych wprowadzonych zmian i nowości   jest instytucja raportu o stanie 

JST. Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, co roku - do 31 maja - zarząd 

powiatu, jako organ wykonawczy, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jest  

do dokument, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i adresowany 

jest  do wszystkich zainteresowanych działalnością samorządu powiatu pułtuskiego.  

Raport zawiera informacje o pracy jednostek organizacyjnych powiatu oraz pokazuje 

efekty realizacji najważniejszych zadań podejmowanych w minionym roku: przebudowę dróg, 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, stanu technicznego budynków oświatowych oraz 

wzbogacenie bazy dydaktycznej, oferty edukacyjnej szkół, ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej. 

 Mam nadzieję, że  raport będzie  podstawą do  obiektywnej oceny naszych działań i 

wyjściem w dyskusji na temat  dalszych możliwości rozwoju naszego powiatu.  

Starosta Pułtuski 

Jan Zalewski 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  

Powiat Pułtuski jest jednym spośród 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i 

jednym z 314 powiatów ziemskich w Polsce.  

Położony jest w północno-centralnej części województwa mazowieckiego i graniczy  

z powiatami: ciechanowskim, płońskim, wyszkowskim, legionowskim, nowodworskim  

i makowskim. Powiat obejmuje obszar 827 km2, co stanowi 2,33% powierzchni województwa 

mazowieckiego.  

Powiat Pułtuski został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jednak 

pierwsze wzmianki o istnieniu powiatu pułtuskiego pochodzą z 1797 roku, gdy na mocy 

patentu, tereny wcielone do państwa pruskiego, tzw. Prusy Nowodworskie podzielono na dwa 

departamenty ze stolicami w Białymstoku i Płocku. Każdy z departamentów został podzielony 

na powiaty. W granicach departamentu płockiego znalazł się powiat pułtuski. 

Siedzibą władz powiatu jest miasto Pułtusk, ulokowane w dolinie rzeki Narew na pograniczu 

Wysoczyzny Ciechanowskiej i Niziny Kurpiowskiej oraz na zachodnim skraju Puszczy Białej.  

Powiat Pułtuski obejmuje terytorium gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Zatory, 

Winnica oraz Miasto i Gminę Pułtusk.  
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ZADANIA POWIATU 
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, określone w art. 4 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, które służą zaspokojeniu potrzeb 

wspólnoty samorządowej.  W związku z charakterem przepisu dotyczącego zadań należących 

do powiatu, w doktrynie pojawiło się kilka koncepcji ich podziału.  

Zgodnie z podziałem , którego dokonał profesor Zygmunt Niewiadomski (publikacja  

pt. „Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie”) zadania powiatu 

można pogrupować następująco: 

1) ponadpodstawowa infrastruktura społeczna (prowadzenie szpitali, domów opieki 

społecznej), 

2)ponadpodstawowa infrastruktura techniczna (drogi publiczne o zasięgu ponadgminnym), 

3)porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli w wymiarze ponadgminnym, 

4)ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne o charakterze ponadgminnym, 

5)działalność organizatorska zmierzająca do rozwiązywania lokalnych problemów, w tym 

przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie osób niepełnosprawnych, ochrona praw konsumenta. 

 

FINANSE POWIATU  

Zadania Powiatu Pułtuskiego zapisane w budżecie realizowane były w sposób celowy 

 i racjonalny, z uwzględnieniem z jednej strony potrzeb, a z drugiej możliwości finansowych.  

Zarząd Powiatu wykonując budżet kierował się zasadą gospodarności i najlepszego efektu.  

ROK  2018  

Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 69 196 539,90 zł, co stanowi 76,89% 

wykonanych dochodów ogółem, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę  

30 988 034,18 zł, co stanowi 34,43% wykonanych dochodów ogółem.  

Budżet powiatu pułtuskiego za 2018r. zrealizowano następująco: 

 wykonanie dochodów budżetu 89.998.210,00 zł  

  wykonanie wydatków budżetu 100.184.574,00 zł 

  deficyt budżetowy 10.186.364,00 zł  

 wykonane przychody 17. 389.759,00 zł 

 wykonane rozchody 3.120.000,00 zł 

 

ROK  2017  

Na realizacje wydatków bieżących przeznaczono kwotę 62 651 163,13 zł, co stanowi 81,50% 

wykonanych dochodów ogółem.  W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. 

przeznaczono na wydatki majątkowe 11 816 413,37 zł co stanowi 15,37% wykonanych 

dochodów ogółem. 

Budżet powiatu pułtuskiego za 2017 r. zrealizowano następująco:  

 wykonanie dochodów budżetu 76 876 078,33 zł 

 wykonanie wydatków budżetu 74 467 576,50 zł  

 nadwyżka budżetowa 2 408 501,83 zł 

 wykonane przychody 3 551 257,85 zł 

 wykonane rozchody 2 870 000,00 z1 

Poniżej zestawienie wykonanych dochodów w roku 2017 i 2018   
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Wykonane dochody 
 

   2017 rok 2018 rok 

Rolnictwo i łowiectwo  196 421,12 180 555,12 

Leśnictwo  261 487,56 268 272,02 

Transport i łączność  832 113,06 8 946 952,51 

Gospodarka mieszkaniowa 880 132,75 520 668,55 

Działalność usługowa  1 052 827,42 1 103 361,24 

Administracja publiczna  1 364 365,98 949 413,68 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa    25 925,76 

Obrona narodowa   33 246,27 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 3 892 974,96 4 943 869,32 

Wymiar sprawiedliwości 125 319,54 123 681,92 

Dochody od os. praw., od os. fiz. i od 

innych jedn. nieposiad. os. praw. oraz 

wydatki związane z ich poborem  10 436 109,14 12 000 149,61 

Różne rozliczenia  27 441 430,17 29 921 523,79 

Oświata  3 925 706,76 1 589 709,28 

Ochrona zdrowia 2 131 101,14 1 655 535,98 

Pomoc społeczna  19 511 169,99 21 848 085,15 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej  2 080 406,22 3 040 173,15 

Edukacyjna opieka wychowawcza 77 620,30 75 790,73 

Rodzina  617 454,43 774 459,96 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 49 437,79 49 904,93 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego    1 332 031,05 

Kultura fizyczna  2 000 000,00 614 900,00 

RAZEM 76 876 078,33 89 998 210,02 
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RADA POWIATU W PUŁTUSKU  
 

RADA POWIATU W PUŁTUSKU V KADENCJI (2014 – 2018)  

 

 
Radni na I sesji Rady Powiatu w Pułtusku – 28.XI.2014r.  

 

Do 16 listopada 2018r. skład Rady Powiatu V kadencji przedstawiał się następująco:  

 

1. Wiesław CIENKOWSKI - Przewodniczący Rady Powiatu  

2. Czesław CZERSKI  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

3. Krzysztof ŁACHMAŃSKI  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu    

4. Halina Zofia BANACH  

5. Mirosław Jan BARSZCZ 

6. Małgorzata CHEŁSTOWSKA 

7. Wojciech DĘBSKI  

8. Andrzej DOLECKI  

9. Krystyna Maria ESTKOWSKA  

10. Emilia Agata GĄSECKA 

11. Małgorzata KOZŁOWSKA  

12. Tadeusz NALEWAJK  

13. Wiktor Grzegorz NAŁĘCZ 

14. Krzysztof Janusz PIEŃKOS       

15. Witold SARACYN  

16. Edward Marek WRONIEWSKI 

17. Jan ZALEWSKI 

 

W V kadencji Rady Powiatu funkcjonowało 5 komisji, tj.: 

 Komisja Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Emilia Gąsecka   

 Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca Krystyna Estkowska  

 Komisja Polityki Regionalnej i Promocji  – Przewodniczący Witold Saracyn   

 Komisja Bezpieczeństwa – Przewodniczący Mirosław Barszcz  

 Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Andrzej Dolecki  
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RADA POWIATU W PUŁTUSKU VI KADENCJI (2018 – 2023)  

 

 
Radni na I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku 20.XI.2018r. 

 

Skład Rady Powiatu VI kadencji przedstawia się następująco: 

1. Tadeusz NALEWAJK -  Przewodniczący Rady Powiatu  

2. Wiesław CIENKOWSKI  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu    

3. Krzysztof ŁACHMAŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu   

4. Halina Zofia BANACH 

5. Mirosław Jan BARSZCZ 

6. Paweł Mariusz BRODZKI  

7. Małgorzata CHEŁSTOWSKA 

8. Marcin CICHOWICZ 

9. Krystyna Maria ESTKOWSKA 

10. Emilia Agata GĄSECKA 

11. Beata JÓŹWIAK  

12. Włodzimierz KACZMARCZYK  

13. Róża Jadwiga KRASUCKA  

14. Zbigniew KSIĘŻYK  

15. Ewa LESZCZYŃSKA  

16. Jan ZALEWSKI 

17. Wojciech Waldemar ŻUKOWSKI 

 

Rada Powiatu w 2018r. w związku z nową kadencją, powołała ze swojego grona 6 stałych 

komisji, tj.: 

 Komisję Budżetu i Finansów – Przewodniczący Wojciech Żukowski  

 Komisję Spraw Społecznych – Przewodnicząca Krystyna Estkowska  

 Komisję Polityki Regionalnej – Przewodnicząca Małgorzata Chełstowska  

 Komisję Bezpieczeństwa – Przewodniczący Mirosław Barszcz  

 Komisję Rewizyjną – Przewodniczący Włodzimierz Kaczmarczyk  

 Komisję Skarg Wniosków i Petycji – Przewodniczący Wojciech Żukowski   
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WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU  
 

Rada Powiatu w Pułtusku rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy 

należące do jej kompetencji określone przepisami prawa.  

W 2018 roku odbyło się 11 posiedzeń. Łącznie radni podjęli 74 uchwały.  

 

Wykonanie uchwał  przedstawia się następująco:  
1.Uchwała Nr XXXVII/220/2018 z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pułtuskiego- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

2.Uchwała Nr XXXVII/221/2018 z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 1580 z dnia  15 lutego 2018r.)-uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do uchwały 

budżetowej.  

3.Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2018-2020 - Program przyjęty do realizacji w latach 2018-2020.  

4.Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zadań finansowych 

 w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wprowadzenia 

dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018 roku- uchwała zrealizowana.  

5.Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

6. Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 3390 z dnia  5 kwietnia 2018r.)-uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do uchwały 

budżetowej. 

7.Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego( Dz. Urz. Woj. Maz. rok 2018, poz. 3263  

z dnia 4 kwietnia 2018r.)-uchwała przekazana do stosowania w latach 2018-2019r.  

8.Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Powiatu- uchwała zrealizowana.  

9.Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany umowy w celu konsolidacji 

podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pułtuskiego- 

uchwała zrealizowana. 

10.Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian 

w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości- uchwała zrealizowana.  

11.Uchwała Nr XXXIX/230/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w 

Powiecie Pułtuskim za rok 2017r.- uchwała zrealizowana. 

12.Uchwała Nr XXXIX/231/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie sposobu określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Pułtuski (Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 6110 z dnia 12 czerwca 2018r.)-uchwała zrealizowana, przyjęta do 

stosowania. 

13.Uchwała Nr XXXIX/232/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz przyznawania  zwolnienia  od obowiązku realizacji zajęć (Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 6108  

z dnia 12 czerwca 2018r.)- uchwała zrealizowana, przyjęta do stosowania.  

14.Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat” (Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 6104  z dnia 12 czerwca 2018r.)- zmiana 

wprowadzona, zmieniony Program przyjęty do stosowania.    

15.Uchwała Nr XXXIX/234/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.  w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie 

realizacji zadania polegającego na budowie poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą 

Pułtusk- uchwała utraciła  moc na podstawie uchwały Nr XLI/246/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. 

16.Uchwała Nr XXXIX/235/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2017- uchwała 

zrealizowana. 
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17.Uchwała Nr XXXIX/236/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Pułtusku za rok 2017-uchwała zrealizowana 

18.Uchwała Nr XXXIX/237/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Pułtuskiego-uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

19.Uchwała Nr XXXIX/238/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.( Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 6115 z dnia 12 czerwca 2018r.)- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do 

uchwały budżetowej. 

20.Uchwała Nr XXXIX/239/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie emisji obligacji- uchwała zrealizowana. 

21.Uchwała Nr XXXIX/240/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.  w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w 

sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. 

(Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 6100 z dnia 11 czerwca 2018r.)- uchwała przyjęta  

do stosowania.  

22.Uchwała Nr XL/241/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pułtuskiego - uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

23.Uchwała Nr XL/242/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia  20 grudnia 2017r.( Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 6399  z dnia 22 czerwca  2018r.) - uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do 

uchwały budżetowej. 

24.Uchwała Nr XL/243/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie emisji obligacji- uchwała utraciła moc na 

podstawie uchwały Nr XLII/251/2018 z dnia 26 lipca 2018r.  

25.Uchwała Nr XL/244/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Zarządu 

Powiatu w Pułtusku. - uchwała zrealizowana. 

26.Uchwała Nr XLI/245/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.  zmieniająca Uchwałę Nr XL/242/2018  Rady Powiatu 

w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 

Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

( Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 6569 z dnia  27 czerwca 2018r.) - uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona 

do uchwały budżetowej. 

27.Uchwała Nr XLI/246/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji 

zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a 

Gminą Pułtusk- uchwała zrealizowana. Porozumienie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 

7969 z dnia  20 sierpnia 2018r. 

28.Uchwała Nr XLI/247/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Pułtuskiego - Uchwała zrealizowana. 

29.Uchwała Nr XLII/248/2018 z dnia 26 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowań obowiązujących w 2018r. - uchwała 

zrealizowana.  

30.Uchwała Nr XLII/249/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pułtuskiego -uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

31.Uchwała Nr XLII/250/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 7620 z dnia 1 sierpnia 2018r.)- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do uchwały 

budżetowej. 

32.Uchwała Nr XLII/251/2018 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie emisji obligacji- uchwała zrealizowana.  

33.Uchwała Nr XLIII/252/2018 z dnia 13 września 2018r.  w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia 

wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-

Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach programu wieloletniego „Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”-  

nie wdrożono w życie z uwagi na brak dofinansowania.   

34.Uchwała Nr XLIII/253/2018 z dnia 13 września 2018r.  w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia 

wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W 

Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-

Świerkowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”-uchwała zrealizowana. 

35.Uchwała Nr XLIII/254/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Pułtuskiego- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 
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36.Uchwała Nr XLIII/255/2018 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na  rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 8922 z dnia 20 września 2018r.)- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do 

uchwały budżetowej. 

37.Uchwała Nr XLIV/256/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego- uchwała zrealizowana. 

38.Uchwała Nr XLIV/257/2018 z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu. (Dz. Urz. Woj Maz. 2018, 

poz.10582 z dnia 5 listopada 2018r)- uchwała przyjęta do stosowania.  

39.Uchwała Nr XLIV/258/2018 z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zadań finansowych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 

uchwała zrealizowana. 

40.Uchwała Nr XLIV/259/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019. (Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 10580 z dnia   

5 listopada 2018r)- uchwała przyjęta do stosowana w roku 2019r.  

41.Uchwała Nr XLIV/260/2018 z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę  

nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017r. w sprawie powierzenia Gminie 

Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego- uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 

VI/37/2019 z  6 marca 2019r. 

42.Uchwała Nr XLIV/261/2018 z dnia 26 października 2018r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Pułtuskiego -uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

43.Uchwała Nr XLIV/262/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. 

Woj Maz. 2018, poz. 10592 z dnia 6 listopada 2018r.- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do 

uchwały budżetowej. 

44.Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  w 

Pułtusku- uchwała zrealizowana. 

45.Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

w Pułtusku- uchwała zrealizowana. 

46.Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego- uchwała 

zrealizowana. 

47.Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego- uchwała 

zrealizowana. 

48.Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 

w Pułtusku- uchwała zrealizowana. 

49.Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego- 

uchwała zrealizowana. 

50.Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej- uchwała 

zrealizowana. 

51.Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków 

 i Petycji- uchwała zrealizowana. 

52.Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, 

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego - uchwała zrealizowana. 

53.Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, 

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego- uchwała zrealizowana. 

54.Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i 

Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego- uchwała zrealizowana. 

55.Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, 

określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego- uchwała zrealizowana. 

56.Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- uchwała zrealizowana. 

57.Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji- uchwała zrealizowana. 

58.Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów- uchwała zrealizowana. 

59.Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych- uchwała zrealizowana. 
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60.Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki 

Regionalnej i Promocji- uchwała zrealizowana. 

61.Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa- uchwała zrealizowana. 

62.Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018r. zmieniają uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 

uchwała zrealizowana. 

63.Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 

ust 3 ustawy z dnia    24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie”  na rok 2019- Program przyjęty  do realizacji w roku 2019. 

64.Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018r.  w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich- uchwała zrealizowana. 

65.Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku- uchwała zrealizowana 

66.Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.(Dz. Urz. Woj 

Maz. 2018, poz.13088 z dnia 28 grudnia 2018r.)- uchwała zrealizowana.  

67.Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia zapewniającego 

odpowiednie warunki oczekiwania na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania tymczasowej 

poczekalni autobusowej- uchwała zrealizowana. 

68.Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pułtuskiego- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona do WPF. 

69.Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu 

Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. 

( Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 13089 z dnia 28 grudnia 2018r.)- uchwała zrealizowana, zmiana wprowadzona 

do uchwały budżetowej. 

70. Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pułtuskiego- uchwała przyjęta do realizacji. Realizacja w trakcie roku budżetowego.  

71.Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 

rok 2019.( Dz. Urz. Woj Maz. 2018, poz. 13090 z dnia 28 grudnia 2018r.)- uchwała przyjęta do realizacji. 

Realizacja w trakcie roku budżetowego.  

72.Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej -uchwała przyjęta do realizacji w 2019r. 

73.Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.- stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie 

przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych- uchwała przyjęta  

do realizacji. 

74.Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego -

uchwała zrealizowana. 

 

Rada Powiatu w 2018r. przyjęła 2 stanowiska.  

Przedmiotem podjętych przez Radę Powiatu stanowisk było: 

 poparcie działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin,  

 podjęcie działań w zakresie przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych 

 i gminnych (dot. Gminy Pułtusk i Gminy Gzy). 

 

Ponadto, Rada Powiatu w formie zapisu do protokołu przyjęła informacje, które dotyczyły m.in.:  

 sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku  

 sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku  

 informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych  

i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego  

 informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura  

w Ciechanowie z działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego  

 informacji o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

w Warszawie Oddział w Pułtusku  
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ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU  
Zarząd Powiatu w Pułtusku podejmuje decyzje w formie uchwał, a rozstrzygnięcia lub ustalenia, które 

nie wymagały formy uchwały, były podejmowane w formie postanowień zapisanych  

w protokole. W 2018 roku Zarząd Powiatu odbył 53 posiedzenia, na których podjął 166 uchwał.  

Uchwały zarządu dotyczyły m.in.: zmian w budżecie powiatu, przekazania w użytkowanie zakupionych 

materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia szkołom uczestniczącym w projektach realizowanych przez 

powiat, nieodpłatnego przekazania samochodu FORD Transit dla: DPS 

 w Obrytem, DPS w Ołdakach, DPS Pułtusk.  
 

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU  V KADENCJI RADY POWIATU (2014-2018) 
                                                                         

Członkowie Zarządu Powiatu wybrani  

na I Sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 

2014r.  

1. Jan ZALEWSKI - Starosta Pułtuski  

2. Beata JÓŹWIAK- Wicestarosta Pułtuski  

3. Halina Zofia BANACH- członek Zarządu  
4. Małgorzata KOZŁOWSKA -członek Zarządu  

5. Krzysztof Janusz PIEŃKOS -członek Zarządu  

 

Sekretarz Powiatu - Małgorzata PAJEWSKA 

Skarbnik Powiatu  Krystyna RZEPNICKA  
 

Członkowie Zarządu Powiatu na I Sesji Rady Powiatu – 28.XI.2014r. 

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU VI KADENCJI RADY POWIATU (2018-2023) 
 

 

Członkowie Zarządu Powiatu wybrani               na 

I Sesji Rady Powiatu w dniu 20 listopada 2018r. 

1. Jan ZALEWSKI -Starosta Pułtuski  

2. Beata JÓŹWIAK -Wicestarosta Pułtuski  

3. Halina Zofia BANACH -członek Zarządu 
4. Emilia Agata GĄSECKA -członek Zarządu 

5. Zbigniew KSIĘŻYK  -członek Zarządu 

 

Sekretarz Powiatu  - Małgorzata PAJEWSKA 

Skarbnik Powiatu -  Krystyna RZEPNICKA  
 

 
Członkowie Zarząd Powiatu na I Sesji Rady Powiatu -

20.XI.2018r. 
 

Zarząd Powiatu w Pułtusku wykonuje zadania przy pomocy niżej przedstawionych jednostek 

organizacyjnych powiatu:  

1. Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. 

3. Zespół Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 

4. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 

8. Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

9. Dom Pomocy Społecznej w Obrytem. 

10. Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku. 

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku. 

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 

13. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 
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STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU 
 

Od 2017r. główna siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku  mieści się w budynku 

zlokalizowanym przy ul. Marii Skłodowskiej –Curie 11,  natomiast Wydział Zarządzania 

Kryzysowego mieści się w  budynku przy ul. Daszyńskiego 19.  
 

 
 

siedziba Starostwa Powiatowego w Pułtusku  

 

 

Działalność komórek  

organizacyjnych urzędu 
 

Działalność poszczególnych komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego 

w Pułtusku można ogólnie podzielić na  

zajmujące się obsługą klienta 

zewnętrznego oraz zajmujące się stroną 

organizacyjno – funkcjonalną urzędu. 

W ramach struktury organizacyjnej 

funkcjonują:                                                  Sala Rady dostosowana do transmisji i nagrywania obrad 

1) Wydział Organizacji i Nadzoru              

2) Wydział Obsługi Rady i Zarządu   

3) Wydział Rozwoju i Promocji    

4) Wydział Finansów     

5) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

6) Wydział Budownictwa i Architektury   

7) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  

8) Wydział Komunikacji i Dróg   

9) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu   

10) Wydział Zarządzania Kryzysowego    

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów   

W roku 2018 w Starostwie zarejestrowano 43 353 

korespondencji wpływającej, w tym za pośrednictwem  ePUAP / wrotamazowsza.pl -  3 164. 

Korespondencji wychodzącej odnotowano 16 305, w tym za pośrednictwem ePUAP / 

wrotamazowsza.pl – 1 832  

Opłaty za pomocą kart płatniczych  

W roku 2018r. w wydziałach 

Starostwa umożliwiono interesantom 

dokonywanie opłat za czynności 

administracyjne za pomocą kart 

płatniczych.  

Z tej możliwości skorzystało 830 

interesantów.   
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W opracowaniu skupiono się głównie na komórkach organizacyjnych, które mają największy 

kontakt z mieszkańcami powiatu. 
 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 

ramach tych zadań Wydział gromadzi i prowadzi państwowy zasób geodezyjny 

 i kartograficzny  oraz ewidencję gruntów i budynków w systemie informatycznym, sprzedaż map, 

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Wydział zajmuje się również przyjmowaniem 

projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. 

W ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w Starostwie 

Powiatowym w Pułtusku wdrożony został portal mapowy SDI, w oparciu o udostępnione 

nieodpłatnie przez Głównego Geodetę Kraju oprogramowanie. Z portalu mapowego SDI  

udostępnionego pod adresem: infomapa.powiatpultuski.pl, korzystają zarówno interesanci jak i 

pracownicy gmin.  

Jednocześnie Powiat Pułtuski jest Partnerem Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  

i geoinformacji”(Projekt ASI) obejmującego m.in. cyfryzację danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego.  

 

Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zrealizowane w 2018 roku 

zostały przedstawione liczbowo poniżej. 

 

  

276 260

3205

289

3609

726

892

752decyzje administracyjne

zaświadczenia

aktualizacja informacji w bazie egib
udostępnienie danych z egib i rciwn
wydanie wypisów i wyrysów

inne sprawy z zakresu egib
inne sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych

inne sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

Rodzaj spraw zrealizowanych w 2018 roku przez Oddział 

Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami 

 

ilość 

decyzje administracyjne 276 

zaświadczenia 260 

aktualizacja informacji w bazie egib 3205 

udostępnienie danych z egib i rciwn 289 

wydanie wypisów i wyrysów 3609 

inne sprawy z zakresu egib 726 

inne sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych 892 

inne sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 752 

spraw ogółem w oddziale 10009 
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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 

 

Zadania wynikające z prawa budowlanego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w 

powiecie pułtuskim prowadzi Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w 

Pułtusku.  

Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należy w szczególności: 

 zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę inwestycji, 

 udzielanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów istniejących, 

 wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, 

 przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, 

 przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego nie 

wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, 

 udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów. 

Ponadto do zadań Wydziału należy: 

 wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. 

 występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od 

przepisów techniczno – budowlanych, 

 rejestrowanie na wniosek inwestora dziennika budowy, 

 wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu  

do dróg powiatowych i gminnych, 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących remontów i przebudowy dróg powiatowych 

 i gminnych, 

 zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2283

1819

1472042

2

1684294

1552

1708

75
Udostepnianie danych na wniosek
Uwierzytelnienie dokumentu
Ilość projektów przedłożonych na narady koordynacyjne
Zgłoszenia prac geodezyjnych
Modernizacje egib
Ilość przyjętych operatów do PODGiK
Ilość zeskanowanych operatów

Rodzaj spraw zrealizowanych w 2018 roku przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

ilość 

Udostępnianie danych na wniosek 2283 

Uwierzytelnienie dokumentu 1819 

Ilość projektów przedłożonych na narady koordynacyjne 147 

Zgłoszenia prac geodezyjnych 2042 

Modernizacje egib 2 

Ilość przyjętych operatów do PODGiK 1684 

Ilość zeskanowanych operatów 294 

Ilość wprowadzonych operatów do mapy numerycznej 1552 

Ilość zweryfikowanych operatów 1708 

Pisma różne z instytucjami i osobami fizycznymi 75 

Ogółem 11606 
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 przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby (zmiana inwestora), 

 współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w ramach obowiązującej 

ustawy Prawo Budowlane. 

 Wśród inwestycji, na które udzielono pozwoleń na budowę były m.in. budowa dróg, sieci 

(kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe), obiekty usługowe, magazynowe, inwentarskie, przedszkola, 

domy mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne.  

Wybrane zadania Wydziału Budownictwa i Architektury zrealizowane w 2018 roku zostały 

przedstawione liczbowo poniżej: 
Rodzaj spraw zrealizowanych w 2018r.  w  Wydziale 

Budownictwa i Architektury  

Ilość 

Wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę 666 

Wydane decyzje udzielające pozwolenia na budowę 520 

Zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowalnym 45 

Wydane decyzje udzielające pozwolenia na rozbiórkę 10 

Zgłoszenia robót budowlanych 533 

Wydane zaświadczenia o samodzielności lokali 32 

Wydane decyzje inne niż pozwolenia na budowę 202 

Wydane postanowienia 130 

Inne sprawy z zakresu budownictwa 70 

Wnioski o odstępstwo od przepisów do Ministra Inwestycji 

i Rozwoju 

5 

Ilość wydanych dzienników budowy  532 

Razem  2745 
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WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochronie środowiska, ochronie przyrody, o rybactwie 

śródlądowym, prawa geologicznego i górniczego, prawo ochrony środowiska, prawo łowieckie, 

prawo wodne i ustawy o lasach. W ramach tych zadań Wydział gromadzi dokumentację 

sporządzonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów położonych na terenie 

powiatu pułtuskiego należących do osób prywatnych, wydaje karty wędkarskie oraz karty łowiectwa 

podwodnego, wystawia zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu 

amatorskiego ryb, wydaje zaświadczenia stwierdzające czy dana nieruchomość jest objęta 

uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 

o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, opisy taksacyjne lasu oraz wyciągu z UPUL lub ISL. 

Wydział opiniuje, czy planowane przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

uzgadnia w odniesieniu 

do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych czy realizowana inwestycja jest położona na 

terenie występowania masowych ruchów ziemi. Wydział zajmuje się również prowadzeniem 

postepowań dotyczących: 

 udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione 

następujące wymagania:1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą 

nie przekracza 2 ha, 2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 

20 000 m3, 3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 

strzałowych 

 rekultywacji gruntów po eksploatacji kopaliny, 

 zatwierdzania projektów oraz dokumentacji geologicznych, 

 udzielania zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie, wytwarzanie odpadów, 

 udzielania pozwoleń na  wycinkę drzew z nieruchomości stanowiących własność gmin, 

 wydania zezwoleń na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności  

Skarbu Państwa, 

 waloryzacji ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych 

i prowadzanie upraw leśnych, 

 zatwierdzania statutu gminnych spółek wodnych. 

Wybrane zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zrealizowane w 2018 roku 

zostały przedstawione liczbowo poniżej: 

Rodzaj spraw zrealizowanych w 2018 roku przez Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Ilość [szt.] 

decyzje administracyjne w tym udzielenie koncesji 172 

zaświadczenia, wyciągi z UPUL lub ISL, opis taksacyjny 775 

wydanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 129 

rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu amatorskiego ryb 81 

prowadzenie innych postępowań  36 

inne zadania związane z prowadzeniem nadzoru geologicznego  66 

Ogółem 1 259 
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WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG 

 

Wydział Komunikacji i Dróg wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i 

zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, 

sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą  

w zakresie szkolenia kierowców lub stacji kontroli pojazdów, udzielaniem zezwoleń  

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, udzielaniem zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych oraz zarządzaniem ruchem  

na drogach powiatowych i gminnych. 

Wybrane zadania i poziom ich realizacji w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy. 
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW   

 

Rzecznik Konsumentów, instytucja funkcjonująca w ramach struktur samorządowych, 

wykonuje ustawowe zadania powiatu (miasta) w zakresie ochrony praw konsumenckich. 

Wypełniając swoje zadania rzecznik kieruje i realizuje politykę konsumencką samorządu 

terytorialnego. 

 

Głównym celem działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie 

konsumentom dostępu do podstawowego poradnictwa konsumenckiego, polegającego  

na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych i informacji w zakresie ochrony i egzekwowania praw 

konsumenckich. Istotne miejsce zajmuje poradnictwo w sprawach konsumenckich, dotyczące 

głównie sposobu postępowania w zakresie reklamacji szerokiej gamy towarów  

i usług.  

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Pułtusku udzielił mieszkańcom powiatu pułtuskiego ogółem 450 porad 

konsumenckich i informacji prawnych.     

 

Istotnym elementem pracy rzecznika, obok doraźnej pomocy w sytuacji sporu  

z przedsiębiorcą, jest edukacja konsumencka, mająca na celu przekazanie konsumentom wiedzy z 

zakresu praw konsumenckich i umiejętności korzystania z niej w określonych sytuacjach, aby stawali 

się bardziej wykwalifikowani, wykształceni i odpowiedzialni jako konsumenci.  W 2018r. edukacja 

konsumencka była realizowana w następujący sposób: 

 edukacja w szkołach - rzecznik spotykał się z młodzieżą, przekazywał materiały o prawach 

konsumentów, prowadził prelekcje i wykłady. Kontynuował, wzorem lat ubiegłych zajęcia z 

zakresu podstawowych praw konsumentów dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie; 

 edukacja seniorów - spotkania rzecznika z seniorami w domach seniora, gdyż to głównie oni 

padają ofiarą nieuczciwie działających przedstawicieli handlowych. Głównym celem 

spotkania było zwiększenie świadomości słuchaczy w zakresie ich praw w kontaktach z 

przedstawicielami handlowymi oraz wyczulenie na pewne aspekty ich działań, które pozwolą 

na skuteczne ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych 

obyczajów; 

 kolejną formą działań edukacyjnych prowadzonych przez rzecznika było prezentowanie 

problematyki konsumenckiej poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku informacji o prawach konsumenta, zamieszczanie komunikatów  

dotyczących niezgodnych z prawem praktyk rynkowych; 

 dystrybucja ulotek, broszur zawierających informacje o instytucji rzecznika konsumentów, o 

przysługujących konsumentom prawach.  

Rzecznik konsumentów w swojej działalności nie ograniczał się jedynie do edukacji konsumentów, 

ale również prowadził działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców. Edukacja ta miała formę 

udzielanych porad. 

W 2018r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku współdziałał aktywnie  

z innymi podmiotami, do których należy prawna i statutowa ochrona interesów konsumentów.  

 

KONKURS „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” 

Począwszy od 2009 roku kontynuowane są kolejne edycje konkursu pod tytułem: ,,Przyjazny 

konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, ,,Pułtuska Gazeta 

Powiatowa” i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku.  

Główny cel konkursu to promocja wysokich standardów obsługi klienta, tworzenie atmosfery 

wzajemnej życzliwości i akceptacji, poznanie praw konsumentów oraz obowiązków 

przedsiębiorców. Misją konkursu jest wyróżnienie tych sprzedawców i usługodawców z terenu 

powiatu pułtuskiego, charakteryzujących się zarówno przestrzeganiem obowiązujących przepisów 

prawnych, jak również profesjonalizmem i rzetelnością.  
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      Zwycięzcy  X EDYCJI KONKURSU „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” 

W 2018r. odbyła się dziesiąta edycja Konkursu Przyjazny konsumentowi”- wyłonieni zwycięzcy w 

czterech kategoriach, to:  

 

 w  kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” – Salon 

Kosmetyczny „Venus” Marta Fayzy, ul. Mickiewicza 22a, 06-100 Pułtusk. 

 

 w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” – Sklep 

Spożywczy „Czterdziestka”,  ul. Al. Tysiąclecia 16, 06-100 Pułtusk.  

 

 w kategoriach „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu 

Pułtuskiego” Marlena Kozłowska, Golądkowo 21, 06-120 Winnica. 

 

  „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego – 

firma „KOBO” Marlena Kozłowska, Golądkowo 21, 06-120 Winnica.  

 

W dniach 11 września – 2 października 2018r. przeprowadzona została przez Pułtuską Gazetę 

Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wzięły wszystkie 

podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali: 

 

 „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej 

kategorii został: Glaz – Bud Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk  

 

 „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w 

tej kategorii został: Salon Kosmetyczny „Venus”,   Marta Fayzy, ul. Mickiewicza 22a, 06-

100 Pułtusk. 

  

http://www.pultusk24.pl/
https://powiatpultuski.pl/nagrodzono-zwyciezcow-jubileuszowej-x-edycji-konkursu-przyjazny-konsumentowi/wreczenie-nagrod-laureatom-x-edycji-konkursu-przyjazny-konsumentowi-2/
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE PUŁTUSKIM  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. 

U. z 2015r. poz. 1255 ze zm.) od 1 stycznia 2016r. na terenie powiatu pułtuskiego rozpoczęły 

funkcjonowanie dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP). 

Liczba Punktów uzależniona jest od liczby mieszkańców danego powiatu ( 1 punkt na 25 tys. 

mieszkańców). 

W roku 2018 dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zlokalizowane były: 

1. W budynku byłej  Bursy Szkolnej w Pułtusku, ul. 3 Maja 20. Punkt obsługiwany był przez 

adwokata i radcę prawnego.  Adwokata zgłosiła Rada Adwokacka w  Płocku. Radcę prawnego 

zgłosiła Izba Radców Prawnych w Olsztynie. 

2. W budynku Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25. 

Punkt obsługiwany był przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego wybrane  

w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu.  

Punkty działają przez 5 dni w tygodniu: przez co najmniej 4 godziny dziennie według 

harmonogramów sporządzanych na każdy miesiąc danego roku. 

Liczba przyjętych osób przez Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Pułtuskim to: 

- 2016r.: 457 osób 

- 2017r.: 515 osób 

- 2018r.: 610 osób 

 

Statystyka Nieopłatnej Pomocy Prawnej w 2018r.  

 

1. Liczba przyjętych osób w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018r. ogółem 610,  

w tym osoby przyjęte przez przedstawicieli Stowarzyszenia 118. 

2. Wykaz dziedzin, z których udzielono najwięcej porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej: 

a) prawo cywilne – 116 porad; 

b) prawo spadkowe – 102 porad; 

c) prawo rzeczowe – 96 porad; 

d) prawo rodzinne z wyłączeniem rozwodów i separacji – 81 porad; 

e) prawo karne – 49 porad; 

f) prawo ubezpieczeń społecznych – 42 porad. 

3. Forma udzielonej pomocy: 

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym o przysługującej jej 

uprawnieniu lub o spoczywających obowiązkach – 541 osób; 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu – 500 osób; 

c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w prawach oznaczonych w ustawie – 161 

osób. 

4. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej: 

a) poniżej 15 minut – 56 przypadków; 

b) od 15 minut do 30 minut – 203 przypadków; 

c) od 30 minut do 60 minut – 235 przypadków; 

d) powyżej 60 minut – 116 przypadków 
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EDUKACJA  

Samorząd Powiatu Pułtuskiego w roku 2018 był  organem prowadzącym dla następujących szkół i 

placówek: 

 

Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, 

 
 zakres rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019: 

- oddział A – turystyczno-lingwistyczny 

- oddział B – politechniczno-ekonomiczny 

- oddział C – prawno-dziennikarski 

- oddział D – medyczno-biotechnologiczny 
 

 

 

 

 

budynek LO po remoncie elewacji i dachu   - 2018r.  

 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, 
 zakres rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019: 

I Liceum Ogólnokształcące z innowacją 

pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego; 

Technikum Nr 1  kształcące w zawodach: 

- technik elektronik, 

- technik logistyk, 

- technik informatyk, 

- technik ekonomista; 

Branżowa Szkoła  I Stopnia Nr 1; 

  budynek ZSZ po termomodernizacji -  2017r                       Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;                                                                                                                                               

Szkoła Policealna dla Dorosłych; 

 

 

Zespołu  Szkół im. Bolesława Prusa  w Pułtusku, 
 zakres rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019: 

 Technikum Nr 2  kształcące w zawodach: 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

- technik organizacji reklamy, 

- technik usług fryzjerskich; 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 z klasami 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 kształcąca 

w zawodach: 

- kucharz, 

- klasy wielozawodowe z zawodami wg wykazu 

obowiązującej klasyfikacji zawodów; 

      budynek ZS   
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku ,  

w skład którego wchodzą: 

 Przedszkole Specjalne; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z  

klasami Publicznego Gimnazjum Specjalnego; 

 Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy; 
 

 

 

 

 

 

 

budynek SOSW po termomodernizacji - 2017r.  
 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku 

jest jednostką oświatową udzielającą bezpłatnej 

pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom oraz szkołom, przedszkolom 

i placówkom z terenu Powiatu Pułtuskiego. 
 

 

 

siedziba Poradni po termomodernizacji - 2016r.  
 
 

W ramach działalności statutowej Poradnia prowadzi:  

 działalność konsultacyjno-diagnostyczną ukierunkowaną na rozpoznawanie problemów 

rozwojowych, emocjonalnych  i edukacyjnych dzieci i młodzieży, wskazywanie ich potencjału, 

mocnych stron i obszarów wymagających usprawniania, prowadzoną przez specjalistów 

kierunkowych: psychologów, pedagogów (pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedag, 

tyflopedagog, pedagog resocjalizacji), logopedów (neurologopeda, surdologopeda)  

oraz doradców zawodowych); w roku 2018 procesem diagnostycznym objęto ponad 1000 

klientów, 

 działalność opiniująco- orzeczniczą (wydaje informacje, opinie i orzeczenia, udziela porad  

i wskazówek do pracy z dzieckiem);  

w 2018 roku wydano 328 opinii,  

195 orzeczeń i 90 informacji, 

 działalność terapeutyczną (terapia 

psychologiczna, pedagogiczna, 

logopedyczna, terapia Metodą Integracji 

Sensorycznej i EEG Biofeedback, 

rehabilitacja ruchowa, zajęcia z zakresu 

doradztwa – edukacyjno- 

zawodowego); w roku 2018 terapią na 

terenie Poradni objętych zostało140 dzieci/uczniów,                     sala terapii  

 działalność informacyjną , edukacyjno- profilaktyczną i wspierającą funkcję rodziny i szkoły 

(konsultacje z rodzicami i nauczycielami, warsztaty i szkolenia, konferencje, grupy wsparcia dla 

nauczycieli, spotkania instruktażowe, interwencje kryzysowe, itp.); w zasięgu działania Poradni 

postaje 59 przedszkoli, szkół i placówek, 

 działalność wspomagającą pracę szkół, przedszkoli i placówek ukierunkowaną na podnoszenie 

jakości ich pracy,  

  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w roku 2018 korzystało  z niego 25 dzieci 

 do 7 r.ż. 
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Liczba uczniów/słuchaczy z podziałem na szkoły prowadzone przez Powiat Pułtuski 

 

 

 

Liczba oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski 
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Liczba uczniów/słuchaczy w poszczególnych oddziałach w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

Liczba uczniów/słuchaczy  w poszczególnych oddziałach w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w roku szkolnym 2018/2019 

 

1.  

  

4 ODDZIAŁY 
107 UCZNIÓW

14 ODDZIAŁÓW
352 UCZNIÓW

3 ODDZIAŁY
67 UCZNIÓW

LICZBA ODDZIAŁÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

3 ODDZIAŁY 
84 UCZNIÓW

16 ODDZIAŁÓW W TYM
404 UCZNIÓW

3 ODDZIAŁY
59 UCZNIÓW

LICZBA ODDZIAŁÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
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Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa  

w Pułtusku w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa 

w Pułtusku w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ODDZIAŁÓW 
184 UCZNIÓW5 ODDZIAŁÓW 

107 UCZNIÓW

2 ODDZIAŁY 
56 UCZNIÓW

LICZBA ODDZIAŁÓW W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. BOLESŁAWA PRUSA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TECHNIKUM NR 2

KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ NR 2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR
2

7 ODDZIAŁÓW 
165 UCZNIÓW

2 ODDZIAŁY 
54 UCZNIÓW

4 ODDZIAŁY 
89 UCZNIÓW

LICZBA ODDZIAŁÓW W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. BOLESŁAWA PRUSA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

TECHNIKUM NR 2

KLASY ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ NR 2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR
2
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Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz  w roku szkolnym 2017/2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. A. Karłowicz w roku szkolnym 2018/2019 
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9 ODDZIAŁÓW
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1 ODDZIAŁ 
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SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. A. KARŁOWICZ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA SPECJALNA

KLASY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
SPOŁECZNEGO

PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
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Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na szkoły prowadzone przez Powiat Pułtuski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni w podległych szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Pułtuski wg stopnia awansu zawodowego 
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W 2018 roku przeznaczono kwotę 91 717, 00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 

 

Szkoła/placówka LO ZSZ ZS SOSW PP - P Ogółem 

Formy doskonalenia zawodowego kwota (zł) kwota  (zł) kwota  (zł) kwota  (zł) kwota (zł) kwota (zł) 

1. Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. - - - - - - 

2. 

Organizacja i prowadzenie: 

a) wspomagania szkół i placówek, 

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze.  

- - - - 1.000 1.000 

3. 

Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 

seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 
4.500 3.500 2.500 9.000 1.000 20.500 

4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. - 500 900 1.000 1.000 3.400 

5. 
Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli. 
6.300 7.900 8.500 6.500 3.000 32.200 

6. 

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły 

lub placówki. 
2.750 1.500 2.500 - 16.500 23.250 

7. 

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki 

uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.  

2.300 3.720 2.000 1.347 2.000 11.367 

Razem:    15.850 17.120 16.400 17.847 24.500 91.717 

 Ustalono  następujące formy i specjalności, na które przyznawane było dofinansowanie: 

1) studia podyplomowe z zakresu: logopedia, integracja sensoryczna, geografia, poradnictwo dietetyczne i żywieniowe, fryzjerstwo i wizaż,  edukacja dla 

bezpieczeństwa, rachunkowość, logistyka i spedycja, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, ekonomia, biologia, surdopedagogika, 

tyflopedagogika, bibliotekoznastwo; 

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa oświatowego, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oceniania kształtującego, podnoszenia jakości edukacji matematycznej, wzmacnianie kompetencji wychowawczych. 
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FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

 

W świetle obowiązujących przepisów zadania oświaty finansowane są przede wszystkim z 

subwencji ogólnej części oświatowej.  Roczny poziom części oświatowej kształtuje się następująco: 

w roku 2017 – 17 644 145,00 zł 

w roku 2018 – 18 040 124,00 zł 

Wielkość ta uzależniona jest od liczby uczniów w roku szkolnym. Algorytm podstawowy  na jednego 

ucznia wynosi: 

w roku 2017 – 5 292,7779 zł 

w roku  2018 – 5 409,1141 zł 

Zasady naliczania części oświatowej dla samorządów corocznie reguluje rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej. Na finansowanie zadań bieżących oświaty przeznaczono: 

w roku 2017 – 26 890 310, 80 zł, w tym : 

- wydatki bieżące: 21 082 952,26 zł 

- zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę: 5 807 358,54 zł 

w roku 2018 –  27 798 507,62 zł, w tym: 

- wydatki bieżące: 22 357 702,41  zł 

- wydatki inwestycyjne: 5 440 805,21  zł 

 

Dla zapewnienia lepszego poziomu finansowania zadań oświatowych we wszystkich jednostkach 

utworzono rachunek dochodów własnych, a środki przeznacza się na finansowanie wydatków, 

zwłaszcza rzeczowych w tych placówkach. 

Dodatkowe środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych wynoszą: 

w roku 2017  - 165 614,13 zł 

w roku 2018   – 136 987,13 zł 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do ewidencji prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego  wpisane 

były następujące  szkoły i placówki niepubliczne: 
 

lp.  Nazwa szkoły/ placówki Organ prowadzący Dodatkowe informacje 

1.  I Liceum Ogólnokształcące 

CN- B  w Pułtusku 

Jarosław Chrobot, Katarzyna 

Wojda 

uprawnienia szkoły 

publicznej; 

dotacja Powiatu 

2. -  Liceum Ogólnokształcące    

dla Dorosłych w Pułtusku 

-  Studium Rachunkowości     

dla Dorosłych w Pułtusku 

-  Studium Bezpieczeństwa               

i Higieny Pracy 

Wiesław Kołakowski uprawnienia szkoły 

publicznej; dotacja 

Powiatu 

3.  Szkoła Detektywów                       

i Pracowników Ochrony 

Międzynarodowa Federacja 

Modern Ju- Jitsu 

uprawnienia szkoły 

publicznej; dotacja 

Powiatu;  wykreślona          

z ewidencji 15.05.2018r. 

4.  Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

PIO 

Katarzyna Sieczkowska dotacja Powiatu – wczesne 

wspomaganie rozwoju 

dziecka 

5. Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

Aleksandra Kaczyńska 

Aleksandra Kaczyńska dotacja Powiatu – wczesne 

wspomaganie rozwoju 

dziecka 
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POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

7 października 2018r. w nowo otwartym budynku sali gimnastycznej przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.  
 

 
         nauczyciele nagrodzeni nagrodą Starosty Pułtuskiego  
 

Oprócz życzeń skierowanych do pracowników oświaty, Starosta Pułtuski i dyrektorzy powiatowych 

placówek edukacyjnych wręczyli łącznie 40 nagród przyznanych: 

w  Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku: 

– nagrodę Starosty Pułtuskiego-  nauczycielowi Rafałowi Chmielewskiemu; 

– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Michałowi Czarneckiemu, Małgorzacie Dudyś, Jolancie 

Gorczyńskiej, Janowi Pieńkowskiemu, Jolancie Rutkowskiej oraz pracownikowi administracji – 

Sławomirowi Karwackiemu. 

w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: 

– nagrodę Starosty Pułtuskiego- nauczycielce Dorocie Sobocińskiej; 

– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Aleksandrze Lasockiej, Danucie Filipiak, Katarzynie 

Dydze, Łukaszowi Dymkowskiemu oraz pracownikom administracji i obsługi – Annie Kaźmierczak, 

Józefowi Sosnowikowi. 

w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku: 

– nagrodę Starosty Pułtuskiego – nauczycielce Teresie Zielińskiej; 

– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Annie Balcerowskiej, Barbarze Smutkiewicz, Jolancie 

Jadaś, Justynie Rachubie-Mućce oraz pracownikom administracji i obsługi – Ewelinie Piekarzewskiej, 

Zdzisławowi Wrzeszczowi, Janowi Murzie.  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku: 

– nagrodę Starosty Pułtuskiego – nauczycielce Oldze Sepełowskiej; 

– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Małgorzacie Bandurskiej, Wiesławowi Cienkowskiemu, 

Joannie Gaweł, Monice Górskiej, Joannie Kaczmarczyk, Małgorzacie Kurpiewskiej, Annie 

Napiórkowskiej, Pawłowi Rembeckiemu, Żanecie Tkaczyk, Rafałowi Wiśniewskiemu oraz 

pracownikom administracji i obsługi –Barbarze Kakowskiej,  Małgorzacie Kozłowskiej, Elżbiecie 

Borek, Szczepanowi Barkale. 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku: 

– nagrodę Starosty Pułtuskiego – psycholog Katarzynie Piotrowskiej; 

– nagrodę dyrektora szkoły – pedagog, logopedzie Anecie Zając oraz pracownikowi 

administracji  Katarzynie Piechotce.  

https://powiatpultuski.pl/powiatowy-dzien-edukacji-narodowej2018/powiatowy-dzien-edukacji-narodowej2018-4/
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STYPENDIA STAROSTY 
 

Na podstawie  „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre 

wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XXIX/215/09 Rady Powiatu  w Pułtusku   z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce szkół 

prowadzonych przez Powiat”(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3511, ze zm.) oraz na podstawie  

„Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych”, stanowiącego załącznik do uchwały                                      

Nr XXXIII/194/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  25 marca 2013r. w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4150), Starosta Pułtuski w roku 2018 przyznał stypendia 88 uczniom  

na łączną kwotę 71 200,00 zł. 

 

 
Stypendyści z ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku  

 

Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymało:  

- 52 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku na kwotę 41 600,00 zł 

- 25 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kwotę 20 000,00 zł 

- 7 uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na kwotę 5 600,00 zł 

 

 

Stypendia za osiągnięcia wysokich 

wyników sportowych otrzymało 4 uczniów, 

w tym: 

- 3 z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego na kwotę 3 200,00 zł  

- 1 z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra 

Skargi na kwotę 800,00 zł  

 

 

 
 

Stypendia sportowe przyznane na sesji 26.X. 2018r  

https://powiatpultuski.pl/wreczenie-stypendiow-starosty-pultuskiego-2/stypendysci_2018_2019-3/
https://powiatpultuski.pl/wreczenie-stypendiow-starosty-pultuskiego-2/stypendysci_2018_2019-1/
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PROMOCJA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ 

W ramach działań promujących ofertę edukacyjną szkół  z terenu powiatu pułtuskiego  15 marca 

2018r. w Akademii Humanistycznej  

im. A. Gieysztora  po raz kolejny odbyło  

się Powiatowe Forum Edukacyjne. Szkoły 

ponadgimnazjalne (Liceum Ogólnokształcące  

im. P. Skargi, Zespół Szkół Zawodowych 

 im.  J. Ruszkowskiego, Zespół Szkół  

im. B. Prusa oraz Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej  

w Golądkowie) zaprezentowały ofertę 

edukacyjną na rok szkolny 2018/2019, 

możliwości i zalety kontynuowania nauki 

 na terenie naszego powiatu.   
prezentacja oferty edukacyjnej przez ZS  
 

 

Forum  zakończyło się zwiedzaniem 

stoisk szkół i placówek oświatowych, 

gdzie gimnazjaliści mieli możliwość 

bezpośredniego kontaktu z 

nauczycielami   i uczniami.  

 

 

Uczniowie i przedstawiciele samorządów gminnych 

na Powiatowym Forum Edukacyjnym 

 

PRACODAWCY DLA MŁODYCH 

 
W lutym 2018r. zorganizowano spotkanie 

uczniów klas maturalnych oraz  klas 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej  z 

przedstawicielami  firm: ETI  POLAM, 

MARDOM, DOM POLONII,QUAD 

GRAPHICS,  ZAKŁAD MLECZARSKI 

WINNICA. Podczas spotkania przedstawiciele 

ww. firm przedstawili uczniom 

charakterystykę reprezentowanej przez siebie 

firmy, jej strukturę organizacyjną, formy 

działalności oraz oferty pracy.  
 

spotkanie pracodawców z uczniami ZSZ  

Podczas spotkania zaproszono pracodawców 

do bliższej współpracy ze szkołami 

prowadzonymi przez Powiat Pułtuski oraz 

podejmowania działań na rzecz kształcenia 

zawodowego, m.in. włączenie w planowanie 

procesu dydaktycznego czy obejmowanie 

patronatem  poszczególnych                                        

klas szkół zawodowych.                                                  spotkanie pracodawców z uczniami ZSZ 
  

https://powiatpultuski.pl/powiatowe-forum-edukacyjne2018/dsc_0683-2/
https://powiatpultuski.pl/powiatowe-forum-edukacyjne2018/dsc_0689-3/
https://powiatpultuski.pl/pracodawcy-dla-mlodych/dsc_0543-2/
https://powiatpultuski.pl/pracodawcy-dla-mlodych/dsc_0565-2/
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SPORT 
 

Zarząd Powiatu każdego roku przyznaje kwotę 20 000,00 zł na organizację zawodów sportowych -

mistrzostw powiatu pułtuskiego.  

W roku 2018r. zorganizowano: 

 36 zawodów sportowych – mistrzostw powiatu pułtuskiego, w tym 26 zawodów dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i 10 zawodów sportowych dla uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Pułtuski, 

 

 zapewniona została na każdych zawodach sportowych opieka medyczna,   

 

 sfinansowano  4 wyjazdy  na mistrzostwa rejonowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 

 dodatkowo na prośbę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku 

zorganizowano 2 przejazdy uczniów na mistrzostwa rejonowe. 

 

 

Poniesione koszty  w okresie styczeń – czerwiec 2018r.  

(II semestr roku szkolnego 2017/2018)  

 

11 443,92 zł 

Nagrody (medale, dyplomy) 4 178,40 

Przejazdy na zawody rejonowe 2 995,92 

Opieka medyczna 4 140,00 

Toaleta przenośna(biegi przełajowe) 129,60 

 

Poniesione koszty w okresie wrzesień- grudzień 2018r. 

(I semestr roku szkolnego 2018/2019) 

 

5 170,47 zł 

Nagrody (medale, dyplomy) 1 700,87 

Przejazdy na zawody rejonowe 1 000,00 

Opieka medyczna 2 340,00 

Toaleta przenośna 129,60 

 

Razem w roku 2018 wykorzystano 16 614,39 zł 

 

 

W ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Pułtuskiego aktualnie wpisanych jest: 

 22  Uczniowskie Kluby Sportowe, 

 15 Klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
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PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

 

„Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku”  
 

 
nowa sala gimnastyczna przy LO  
 

Sala gimnastyczna mieści się w dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 1237,41 m2. 

Na parterze znajdują się m.in. przebieralnie, natryski, szatnie, pokój nauczycielski, pomieszczenia 

gospodarcze, łazienki, magazyn sportowy oraz sala gimnastyczna – wielofunkcyjna o powierzchni 

ok. 400 m2. Wzdłuż sali przewidziano widownię na 112 miejsc. Na piętrze są m.in. sala do ćwiczeń 

korekcyjnych o pow. 89,03 m2, siłownia 

81,85 m2. Na zewnątrz: boisko 

wielofunkcyjne, skocznia w dal, jak 

również drogi wewnętrzne i parking. 
 

Wartość projektu wyniosła  

5 793 517,20zł, w tym: 

 dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Rozwoju 

Szkolnej Infrastruktury Sportowej – 

Edycja 2017- 2 614 900,00 zł 

 wkład własny – 3 178 617,20zł 
 

Okres realizacji:  

07.03.2017 r. – 31.10.2018 r.  
 

 

otwarcie sali gimnastycznej przy LO -17.X.2018r.  

  

https://powiatpultuski.pl/budynek-dlugo-oczekiwanej-sali-sportowej-przy-liceum-ogolnoksztalcacym-im-piotra-skargi-w-pultusku-oddany-do-uzytkowania/otwarcie-budynku-sali-przy-lo-2/
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 „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum  Ogólnokształcącego  im. Piotra 

Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania  i utrwalenia zabytku”  

Zakres robót budowalnych: wymiana pokrycia dachu, remont elewacji zewnętrznej budynku 

(uzupełnienie ubytków i malowanie), wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, osuszenie 

fundamentów budynku metodą nieinwazyjną, 

remont parkanu betonowego, wymiana instalacji 

odgromowej.  
 

Wartość projektu: 1 904 780,30 zł, w tym: 

 otrzymane dotacje: Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków - 1 010 437,00 zł  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  

280 000,00 zł 

 wkład własny  - 614.343,30 zł 

Okres realizacji   01.08.2018r. – 31.10.2018r. 
 

 

budynek LO im. P. Skargi po remoncie  elewacji i dachu       

 
 

Remonty w placówkach oświatowych  

W roku 2018 w każdej placówce oświatowej prowadzone były prace remontowe,  podnoszące 

estetykę bazy edukacyjnej np.: wyremontowano i adaptowano pomieszczenia Liceum 
Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku   

na łączną kwotę ok. 152.000,00 zł.  Zakres prac: 

 na parterze budynku dokonano adaptacji 

istniejących sal na szatnie oraz sale lekcyjne, 

 sala gimnastyczna została przekształcona na 

dwie pracownie- fizyczną i języka polskiego,  

 sala fitness została zaadaptowana na salę 

lekcyjną.  

 pomieszczenia siłowni, przebieralni i pokoju 

nauczycieli wychowania fizycznego zostały 

przekształcone na nowe szatnie, 

 w miejscu dawnej szatni wykonano przejście  

adaptowana sala lekcyjna                                            do nowej sali gimnastycznej. 
 

 
 

 „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – w ramach projektu wyposażono pracownię 

biologiczną, chemiczną oraz informatyczną, zakupiono program do nauki języka angielskiego  

i niemieckiego. Zorganizowane zostały m. in. 

laboratoria (z chemii, biologii i języków obcych), 

koła zainteresowań (biznesowe, europejskie  

i informatyczne), wykłady z cyberprzemocy, podczas 

których uczestnicy zostali poinformowani o 

rodzajach zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie 

 i sposobach leczenia uzależnienia od Internetu  

i wyjazdy studyjne; 

Wartość projektu – 300 900,00 zł, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej - 247 350,00 zł 

 wkład własny - 53 550,00 zł 

Okres realizacji 01.09.2017r. – 30.06.2019r. 

Uczestnicy projektu: 255 osób w tym 240 uczniów  

pracownia chemiczna w LO                                      oraz 15 nauczycieli LO im. P. Skargi w Pułtusku 
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„Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO 

Skargi”- w ramach projektu szkoła otrzyma nowoczesne narzędzia TIK (tablica interaktywna   

z projektorem, drukarka 3D i tablety) oraz materiały i sprzęty dydaktyczne na wyposażenie 

szkolnych pracowni geograficznej i fizycznej. Zorganizowane zostaną laboratoria  (geograficzne, 

fizyczne, języka angielskiego), koła zainteresowań (informatyczne, matematyczne, dziennikarskie  

i społeczne), szkolenia dla uczniów (z zakresu kompetencji kluczowych , zarządzania czasem, 

skutecznego uczenia się), szkolenia dla nauczycieli  (z zakresu stosowania narzędzi  TIK w procesie 

dydaktycznym, stosowania  nowatorskich form i metod pracy, metod pracy z uczniem zdolnym  

i mającym trudności edukacyjne). Uczestnicy 

projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału  

w spotkaniach dot. cyberprzestrzeni, w 

wykładach z zakresu nauk przyrodniczych oraz 

wyjazdach edukacyjnych.  

Wartość projektu – 378 862,50 zł w tym:  

 dotacja z Unii Europejskiej – 344 537,50 zł,  

 wkład własny – 34 325,00 zł.  

Okres realizacji 01.09.2018 – 30.06.2020 r.  

Uczestnicy projektu: 240 osób w tym 220 uczniów 

oraz 20 nauczycieli LO im. P. Skargi w Pułtusku. 
 

tablica interaktywna  w LO                                        
 

 

„Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim”  

Partnerzy projektu: Gmina Pułtusk, Gmina Świercze, Gmina Winnica, Gmina Zatory  

projekt skierowany jest do 180 uczniów oraz 7 nauczycieli  szkół powiatowych. 

Formy wsparcia dla uczniów- doradztwo 

edukacyjno – zawodowe (cykl warsztatów 

grupowych i indywidualnych, wyjazdy studyjne, 

konkursy z nagrodami). 

Formy wsparcia dla nauczycieli- studia 

podyplomowe z zakresu doradztwa  zawodowego 

Wartość projektu - 613 650,00 zł, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej - 535 610,00 zł 

 wkład własny- 78 040,00 zł 

Okres realizacji: 01.05.2017r. – 30.04.2019r. 
 

doradztwo edukacyjno -  zawodowe                            
 

 

„Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” - projekt realizowany przez Zespół Szkół  

im. Bolesława Prusa. W ramach projektu 

organizowane są staże, praktyki oraz kursy 

zawodowe (barmański, baristyczny, carvingu, 

kreowania wizerunku ślubnego, podstaw 

makijażu, fotografii reklamowej); doposażono 

pracownię usług fryzjerskich oraz pracownię 

projektowania fryzur.  

Uczestnicy projektu: 170 uczniów ZS  

Wartość projektu- 1 418 577,48 zł, w tym:  

 dotacja z Unii Europejskiej- 1 276 377,48zł 

 wkład własny - 142 200,00 zł 

pracownia usług fryzjerskich w ZS                                   Okres realizacji: 02.10.2017r. – 30.09.2019r. 
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„ TIK w nauczaniu matematyki”- projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa. 

Formy wsparcia: zajęcia wyrównawcze  

z matematyki, wyjazdy edukacyjne, warsztaty 

efektywnego uczenia się  i rozwoju osobistego, 

zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie 

pracowni matematycznej.  

Uczestnicy projektu: 170 uczniów i 30 nauczycieli 

ZS im. B. Prusa.  

Wartość projektu – 434 625,07 zł, w tym:   

 dotacja z Unii Europejskiej – 384 225,07 zł 

 wkład własny – 50 400,00 zł 

Okres realizacji: 1.08.2017r. - 30.06.2019r. 
 

tablica interaktywna  w ZS  

 

„Myśl kreatywnie, działaj aktywnie…” - projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Anny Karłowicz. 

Formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z matematyki, przyrody, zajęcia 

pozalekcyjne, warsztaty gastronomiczne, 

krawieckie, małych form dekoracyjnych   

i użytkowych, stylizacji wnętrz, florystycznych, 

edukacyjno-zawodowych oraz wyjazdy 

edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli; 

Wartość projektu – 236 954,44 zł, w tym: 

 dotacja z Unii Europejskiej: 170 716,49 zł 

 wkład własny: 66 237, 95 zł 

Uczestnicy projektu: 126 osób, w tym 87 uczniów 

oraz 39 nauczycieli SOSW im. A. Karłowicz 

obserwacje mikroskopowe w SOSW                                    Okres realizacji: 18.09.2017r.  - 30.06.2019r.  
 

Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku   
 

 

Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego  

do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Łączne koszty: 152 520,00 zł. 

Źródła finansowania:  

 dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w 

ramach wyrównywania różnic między regionami III) – 

72 660,00zł   

 środki własne powiatu 79.860,00zł  
 

samochód SOSW 
 

WYKONANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE: 

W 2018r. wykonano dokumentację techniczną dotyczące:  

 inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół  

im. Bolesława Prusa  w Pułtusku -94 080,00zł (środki własne powiatu)  

 inwestycji pn.:Roboty budowalne w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa  

wraz z przebudową poddasza” – 59 640,00zł (środki własne powiatu) 

http://soswpultusk.pl/site/assets/files/1412/20180202_130151.jpg
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POMOC SPOŁECZNA 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku jest jednostką organizacyjną samorządu 

terytorialnego, powstałą na podstawie uchwały Nr IV/13/98 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 

grudnia 1998r. 

PCPR działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu w Pułtusku uchwałą 

Nr XLIV/257/2018 z dnia 26 października 2018r. oraz Regulaminu Organizacyjnego podjętego 

Uchwałą Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lutego 2018r. 

PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz 

inne określone w ustawach, a w szczególności: ustawie o pomocy społecznej, ustawie 

  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych ustaw i rozporządzeń 

związanych z wykonywaniem zadań statutowych jednostki. 

Ponadto, PCPR wykonuje zadania zapisane w Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015–2022 (uchwała Rady Powiatu  

w Pułtusku  Nr IV/26/2015 z dnia 12 lutego 2015r.), w Powiatowym Programie Działań 

 na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015–2022 (uchwała Rady Powiatu  

Nr IV/27/2015 z dnia  12 lutego 2015r.), w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016–2022 (uchwała Rady Powiatu w 

Pułtusku Nr XIV/80/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.),  oraz w Powiatowym Programie Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2018–2020 (uchwała 

 Nr XXXVIII/222/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018r.). 
 

System  opieki  nad  rodziną  i  dzieckiem 
Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła nowe zadania dla gmin i powiatów 

związane ze sprawowaniem opieki i udzielaniem pomocy dla rodzin zastępczych. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zostało wyznaczone,  

na mocy zarządzenia Nr 73/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 października 2011r.,  

do pełnienia funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Zgodnie z założeniami ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza:  

spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.  

Jednym z głównych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy prowadzenie naboru 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 
 

W roku 2018- według stanu na 31 grudnia – w powiecie pułtuskim funkcjonowało 

-  48 rodzin zastępczych  

- 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało 70 dzieci i 13 pełnoletnich wychowanków.  

Na terenie powiatu pułtuskiego nie funkcjonują instytucjonalne formy pieczy zastępczej. 
 

Wyróżnienie dla Powiatu Pułtuskiego 
19 maja 2018r. - podczas VI Kongresu 

Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie Powiat 

Pułtuski, jako jeden z czterech powiatów  

w Polsce otrzymał wyróżnienie za organizację 

rodzinnej opieki zastępczej, w 2017r. nie umieścił 

żadnego dziecka  w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej.  

Wyróżnienie otrzymało również Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie pełniące funkcje 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Piknik Rodzinny z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” 

 

Corocznie w ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego PCPR jest organizatorem Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, pod honorowym 

patronatem Starosty Pułtuskiego. W dniu 25 

maja 2018 roku na terenie Domu Polonii w 

Pułtusku odbył się  piknik rodzinny z okazji 

„Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w ramach 

projektu pn. „Już dziś pracujemy  

na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Piknik rodzinny     

 

Piknik został zorganizowany dla rodzin 

zastępczych oraz usamodzielniających 

się wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej będących uczestnikami  

projektu pozakonkursowego i ich 

otoczenia, w celu integracji społecznej 

połączonej z aktywnym spędzaniem 

czasu wolnego.     

         Piknik rodzinny     

 

Rehabilitacja społeczna 

 

Jednym z głównych obszarów działalności PCPR jest realizacja zadań  z zakresu rehabilitacji 

społecznej. 

W 2018 roku Powiat Pułtuski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej otrzymał kwotę 423 915,00 zł. (z tego 293 333,00 zł przeznaczone zostało  

na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej przez PCPR, 130 582,00 zł otrzymał 

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zadania w ramach rehabilitacji społecznej wypłaciło 

dofinansowania  na kwotę 293 333,00 zł.  

 

Środki finansowe zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania w następujących 

wysokościach: 

 

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: 

37 dorosłych osób niepełnosprawnych    kwota  36 682,00 zł 

9 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych   kwota    6 039,00 zł 

6 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej    kwota    6 504,00 zł 

6 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej              kwota               4 338,00 zł 

 

         Ogółem 53 563,00 zł 
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W 2018 r. o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  ubiegało się wraz                       

z opiekunami 89 osób. 

 

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

7 dorosłych osób niepełnosprawnych   kwota               8 611,00 zł 

1 dziecko i młodzież niepełnosprawna   kwota                1 934,00 zł 

 

Ogółem    10 545, 00 zł 

 

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

137 dorosłych osób niepełnosprawnych  kwota              132 950,00 zł 

16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  kwota                 35 104,00 zł 

Ogółem             168 054,00 zł 

 

 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 

likwidacja barier w komunikowaniu się  2 osoby na kwotę      4 000,00 zł 

likwidacja barier architektonicznych   11 osób na kwotę   54 831,00 zł 

likwidacja barier technicznych   1 osoba na kwotę      2 340, 00 zł 

Ogółem  61 171, 00 zł 

 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Organem opiniującym i doradczym Starosty jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych działająca  na podstawie Zarządzenia Nr 33/07 Starosty Pułtuskiego 

z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Społecznej 

 do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pułtusku, w  5 - osobowym składzie.  

W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń podczas których opiniowano i podejmowano decyzje 

dotyczące min. podziału i wykorzystania środków przyznanych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu pułtuskiego z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowanie ze środków PFRON projektu 

 w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”. 

 

 

Pomoc  instytucjonalna 

 

Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej – Starosta przy pomocy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, 

powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, czyli ośrodków wsparcia, domów 

pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Centrum sprawuje kontrolę merytoryczną wynikająca z obowiązujących przepisów prawa  

nad następującymi jednostkami funkcjonującymi na terenie powiatu pułtuskiego: 

1.domami pomocy społecznej, 

2.środowiskowym domem samopomocy. 
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Na terenie powiatu pułtuskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej o łącznej  

liczbie miejsc 504:  

- Dom Pomocy Społecznej koedukacyjny dla osób przewlekle chorych psychicznie  

w Obrytem   o liczbie miejsc – 290; 

- Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Ołdakach  

o liczbie miejsc – 118  z oddziałem koedukacyjnym dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

- Dom Pomocy Społecznej koedukacyjny dla osób przewlekle chorych psychicznie  

w Pułtusku o liczbie miejsc 96. 

oraz:  

- Środowiskowy Dom Samopomocy z liczbą 60 miejsc dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie  i przewlekle psychicznie chorych. 

 

Domy zapewniają całodobową opiekę oraz świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, 

społeczne i religijne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb zgodnie  

z obowiązującymi standardami. 

Zasady organizacji i funkcjonowania  domów pomocy społecznej, uwzględniają stopień 

psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, a w szczególności ich prawo do: 

– godności i intymności, 

– możliwości dokonywania wyborów, 

– aktywnego trybu życia, 

– posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie, 

– korzystania z własnej odzieży, 

– przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, 

– podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym. 

Dążeniem placówek jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii zajęciowej 

oraz działalności kulturalno-oświatowej, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań 

podopiecznych.  

 

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018 działając z upoważnienia Starosty 

Pułtuskiego wydało  218 decyzji, w tym: 

- 53 decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu; 

- 22 decyzje uchylające decyzje o umieszczeniu w DPS; 

-  4 decyzje wygaszające decyzje o umieszczeniu w DPS; 

- 84 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w DPS; 

-  1 decyzję o umorzeniu odpłatności za pobyt w ŚDS; 

-  9 decyzji o skierowaniu do ŚDS na 3 m-ce; 

- 32 decyzje o skierowaniu do ŚDS po raz pierwszy na 2 lata; 

-   1 decyzję o ponownym skierowaniu do ŚDS; 

- 8 decyzji zmieniających odpłatność i zwalniających z odpłatności za pobyt w ŚDS; 

- 4 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w ŚDS. 

 

Na  umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu 

pułtuskiego, wg stanu na 31 grudnia 2018r. - oczekiwało 49 osób.  

W roku 2018 przyjęto do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu 

pułtuskiego -  49 osób.  
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Dom Pomocy Społecznej przy ul Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku 

DPS w Pułtusku od 2016r 
 

Władze samorządu powiatowego 

szukając możliwości zagospodarowania 

wolnych powierzchni w bloku D 

pułtuskiego szpitalu (będących w stanie 

surowym zamkniętym), po 

przeprowadzonych pracach 

adaptacyjnych,  w 2016r.  utworzyły ww. 

bloku - Dom Pomocy Społecznej dla 

przewlekle psychicznie chorych.  
 

Łączne koszty realizacji zadania to 

 4 859 041,00 zł (wraz z wyposażeniem).           uroczyste otwarcie DPS – 12 grudnia 2016r 

Źródła finansowania:  

- dotacja z budżetu państwa –.1 500 414,00 zł              

- dotacja celowa z budżetu m.st. Warszawy – 1 242 428,00 zł 

- środki własne powiatu – 2 116 199,00 zł  
 

Liczba miejsc – 96  

Koszt utrzymania mieszkańca w 2018r. wynosił – 3 453,95zł   
Do dyspozycji mieszkańców Domu są: pokoje z łazienką 2, 3, 4 osobowe, pracownie terapeutyczne, 

sala rehabilitacji i fizjoterapii oraz kuchenka podręczna. Obiekt wyposażony jest  

w pomieszczenia funkcjonalne takie jak: jadalnia, pralni, palarnia oraz magazyny. Wokół budynku 

znajduje się zagospodarowany teren zielony  

z chodnikami i ławeczkami do dyspozycji 

pensjonariuszy. 

Dom dąży do rozwijania w jak najszerszym 

zakresie różnych form terapii zajęciowej oraz 

działalności kulturalno-oświatowej, 

dostosowanych do potrzeb i zainteresowań 

podopiecznych. Mieszkańcy mają możliwość 

korzystania z terapii: muzycznej, plastycznej, 

zdobnictwa i dekoratorni, kulinarnej, sali 

psychoterapii, sali rehabilitacji, sali terapii  

sala fizjoterapii                                                        uzależnień.  

W ramach prowadzonej działalności kulturalno - oświatowej Dom organizuje różnego rodzaju  

imprezy okolicznościowe, np.:  

  „Biesiada Pod Chmurką” z udziałem zespołu muzycznego  „COVER” działającym  w DPS w 

Pułtusku, gościnny występ zespołu „COVER” w DPS w Ołdakach, 

 występ z okazji  Świąt Bożego Narodzenia w DPS w Pułtusk, 

 pokaz gry na instrumentach z okazji Andrzejek, spotkanie z naturą w Nadleśnictwie w Pułtusk, 
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„Biesiada Pod Chmurką” - zespół muzyczny „COVER”  Występ z okazji  Świąt Bożego Narodzenia  

 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Regionalnego w Pułtusku, 

 warsztaty w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie "Puszcza Biała - 

Moja Mała Ojczyzna". 
W ramach zajęć muzycznych działa zespół „COVER”, który swoje programy prezentuje na różnych 

uroczystościach okolicznościowych na terenie placówki oraz na imprezach  wyjazdowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem      
 

Liczba miejsc – 290 

średniomiesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w 2018r. wynosił –  

3 098,00zł   

 

Dom Pomocy Społecznej 

 w Obrytem jest placówką stałego 

pobytu, przeznaczony dla przewlekle 

psychicznie chorych kobiet i 

mężczyzn.  
 

 

budynek DPS w Obrytem  
 

W 2018r. na bieżąco prowadzono prace remontowe poprawiające funkcjonalność oraz estetykę 

Domu. Poza tym zakupiono m.in.: wyposażenie do pokoju odwiedzin, meble do gabinetu 

zabiegowego Blok B (parter), łóżka dla  mieszkańców Domu. W Domu Pomocy Społecznej w 

Obrytem prowadzone są terapie zajęciowe: cukiernictwo, krawiectwo, hafciarstwo, gobeliniarstwo, 

tkactwo-sztuki użytkowej, malarstwo, plastyczna, dekoratorstwo, muzykoterapia. 

      gabinet zabiegowy                          terapia zajęciowa              prace mieszkańców Domu  

W ramach prowadzonej działalności kulturalno - oświatowej Dom organizuje różnego rodzaju  

imprezy okolicznościowe, np.: 

 Jasełka – przedstawienie w wykonaniu uczniów szkoły Podstawowej  z  Woli Mystkowskiej, 

 występy – program patriotyczny– Szkoła Podstawowa  z  Komorowa, 
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 DPS Obryte – występy dla mieszkańców 

Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca 

"Mazowiacy", 

 wycieczka na Mazury-Mikołajki, 

 ognisko, grill i zabawa taneczna dla 

mieszkańców  Domu, 

 XV Kabaretowe Obryckie Spotkania 

Artystyczne - KOSA 2018-DPS Obryte, 

 koncert dla mieszkańców – kolędy w 

wykonaniu zespołu muzycznego z  

Pułtuska,                                                                                   KOSA 2018 
  

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach  

 

 

Liczba miejsc – 118 

Średniomiesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w 2018r. wynosił – 

3.191,00zł   
 

Dom Pomocy Społecznej  

w  Ołdakach jest placówką stałego 

pobytu, przeznaczony dla  osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz osób przewlekle psychicznie 

chorych  
budynek DPS Ołdaki 
 

W 2018r. w Domu Pomocy Społecznej sukcesywnie przeprowadzano prace remontowe, które miały 

na celu podwyższenie standardu oddziału „Rodzinka”, tj. wymieniono podłogi, zakupiono lodówkę i 

zmywarkę. Poza tym pokoje mieszkańców Domu 

wyposażono w nowe tapczany, zakupiono szorowarkę do 

podłóg, wymieniono hydranty wewnętrzne. Ponadto 

doposażono Dział Żywienia w nowe akcesoria kuchenne. 

W Domu Pomocy Społecznym w Ołdakach prowadzone 

są terapie zajęciowe: kulinarna, plastyczna, ceramiczna, 

informatyczna, muzykoterapia. 

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-

oświatowej w 2018 roku organizowane były m.in: 

 koncert zespołu „Mazowiacy 

 biesiada o charakterze patriotycznym,  

 zabawa karnawałowa z udziałem innych domów,                                                                                               

 obchody przy ognisku I Dnia Wiosny, Walentynki, 

Spotkanie Rodzin      

 wycieczka do Zamku Książąt w Ciechanowie                          szorowarka do podłóg 

 

terapia zajęciowa                                     spotkanie rodzin – 2018 
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Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku 

(typ łączony A i B). 
  

 
      siedziba ŚDS od 2017r. 

 

Przeniesienie Środowiskowego Domu 

Samopomocy do nowej, większej 

siedziby, spełniającej wyższe standardy, 

miało miejsce  w grudniu 2017r.  

Powyższe było możliwe dzięki 

rozbudowie i przebudowie dawnego 

budynku „A” Starostwa Powiatowego 

w Pułtusk na potrzeby ww. jednostki. 

 

Łączne koszty realizacji zadania to 

1.559.480,00zł 

Źródła finansowania:                                       oficjalne otwarcie nowej siedziby ŚDS-19.II. 2018r. 
 

 dotacja z budżetu państwa – 900 000,00 zł (tj.: roboty budowalne – 800 000,00 zł, 

wyposażenie – 100 000,00 zł) 

 środki własne powiatu 659 480,00 zł  
 

Do grudnia 2017r. liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  wynosiła  30 osób  

i był to dom wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po przeniesieniu Domu  do 

nowej siedziby, poszerzono działalność ośrodka wsparcia tworząc Dom typu A i B o łącznej 

liczbie 60, również dla osób przewlekle psychicznie chorych.  

Uczestnicy Domu to mieszkańcy Gminy Pułtusk – 27osób, Gminy Gzy – 3 osoby, Gminy 

Winnica – 6 osób, Gminy Świercze – 3 osoby, Gminy Obryte – 7 osób, Gminy Zatory – 8 osób, 

Gminy Pokrzywnica – 6 osób.   

W celu zapewnienia prawidłowej ciągłości działania i możliwości aktywnego uczestnictwa, 

Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Pułtusku mając do dyspozycji 9-osobowy samochód, 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych organizował przewozy i odwozy 

uczestników zajęć. Z usługi transportowej w trakcie roku korzystało 38 osób. 



53 

 

Głównym celem placówki jest poprawa funkcjonowania uczestników Domu w życiu 

codziennym, rozwój samodzielności i umiejętności interpersonalnych. Dążenia ukierunkowane 

są na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb podopiecznych. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie 

terapii zajęciowych oraz treningów umiejętności, niezbędnych w życiu codziennym, 

dostosowanych do potrzeb uczestników. 

Prowadzone są następujące terapie: kulturalno-

oświatowa, plastyczno-krawiecka, ruchowa, 

majsterkowo-ogrodnicza, kulinarna, 

komputerowa, poradnictwo psychologiczne 

oraz treningi: higieniczny i dbałości o wygląd 

zewnętrzny, porządkowy, kulinarny, 

umiejętności praktycznych, budżetowy, 

prozdrowotny, komunikacji, umiejętności 

spędzania wolnego czasu, umiejętności  

interpersonalnych i rozwiązywania problemów. 
 

terapia kulturalno – oświatowa                              
 

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej w 2018 roku organizowane były min: 

 przyjęcie urodzinowe uczestników, 

 spotkanie Wielkanocne , 

 spacery rekreacyjne zwiedzanie Domu Polonii 

 Dzień Rodziny, 

 wycieczka do Sierpca i Płocka. 

 XIV Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami 

Puszczy Kurpiowskiej w Łubcu, 

 spotkanie integracyjne z okazji pożegnania lata 

 wycieczka do ZOO i do kina na seans filmowy,                

 wyjazd na kręgle do Różana.                        

                                                                               wycieczka Sierpc-Płock 
 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzenia 

Nr 1/2000 z dnia 10 stycznia 2000r. Starosty Powiatu Pułtuskiego. Zespół realizuje zadania z 

zakresu administracji rządowej działając przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  

Pułtusku. Obszarem działania Zespołu jest Powiat Pułtuski. Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności jest jednostką merytorycznie samodzielną. Obsługę 

administracyjno-finansową prowadzi Centrum. Wydatki pokrywane są ze środków finansowych 

budżetu Państwa.  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o 

niepełnosprawności dla osób oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w pierwszej 

instancji. Poza tym Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe dla 

osoby niepełnosprawnej mającej znaczne trudności w poruszaniu się i przemieszczaniu i dla 

placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. W skład 

Zespołu wchodzą: przewodniczący, sekretarz, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy 

zawodowi, pracownicy socjalni.  

W 2018r. Zespół wydał: 

 800 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 

 111 orzeczeń o niepełnosprawności,  

 211 legitymacji dla osoby dorosłej,  

 11 legitymacji dla dziecka, 

 125 kart parkingowych dla osoby dorosłej,  

 4 karty parkingowe na wniosek rodzica/opiekuna dla dziecka,  

 7 kart parkingowych dla placówek 
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UROCZYSTOŚCI I IMPREZY ORGANIZOWANE 

 PRZEZ POWIAT NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

VII Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
 

19 kwietnia 2018r.  w sali pułtuskiego Kina Narew odbyło się uroczyste otwarcie VII Wystawy 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która trwała  do 26 kwietnia 2018 r. Głównym celem 

wystawy była prezentacja prac plastycznych 

podopiecznych powiatowych instytucji  

i placówek opieki społecznej.  Organizatorami 

wystawy byli: Starosta Pułtuski oraz Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pułtusku, a współorganizatorami: Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny 

Karłowicz w Pułtusku, Środowiskowy Dom  

Samopomocy w Pułtusku, Domy Pomocy 

Społecznej  w Pułtusku,  Obrytem i Ołdakach 

oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w 

Pułtusku. 
 

uczestnicy wystawy                                     

 

XIX Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych 

 

12 czerwca 2018r. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XIX Międzypowiatowy Mityng 

Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Mityngu był Zarząd Powiatu w 

Pułtusku,  a współorganizatorami: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Dom 

Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom 

Pomocy Społecznej w Obrytem, Dom 

Pomocy Społecznej w Pułtusku, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Pułtusku.  

uczestnicy Mityngu Lekkoatletycznego  

 

W mityngu wystartowało  13 drużyn  

reprezentujących: Specjalne Ośrodki Szkolno-

Wychowawcze w: Płońsku, Mławie, Pułtusku, 

Wyszkowie, Ciechanowie, Jońcu;  Zespoły 

Szkół Specjalnych w: Brańszczyku, 

Legionowie,  Domy Pomocy Społecznej w: 

Brańszczyku, Pułtusku, Obrytem i Ołdakach 

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Pułtusku. Zawodnicy za zajęcie I, II i III 

miejsca otrzymali medale oraz dyplomy                                  nagrodzeni uczestnicy mityngu 

a wszystkie drużyny pamiątkowe puchary.                            
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PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE 

REALIZOWANE W POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku - budowa budynku garażowo-gospodarczego  
 

 

 
 

 

 

 
budynku garażowo-

gospodarczego – XI.2018r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        budynek garażowo-gospodarczy – IV.2019r. 
 

Budynek garażowo – gospodarczy, dwukondygnacyjny, o łącznej powierzchni użytkowej  

210 m2, z przeznaczeniem na garaż dwustanowiskowy oraz pomieszczenia o charakterze 

magazynowym. 

Łączne koszty: 672 212,00 zł  

I etapu inwestycji zrealizowano w 2018r. o wartości 308 728,82 zł   
 

Powiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” – likwidacja barier 

transportowych. 

Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku  
Zakup samochodu 9-miejscowego 

dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Łączne koszty: 152 500,00 zł 

Źródła finansowania:  

- dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych -  80 000,00zł 

- środki własne powiatu  72 500,00 zł 

 

 

 
samochód DPS Pułtusk  
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Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem  
 

Zakup samochodu 9-miejscowego 

dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Łączne koszty: 152 520,00 zł. 

Źródła finansowania:  

- dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych– 72 660,00zł 

- środki własne powiatu – 79 860,00zł 
 
 

 

samochód DPS Obryte  
 

Zakup samochodu 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach  
 

Zakup samochodu 9-miejscowego 

dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Łączne koszty: 152 520,00 zł. 

Źródła finansowania:  

- dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych –72 660,00 zł 

- środki własne powiatu 79 860,00 zł  

 
samochód DPS Ołdaki 

 

 

PROJEKT „JUŻ DZIŚ PRACUJEMY NA LEPSZE JUTRO” 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizowało projekt pozakonkursowy „Już 

dziś pracujemy na lepsze jutro”. Okres realizacji projektu: 1.02.2017 r. – 31.08.2018r. Wartość 

projektu 490 225,09zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-  392 

180,07 zł. 

W ramach projektu zrealizowano 

następujące formy wsparcia: poradnictwo 

psychologiczne, prawne, zawodowe,  

szkołę dla rodziców, trening kompetencji 

społecznych, grupy wsparcia dla rodzin 

zastępczych z terenu powiatu, kursy i 

szkolenia zawodowe min. : kurs prawo 

jazdy kat. B, C, CE, pracownika 

administracyjno-biurowego, magazyniera 

– fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej, wizażu              Kurs wizażu i stylizacji paznokci 

i stylizacji paznokci, spawacza, wózków widłowych, hydraulika, obsługi komputera , staże,  

zasiłki i pomoc w naturze,  działalność kulturalno-społeczna, w tym dwa zorganizowane 

wyjazdy integracyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Domu Zagadek i ZOO, 

działania o charakterze społeczno – integracyjnym, w tym zorganizowany Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego. Poprzez podjęte działania: 7 uczestników projektu podjęło zatrudnienie, 5 uzyskało 

kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i certyfikatem,  

11 osób biernych zawodowo zarejestrowało się jako bezrobotne poszukujące pracy.  
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA 

I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO  
 

W lutym 2018 r. uruchomiono zmodernizowany System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania 

Powiatu Pułtuskiego. System ten powstał w ramach 

dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w 

powiecie pułtuskim na terenie gminy Pułtusk, Obryte  

i Pokrzywnica. Wartość zadania 514.530,00zł, w tym 

łączny wkład Powiatu Pułtuskiego oraz partnerów 

projektu: Gminy Pułtusk, Pokrzywnica i Obryte - 

140.084,81zł. Celem systemu  jest zapewnienie 

przekazywania sygnałów alarmowych oraz 

komunikatów głosowych w razie wystąpienia różnych 

zagrożeń. System składa się  z 21 punktów 

alarmowych wyposażonych w syreny szczelinowe  

o mocy 900 Wat wraz z urządzeniami sterowania  i 

kontroli.  System ten sprawdził się już, m.in. podczas 

awarii głównej magistrali sieci  wodociągowej na  

ul. Kościuszki w Pułtusku w czerwcu 2018 r.,  gdzie 

ok. 10 tys. mieszkańców miasta i gminy Pułtusk   

w okresie upału pozbawionych było dostaw wody. 

syrena na budynku PSP nr 3 w Pułtusku     
 

WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 
W roku 2018r. przekazano 22.000,00zł 

na wykonanie kompleksowego remontu 

masztu antenowego przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Pułtusku. Remont obejmował: 

- remont masztu antenowego zlokalizowanego 

na dachu budynku KP PSP 

- remont pulpitu instalacyjnego stacji bazowych 

na Powiatowym Stanowisku Kierowania  

- zakup stacji bazowych wraz z  

oprzyrządowaniem.  
KP PSP w Pułtusku                                             
 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU  

RATOWNICTWA WODNEGO DLA PUŁTUSKIEGO  

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 
 

Powiat Pułtuski przekazał dotację dla 

Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w wysokości 

100.000,00zł  z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakup samochodu 4x4  

do ratownictwa wodnego, co stanowiło 50% 

wartości zakupu pojazdu.  
 

 

 

samochód WOPR                                                        
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  BUDOWA POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ  
 

 

 

 

 

 

 

poczekalnia autobusowa w budowie – stan na 15.05. 

2019r. 
 

W związku z koniecznością zapewnienia osobom korzystającym z publicznego transportu 

drogowego odpowiedniego miejsca oczekiwania, w 2018r. władze powiatu, w porozumieniu z 

Gminą Pułtusk, podjęły decyzję o budowie poczekalni. InwestycjA zlokalizowana jest na działce 

stanowiącej własność Gminy Pułtusk, położona przy ulicach Daszyńskiego i Nowy Rynek. 

Łączne nakłady finansowe – 1.028.074,00zł, (środki własne powiatu). Okres realizacji zadania – 

2018- 2019r.  

DOSTĘP DO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ 

W związku z zamknięciem z dniem 30 czerwca 2018 r. połączeń autobusowych wykonywanych 

przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie  S. A. w likwidacji,  miały 

miejsce na terenie powiatu pułtuskiego (podobnie  jak i w powiatach ościennych, gdzie usługi 

świadczył ww. przewoźnik) przejściowe trudności komunikacyjne w zakresie przewozu osób.  

Podjęto starania dla zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu do komunikacji autobusowej. 

Dla Zarządu Powiatu priorytetem było zapewnienie od 1 września 2018r. dojazdu uczniom do 

szkół ponadpodstawowych w Pułtusku oraz w Golądkowie  

W konsekwencji trzem prywatnym przewoźnikom udzielono zezwoleń  na wykonywanie 

przewozów regularnych osób na liniach komunikacyjnych, przebiegających w granicach powiatu 

pułtuskiego: 

 Cygany – Pułtusk przez Zambski – Ciółkowo – Obryte, 

 Pułtusk – Pułtusk przez Zambski – Sokołowo – Cygany, 

 Świercze – Gąsiorowo – Gzy – Pułtusk, 

 Pułtusk – Pokrzywnica – Winnica – Pułtusk, 

 Pułtusk – Gąsiorowo – Winnica – Pułtusk, 

 Pułtusk – Pułtusk przez Dzierżenin, 

 Przewodowo (szkoła) – Przewodowo (szkoła) przez Gąsiorowo, 

 Przewodowo (szkoła) – Przewodowo (szkoła) przez Sisice, 

 Przewodowo (szkoła) – Przewodowo (szkoła) przez Ołdaki 

Przewóz osób na liniach wykraczających poza granice powiatu odbywa się w ramach zezwoleń 

udzielonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.    

DDoo  cczzaassuu  ooddddaanniiaa  ddoo  uużżyyttkkoowwaanniiaa  ttyymmcczzaassoowweejj  ppoocczzeekkaallnnii  aauuttoobbuussoowweejj,,  zzggooddnniiee  zz  uucchhwwaałłąą  nnrr  

IIIIII//2244//22001188  RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  ww  PPuułłttuusskkuu  zz  ddnniiaa  1199  ggrruuddnniiaa  22001188rr..  ,,    wwłłaaddzzee  PPoowwiiaattuu  PPuułłttuusskkiieeggoo  

oorraazz  GGmmiinnyy  PPuułłttuusskk  ppooddjjęęłłyy  ddzziiaałłaanniiaa  ww  cceelluu    zzaappeewwnniieenniiaa  ooddppoowwiieeddnniicchh  wwaarruunnkkii  oocczzeekkiiwwaanniiaa  

nnaa  ppoołłąącczzeenniiaa  aauuttoobbuussoowwee  ––  pprrzzyy  uulliiccaacchh::    DDaasszzyyńńsskkiieeggoo  ii  NNoowwyy  RRyynneekk  uussyyttuuoowwaannoo  ppaawwiilloonn  ddllaa  

ppooddrróóżżuujjąąccyycchh..      
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

W dniach 1-16 lutego 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego została przeprowadzona 

kwalifikacja wojskowa zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2018 rok.  

Za jej przeprowadzenie na terenie powiatu 

pułtuskiego odpowiadał z ramienia Starosty 

Pułtuskiego – Wydział Zarządzania 

Kryzysowego we współdziałaniu z Wojskową 

Komendą Uzupełnień w Wyszkowie, 

Burmistrzem Miasta Pułtusk  

oraz wójtami gmin Powiatu Pułtuskiego.  

Do klasyfikacji wojskowej zgłosiło się ok 300 

osób.  
 

kwalifikacja wojskowa   
 

 

 IV STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY DLA MŁODZIEŻY 

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 18 maja 2018 r. na polanie 

Nadleśnictwa Pułtusk pod patronatem Starosty Pułtuskiego zorganizowany został  - IV 

Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla młodzieży z klas mundurowych Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz strzelców z Pułtuskiego Pododdziału 

Jednostki Strzeleckiej 1313. W szkoleniach 

wojskowo-obronnych wzięło udział ok. 80 

osób. Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa udzielił wsparcia Wójtowi Gminy 

Winnica i Stowarzyszeniu „Przystanek 

Winnica” w zorganizowaniu symulowanych 

działań antyterrorystycznych w Szkole 

Podstawowej z udziałem funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. W czasie ćwiczenia  

strzelecki obóz wojskowo-obronny                     przeprowadzono ewakuację uczniów szkoły.  

 

POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE PK. ,,PUŁTUSK 2018 
Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2022 

oraz dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniach  25-26 września 

zostało zorganizowane Powiatowo-Gminne Ćwiczenie Obronne  pk. ,,PUŁTUSK 2018”. 

Ćwiczenie przeprowadzono we współdziałaniu  z terenowymi organami administracji wojskowej 

i samorządowej powiatu pułtuskiego oraz Stałym Dyżurem Wojewody Mazowieckiego. 

Tematem ćwiczenia było: ,,Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 

przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w 

warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa 

i w czasie wojny”. W ramach współdziałania 

w ćwiczeniu uczestniczyli oficerowie i 

pododdziały z 5 Mazowieckiej Brygady 

Obrony Terytorialnej oraz Mazowieckiego 

Pułku Saperów w Kazuniu i Wojskowej 

Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Podczas 

ćwiczenia przeszkolono 145 osób, w tym  

44 osoby ze Starostwa Powiatowego, 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

101 osób z gmin powiatu pułtuskiego.  

 
ćwiczenie obronne  
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Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości oraz powiatowo-

gminnego ćwiczenia obronnego pk. ,,PUŁTUSK 

2018” w dniu 26 września 2018 r. 

zorganizowano piknik militarny w parku przy 

pułtuskim WOPR. W trakcie pikniku 

zaprezentowane zostały stoiska promocyjne, 

pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i 

policyjnego oraz innych instytucji. Dużą trakcją 

było lądowanie śmigłowca  
 

pokaz sprzętu wojskowego                                  

 

OCENA STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO  

POWIATU PUŁTUSKIEGO 

Rada Powiatu w Pułtusku na sesji w dniu 26 październiku 2018 r. dokonała oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego, opracowywanego corocznie przez 

Wydział Zarządzania Kryzysowego. 
 

 

STYCZEŃ 2018 - ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

W GMINACH: PUŁTUSK, OBRYTE, POKRZYWNICA I ZATORY 
 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa będący dyżurnymi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, pełnili w 2018 roku całodobowe dyżury w celu 

zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raporty ze zdarzeń 

były przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.  

 W styczniu 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego w gminach Pułtusk, Obryte, 

Pokrzywnica i Zatory wystąpiło realne zagrożenie powodziowe, spowodowane wystąpieniem 

oraz przemieszczaniem się zatorów śryżowo-lodowych powodujących gwałtowny przybór wód 

rzeki Narew. W czasie akcji przeciwpowodziowej główną uwagę skupiono na: monitorowaniu 

urządzeń przeciwpowodziowych chroniących tereny gmin Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory w 

zakresie całodobowej obserwacji oraz natychmiastowego zabezpieczenia przecieków i 

uszkodzeń obwałowania zapory bocznej Zbiornika Wodnego w Dębem. Akcja powodziowa była 

koordynowana przez Starostę Pułtuskiego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego we współdziałaniu z organami zarządzania kryzysowego gmin, siłami zbrojnymi, 

powiatowymi służbami i strażami oraz Wodami Polskimi. Dzięki podjętym działaniom 

prowadzonym przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz powiatowe i gminne 

służby, inspekcje i straże udało się opanować sytuację kryzysową i zapewnić bezpieczeństwo dla 

zagrożonych powodzią mieszkańców naszego powiatu.   

 W związku z istnieniem realnego zagrożenia powodziowego w powiecie pułtuskim, 

w sierpniu 2018 r. wystosowano wspólne wystąpienie skierowane do Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - podpisane przez Starostę Pułtuskiego, Burmistrza Miasta 

Pułtusk, Wójtów Gmin Obryte, Pokrzywnica i Zatory. W piśmie zwrócono się o rozwiązanie 

(wg posiadanych kompetencji) problemów zagrożenia powodziowego stwarzanego cyklicznie 

przez zatory śryżowo-lodowe na rzece Narew w powiecie pułtuskim oraz o podjęcie 

konkretnych działań w podległych Ministrowi instytucjach, w celu likwidacji miejsc 

zatorogennych oraz udzielenia pomocy władzom samorządowym w zapewnieniu właściwej 

ochrony mieszkańców zagrożonych powodzią przez administratora rzeki Narew. Pismo to 

skierowano do wiadomości Posła Ziemi Pułtuskiej - Ministra Ochrony Środowiska,  Prezesa 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa i Wojewody Mazowieckiego. 
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DROGI POWIATOWE 
 

Przebieg dróg na terenie powiatu pułtuskiego został ustalony uchwałą nr IV/28/2015  Rady 

Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r.  Łączna ich długość to 345,75 km.  

Zadania związane z utrzymaniem i modernizacją sieci dróg  wykonuje Zarząd Dróg 

Powiatowych w Pułtusku. Wydatki budżetowe jednostki stanowią przede wszystkim inwestycje, 

remonty, zimowe i bieżące  utrzymanie dróg powiatowych , a także utrzymanie jednostki – 

Zarządu Dróg Powiatowych.  

Rok 2018 był dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku aktywnym okresem  

w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg i obiektów 

mostowych należących do Powiatu Pułtuskiego.  

Przebudowano ok. 24,2 km dróg,  o łącznej wartości ok. 24 400 000 zł, 

środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych ok. 11 000 000 zł,  

w tym pomoc finansowa gmin 2 300 000,00zł  
 

1. Przebudowa drogi powiatowej NR 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów  
      na odc. Bylice-Klukowo (4,1 km)  

 

Wartość inwestycji ogółem: 3 961 534,00zł,  

w tym: 

 dotacja Wojewody Mazowieckiego - 

Program Rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:  

1 980 766,00 zł 

 dotacja Gminy Świercze: 400 000,00zł 

 Środki własne Powiatu 1 580 768,00zł 

 
odbiór drogi na odc. Bylice – Klukowo  
 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno  

   odc. Szyszki – Żebry Falbogi (5,3 km) 
 

Wartość inwestycji ogółem: 5 954 000,00 zł,  

w tym: 

 środki z rezerwy subwencji ogólnej 

budżetu państwa: 358 674,00 zł 

 dotacja Gminy Gzy – 550 000,00 zł  

 środki własne Powiatu – 5 045 326,00 zł 

 

 

 

 

 przebudowana droga na odc. Szyszki – Żebry Falbogi  
 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany – Ostaszewo  
w miejscowości Gzy (1,7 km)  

Wartość inwestycji ogółem: 1 007 413,00 zł,  

w tym: 

 dotacja ze środków związanych z 

wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

Urzędu Marszałkowskiego  

Woj. Maz.(tzw. FOGR)   – 165 000,00zł 

 dotacja Gminy Gzy – 150 000,00 zł 

 środki własne Powiatu – 692 413,00zł 

 

 
  przebudowana droga w m. Gzy  
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4. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grabówiec-Zatory 

odbiór drogi na odcinku Grabówiec – Zatory 

 

Wartość przeprowadzonych inwestycji  

ogółem: 8 347 246,00 zł 
 

 

Inwestycje zrealizowano w ramach zadań: 
 

 

 

 

1)„Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3442W na odcinku droga wojewódzka  

nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej  

nr 3432W na odcinku Grabówiec –  

Zatory” (7,4 km), 
Wartość inwestycji : 5 802 993,00 zł, 

 w tym 

  Lasy Państwowe – Środki Funduszu  

Leśnego – 2 600 000,00 zł, 

 dotacja Gminy Zatory – 700 000,00 zł, 

  środki własne Powiatu – 2 502 993,00 zł 

 

 

 

2)„Budowa mostu przez rzekę Prut w m. 

Zatory wraz z rozbudową drogi 

powiatowej nr 3432W na odc. w m. 

Zatory” (1,2 km) 
Wartość inwestycji: 2 544 253,00 zł, 

w tym: 

  środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 

państwa: 1 272 126,00 zł, 

  środki własne Powiatu: 1 272 127,00 zł 
most nad rzeką Prut w m. Zatory  

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – 

Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice – Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz 

wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi). Wartość inwestycji ogółem: 259.506zł – 

środki własne powiatu  
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6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo 

na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (I etap – 4,5 km)  
Łącznie zostanie przebudowane 6850 mb 

nawierzchni drogi, 2285 mb ścieżki 

rowerowej,5142 mb chodników, 121 miejsc 

postojowych. Wartość inwestycji ogółem: 

8 938 889,00zł, w tym:  

 dotacja z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu” – 4 129 504,77zł  

 dotacja Gminy Pułtusk – 500 000,00zł  

 środki własne powiatu – 4 309 384,00zł  
 

podpisanie umowy na dofinansowanie drogi z budżetu województwa mazowieckiego 
 

W roku 2018 na przebudowę drogi  wydatkowo: 4.469.413,44zł , w tym: dotacja z budżetu 

Województwa Mazowieckiego – 2 064 752,38zł , dotacja Gminy Pułtusk – 500 000,00zł, środki 

własne 1 904 661,06zł  
 

 

7. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w zakresie dróg powiatowych położonych 

w mieście Pułtusk dot. ulic:  Tysiąclecia, Jana Pawła II, Bartodziejskiej  
Zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej 

i  rowerowej w  Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki 

niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi  Priorytetowej IV - Przejście  

na gospodarkę niskoemisyjną - Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 

Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ 

projektu - Ścieżki i infrastruktura rowerowa (tzw. RIT).  

Liderem projektu jest Gmina Pułtusk. Zadanie planowano do realizacji  w 2018r. 

Z uwagi na informację lidera projektu,  termin realizacji zadania wydłużono do 31.XII.2019r . 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZADANIA DROGOWE 

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową na następujące zadania drogowe  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku 

Obryte – Gródek Nowy na dł. 3,9km.” 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku w m. 

Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo na dł. łącznej 5,1km.” 

  „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi 

powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki 

Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7km.” 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin – Szyszki - Gołymin 

Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie.” 

Wydatkowane środki finansowe na ten cel to 205 324,00zł (środki własne powiatu)  
 

BIEŻĄCE PRACE REMONTOWE WYKONYWANE  

PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
W roku 2018r. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace w ramach bieżącego utrzymania dróg: 

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni - 2000 m2 na kwotę 127 981,50 zł 

 remonty emulsją i grysem za 57 122,68 zł. 

Ponadto wykonano między innymi: wycinkę zakrzaczeń, koszenie poboczy i rowów, kopanie 

rowów, sprzątanie pozimowe, odtworzenie znaków poziomych, sprzątanie pasa drogowego, 

ustawianie oznakowania pionowego, równanie poboczy, naprawy ubytków w nawierzchni dróg 

oraz chodników, wymiany przepustów, żwirowanie dróg. 
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PROMOCJA I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA  

 
W Starostwie Powiatowym w Pułtusku podejmowane są działania, mające na celu promocję 

powiatu pułtuskiego.  

Powiat Pułtuski prowadzi stronę internetową pod 

adresem www.powiatpultuski.pl,  

na której systematycznie zamieszczane  

są najważniejsze aktualne informacje 

 i wydarzenia dotyczące działalności powiatu, 

ogłoszenia o wydarzeniach oraz relacje  

z wydarzeń wzbogacone dokumentacją 

fotograficzną. 

 

 

Informacje promujące powiat oraz relacje z ważnych wydarzeń 

publikowane są także na popularnym portalu internetowym Facebook 

www.facebook.com/powiatpultuski/ 
Niektóre informacje zarówno na stronie internetowej powiatu  

jak i Facebooku mają po kilka tysięcy odsłon.  

 

 

Zgodnie z wymogami prawnymi  Powiat 

Pułtuski prowadzi serwis BIP 

www.bip.powiatpultuski.pl , gdzie publikowane 

są oprócz danych kontaktowych do urzędu 

Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, 

także  dokumenty związane z działalnością 

urzędu: dokumenty strategiczne,  programy, plany,  projekty unijne,  uchwały Rady, Zarządu 

Powiatu, zarządzenia Starosty itd.  

Na podkreślenie zasługuje zakładka „Urząd Starostwa” gdzie dla interesanta podane są 

szczegółowe informacje o wykazie załatwianych spraw w urzędzie wraz z opisami oraz 

dostępnymi drukami. BIP zapewnia  powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej. 
 
 

PUBLIKACJE POWIATU PUŁTUSKIEGO 
 

 

Powiat Pułtuski wydaje publikacje i biuletyny mające na celu promocję powiatu pułtuskiego pod 

względem jego walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych, jak również informowanie 

mieszkańców o podejmowanych działaniach inwestycyjnych oraz ich rezultatach. Nadmienić 

należy, że wszystkie wymienione poniżej publikacje zostały nieodpłatnie rozpowszechnione 

wśród mieszkańców powiatu. 

„Powiat Pułtuski miejsca, które warto zobaczyć” 
 

W roku 2018 w ramach realizowanego projektu 

pn. „Promocja walorów turystycznych, 

historycznych i kulturalnych w Powiecie 

Pułtuskim” współfinansowanego ze środków 

PROW 2014-2020 wydany został album pn. 

„Powiat Pułtuski miejsca, które warto 

zobaczyć”.  

http://www.powiatpultuski.pl/
http://www.facebook.com/powiatpultuski/
http://www.bip.powiatpultuski.pl/
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POWIAT PUŁTUSKI mini przewodnik  

 

 

Przewodnik po powiecie pułtuskim, zawierający informacje  

o zabytkach, rezerwatach przyrody, miejscach pamięci,  

o dostępnych szlakach rowerowych i pieszych oraz trasach 

kajakowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi do niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego” 

W roku 2018  w związku z obchodami stulecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości wydany został bogato 

ilustrowany album pt. „Drogi do niepodległej – miejsca 

pamięci na terenie powiatu pułtuskiego”. Publikacja 

przedstawia najważniejsze wydarzenia historyczne, które 

miały miejsce na terenie powiatu pułtuskiego w okresie 

123- letniej walki o niepodległość. 

 

 

 

„Inwestycje powiatu pułtuskiego w latach 2014-2018” 

 

 

W roku 2018 wydana została publikacja pt. „Inwestycje 

powiatu pułtuskiego w latach 2014-2018”, w której   

przedstawione zostały zadania inwestycyjne - zarówno 

zrealizowane jak i planowane do wykonania przez Powiat 

Pułtuski  w kolejnych latach.  
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Promocja Powiatu Pułtuskiego odbywa się również podczas realizowanych wydarzeń 

patriotycznych, religijnych, społecznych i kulturalnych, np.:  

 

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE W ZATORACH 2018 
 

 

Tradycją stały się corocznie organizowane 

przez Zarząd Powiatu w Pułtusku  dożynki 

powiatowo – gminne. Parterem dożynek 

corocznie jest inna gmina.  

  W roku 2018, to najpiękniejsze rolnicze 

święto plonów zorganizowano 19 sierpnia 

2018r. w Gminie  Zatory.  

 

 

 
Dożynki Powiatowo – Gminne Zatory 2018 

 

Podczas oficjalnej części uroczystości – Wójt 

Gminy Zatory wręczył nagrody za 

przygotowanie wieńców dożynkowych 

przedstawicielom 19 delegacji wieńcowych  

z powiatu pułtuskiego, a Starosta Pułtuski Pan 

Jan Zalewski i Wicestarosta Pani Beata 

Jóźwiak, w imieniu Zarządu Powiatu  

w Pułtusku, nagrodzili najpiękniej wykonane 

wieńce przygotowane przez delegację  

z Wiktoryna oraz Mystkówca Szczucina.  
                                                                              Wręczenie nagród za najpiękniejsze wieńce dożynkowe 

 

Podczas dożynek stoiska informacyjno-promocyjne wystawili : Gmina Zatory, Starostwo 

Powiatowe w Pułtusku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Policja, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, Zakład 

Mięsny Lenarcik, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Herbalife Odżywianie.  Uczestnicy uroczystości dożynkowych  mogli poczęstować 

się   tradycyjnymi potrawami  regionalnymi przygotowanymi przez Stowarzyszenie Puszcza 

Biała – Moja Mała Ojczyzna oraz ZM Lenarcik 

z Gotard. Uczestnicy dożynek mieli okazję,  

obejrzenia występu Regionalnego Zespołu 

Pieśni i Tańca ,,Puszcza Biała”, a także bawić 

się podczas koncertów zespołów: STARTER, 

MEGA DANCE, SKALAR’S, FENIX, 

DAMESSA. Oprócz atrakcji dla dorosłych były 

również zabawy dla dzieci. Nie zabrakło 

wesołego miasteczka, loterii fantowych, 

malowania twarzy, pokazu baniek mydlanych, 

modelowania baloników oraz innych zabaw i 

animacji. 
stoisko promocyjne powiatu pułtuskiego        
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PIKNIK INTEGRACYJNO-PROMOCYJNY W PUŁTUSKU 
 

 

W ramach projektu pn. „Promocja walorów 

turystycznych, historycznych i kulturalnych  

w Powiecie Pułtuskim” w dniu 18 sierpnia 

2018r. zorganizowany został piknik 

integracyjno-promocyjny w Pułtusku, podczas 

którego promowane były lokalne produkty, 

walory kulturalne, historyczne  

i turystyczne powiatu pułtuskiego.  

 

 
występy podczas pikniku 

  

Celem wydarzenia było 

zainteresowanie  mieszkańców oraz 

turystów odwiedzających nasz powiat 

jego historią, zabytkami oraz walorami 

przyrodniczymi. Podczas pikniku 

rozdawane były uczestnikom 

nieodpłatnie publikacje, a także 

gadżety takie jak kalendarze, parasole, 

torby itp.  

      materiały promocyjne powiatu   
  

KONCERT PATRIOTYCZNY Z OKAZJI 

100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 

 

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 28 września 

2018 r.  w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej  

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  odbył się koncert patriotyczny  

pt. „ I przyszła wolność…”. Konferansjer,  Classic Trio z solistami – 

Małgorzatą Urbaniak (sopran) i Krzysztofem Ciupińskim – Świątek 

(tenor), przygotowali dla publiczności muzyczną lekcję historii. Podczas 

koncertu uczestnicy wiele utworów śpiewali  wspólnie z artystami. 

Każdy z uczestników koncertu  otrzymał album pt. „Drogi do 

niepodległej- miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego”.  

   

koncert patriotyczny                                                uczestnicy koncertu
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Zarząd Powiatu corocznie funduje nagrody rzeczowe i trofea sportowe  

współorganizuje konkursy, wspiera inicjatywy i wydarzenia, np.: 
 

 

  41. edycja konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – ufundowanie nagród 

 Rajd Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Płońsk w Szkole Podstawowej w Świerczach 

-ufundowanie nagród, 

 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcerska Nuta” - ufundowanie nagród, 

 XIX edycja Miejsko – Powiatowej Halowej 

Ligi Piłki Nożnej oraz XII edycji Grand Prix 

w Tenisie Stołowym - ufundowanie nagród , 

 sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół na 

finał Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej , 

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym- 

ufundowanie nagród , 

 XLI edycja Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”             Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 - ufundowanie nagród, 

 sfinansowanie kosztów  transportu uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku na rajd 

Szlakiem Żołnierzy Wyklętych,   

 dofinansowanie zakupu piłek do gry w piłkę 

nożną dla Miejskiego Ludowego Klubu 

Sportowego „Nadnarwianka” Pułtusk , 

  dofinansowanie zakupu strojów sportowych 

dla Młodzieżowego Klubu Sportów Walki 

„KAN” Pułtusk z logo powiatu pułtuskiego,  

 promocja zdrowej ekologicznej żywności                  

podczas warsztatów (teatralnych , 

muzycznych, dziennikarskich)                               X Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych   

zorganizowanych dla młodzieży z trenu powiatu pułtuskiego w Zambskach Kościelnych , 

 dofinansowanie zakupu bluz dla Klubu Honorowego Dawców Krwi PCK „Kropla Życia” 

z logo powiatu pułtuskiego , 

 dofinansowanie pobytu na terenie powiatu Pułtuskiego dzieci i młodzieży pochodzenia 

polskiego z Krasów Wschodnich w ramach projektu „Lato z Polską – 2018, 

 dofinansowanie Pikniku Historycznego – uroczystości upamiętniającej rocznicę Victorii 

Wiedeńskiej , 

 XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych – ufundowanie pucharów, 

 konkurs ornitologiczny „Mój ulubiony ptak” w ramach projektu Płockiego Okręgu Ligi 

Ochrony Przyrody Pozwólmy Ptakom Mieszkać Obok Nas – ufundowanie nagród 

 dofinansowanie wyjazdu wyjazd emerytów i rencistów zrzeszonych w Oddział 

Rejonowego w Pułtusku Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

w Pułtusku , 

 dofinasowanie wyjazdu  Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów  i Rencistów ZNP przy 

Oddziale Powiatowym ZNP w Pułtusku,   

 sfinansowanie wyjazdu reprezentacji powiatu  pułtuskiego na zawody rejonowe w 

biegach przełajowych do Ciechanowa. 
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POWIATOWO-GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA, 
połączony z jubileuszem 70-lecia  OSP Trzepowo oraz poświęceniem i nadaniem tej 

jednostce sztandaru – Trzepowo  
 

10 czerwca 2018 r. odbyły się Powiatowo-Gminny Dzień Strażaka, połączony z jubileuszem                    

70-lecia  OSP Trzepowo oraz poświęceniem i nadaniem tej jednostce sztandaru. W uroczystości 

uczestniczyli: pododdziały państwowej i ochotniczej straży pożarnej, st. bryg. Bogdan Łasica –

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie,  dh Tadeusz Nalewajk – prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wiceprezes 

Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, ks.kan Józef 

Gawlik – kapelan strażaków, przedstawiciele władz 

samorządowych powiatu i gmin oraz służb 

mundurowych. Po ceremonii fundacji, nadania, 

poświęcenia i wręczenia sztandaru OSP w 

Trzepowie nastąpiło jego oznaczenie Srebrnym 

Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Uroczystość była również okazją do wręczenia 

odznaczeń (Medalu Honorowego im. B.Chomicza, 

Złotego Znaku Związku, Medali „Za zasługi dla 

pożarnictwa”, odznaki „Wzorowy Strażak”), aktów 

nadania wyższych stopni służbowych i wyróżnień 

osobom zasłużonym dla ochrony 

przeciwpożarowej. 
Powiatowy Dzień Strażaka                                        
 
 

Starosta Jan Zalewski oraz członek Zarządu 

Powiatu Krzysztof Pieńkos – wręczyli nagrody 

ufundowane przez Zarząd Powiatu w 

Pułtusku: 

– kapitanowi Andrzejowi Elakowi – 

funkcjonariuszowi KPPSP w Pułtusku; 

– druhowi Janowi Makarewiczowi– z OSP  

w Pniewie;  

– druhowi Wiesławowi Wójcikowi – z OSP  

w Pokrzywnicy; 

-starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi 

Żbikowskiemu – funkcjonariuszowi KPPSP  

w Pułtusku.                                                                                                                                                                                                                              wręczenie nagród ufundowanych przez Zarząd Powiatu 

 

ŚWIĘTO POLICJI 
24 lipca w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta 

Policji. Ten ważny dla całej formacji dzień był 

okazją do wyrażenia uznania i podziękowania za 

niezwykle trudną, odpowiedzialną  i wymagającą 

policyjną służbę.  32 funkcjonariuszy KPP  

w Pułtusku awansowało na wyższy stopień 

policyjny, wręczono również wyróżnienia i 

nagrody ufundowane przez lokalne samorządy – 

powiatowy, miejski i gminne.  

Wicestarosta Beata Jóźwiak i Przewodniczący 

Rady przekazali listy gratulacyjne nagrodzonym 

przez samorząd powiatowy policjantom:  

- asp. Dariuszowi Bobowskiemu, 

-  sierż. sztab. Sylwii Kaczorek,  
wręczenie nagród ufundowanych przez Zarząd           - sierż. Sztab. Milenie Kopczyńskiej. 
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

4 stycznia 2018 r. Pułtuszczanie po raz 26 zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  

W ramach tegorocznego Finału WOŚP – 

 na terenie powiatu pułtuskiego udało się 

zebrać 59 127,60 zł (w tym: 10 133,00 zł – 

zebrano w ramach kwest szkolnych, 

 44 094,60 zł – kwest ulicznych, 4.900,00 zł  

w ramach licytacji).  

26.Finał odbył się w sali kina MCKiS  

w Pułtusku a Powiatowy Sztab WOŚP, jak 

corocznie działał w Zespole Szkół im. 

Bolesława Prusa w Pułtusku.  

 
Wolontariusze WOŚP  
  

Podczas Finału wręczono nagrody laureatom konkursów  Burmistrza Miasta Pułtusk  

oraz nagrody Starosty Pułtuskiego –  które otrzymali: 

 wolontariusze z powiatu pułtuskiego, którzy zebrali najwięcej pieniędzy  

 w ubiegłorocznym finale WOŚP:  I m-ce – Jan Bąk, II m-ce- Jakub Wroniak, III m-ce – 

Emilia Kwiatkowska 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  

w Pułtusku –  szkoła, która wśród szkół na 

terenie powiatu pułtuskiego zebrała 

najwięcej pieniędzy w ramach 

tegorocznego finału, 

 Niepubliczne Przedszkole MINILAND w 

Pułtusku – przedszkole, które wśród 

przedszkoli  na terenie powiatu 

pułtuskiego zebrało najwięcej pieniędzy w 

ramach tegorocznego finału, 

 Zespół Placówek Oświatowych w 

Obrytem – nagroda specjalna za  

szczególne zaangażowanie w kwestowanie 

na rzecz WOŚP .                                                             nagrody Starosty Pułtuskiego  

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA MIESZKAŃCÓW PUŁTUSKA 
16 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla 

mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego 

współorganizowane przez samorządy: Powiatu Pułtuskiego  

i Gminy Pułtusk  

                                                   spotkanie opłatkowe 
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POWIAT PUŁTUSKI  OD KILKU LAT DOTUJE ZABYTKI 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBSZARZE POWIATU 
 

Powiat pułtuski jest miejscem, gdzie można podziwiać prawdziwe perełki architektoniczne, 

które są dziedzictwem całego społeczeństwa, o zachowanie którego należy szczególnie dbać. 

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Pułtusku   mając na uwadze to, by zachować w jak 

najlepszym stanie zabytki, rokrocznie stara się wesprzeć administratorów zabytków wpisanych 

do rejestru w podejmowanych i prowadzonych przez nich pracach konserwatorskich. 

Również w roku 2018  działając na podstawie uchwały nr X/157/04 Rady Powiatu w Pułtusku z 

dnia 29 grudnia 2004r. w spawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielono 

następujących dotacji:  

 

 

Dotacja w wysokości 15 000,00zł  na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne 

przy kościele pw. św. Wojciecha w Zambskach 

Kościelnych  

Dotacja została przeznaczona na wykonanie remontu 

ściany północnej Kościoła  

 

 

 
 

 

 

Kościół pw. Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych  

 

 

Dotacja w wysokości 20 000,00zł na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowalne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

św. Jana Pawła II w Pułtusku  

Dotacja przeznaczona została na wykonanie 

elewacji na przybudówce Kościoła  

                                                                                        Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusku  
 

DOTACJA DLA BIBLIOTEKI 

 

Zgodnie z uchwałą nr XVI/101/2000 Rady 

Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2000r. 

powierzono  Miejsko – Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku 

wykonywanie zadań powiatowej biblioteki 

publicznej powiatu pułtuskiego . 

W roku 2018 na realizację zadań, o których mowa 

wyżej przeznaczono dotację w wysokości 

196 000,00zł  

Miejsko – Gminna Biblioteka  Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

Powiat pułtuski to powiat typowo rolniczy (użytki rolne zajmują około 72% terenu 

powiatu). Obejmuje sześć gmin wiejskich: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, 

Zatory, oraz gminę miejsko – wiejską Pułtusk. Powiat pułtuski zamieszkuje ok. 52 tys. osób, na 

łącznej powierzchni 827 km2.  

Powiat pułtuski nie jest powiatem uprzemysłowionym. Na koniec grudnia 2018 roku na 

terenie powiatu zarejestrowanych było 4.088 podmiotów gospodarczych, wśród których 85% to 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – często niezatrudniające pracowników. 

Lokalni pracodawcy to głównie mikro przedsiębiorcy, zatrudniający do 9 pracowników.  

Małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 osób) stanowią blisko 3% ogółu firm 

zarejestrowanych w powiecie. Kluczowe branże, w których działają podmioty gospodarcze to: 

handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, obsługa nieruchomości, rolnictwo, łowiectwo i 

leśnictwo. 

Problem bezrobocia na rynku pracy powiatu pułtuskiego jest poważnym zjawiskiem 

zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. I chociaż z każdym rokiem stopa bezrobocia maleje, 

to wciąż wiele osób bezrobotnych ma problem ze znalezieniem zatrudnienia i odnalezieniem się 

na rynku pracy. Mimo, wyższej – niż w kraju czy województwie –  dynamiki spadku poziomu 

bezrobocia w powiecie pułtuskim, nadal wskaźniki dotyczące lokalnego rynku pracy pozostają w 

niekorzystnej relacji do wskaźników krajowych  i wojewódzkich. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar                                                                Okres Grudzień 2017 Grudzień 2018 Spadek/Wzrost 

Kraj 6,6 % 5,8% ↓ 0,8 

Województwo mazowieckie 5,6 % 4,9% ↓ 0,7 

Powiat pułtuski 13,2 % 12,5% ↓ 0,7 

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu pułtuskiego 

 
179 

5 

232 

 

1320 

126 

270 

181 

179 
Stopa bezrobocia  

w powiecie pułtuskim  

wynosi 12,5%  

Liczba osób figurujących  
w ewidencji PUP 

na dzień 31.12.2018 r.              

2555 

247 
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pułtusku,                             

porównanie roku 2018 do 2017 

11%

21%

14%25%

29%

Bezrobotni według wykształcenia XII 2018

wyższe

polic. i śr. zaw.

śr. ogól.

zasad. zaw.

gimn. i poniżej

17%

29%

23%

16%

9%
6%

Bezrobotni według wieku XII 2018

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

Ogólna liczba bezrobotnych  

według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

2555 
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Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku wychodzi naprzeciw temu zjawisku, podejmując wszelkie 

działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Realizowane przez tut. Urząd zadania oparte są 

na postanowieniach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Dokumentem, który wyznacza kierunki działania –  zmierzające do ograniczenia 

zjawiska bezrobocia i jego negatywnych skutków, jest Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy  na lata 2011-2020. Akt ten, określa cele 

ukierunkowane na pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu 

pułtuskiego.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powiatowe urzędy pracy realizują zadania 

samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Jednym z nich jest pozyskiwanie i 

gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego 

rynku pracy. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku oprócz zadań wynikających   z 

ustalonego podziału środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych algorytmem, realizował dodatkowo 5 programów oraz 2 

projekty służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym również osób 

z niepełnosprawnością. Ubieganie się o dodatkowe środki finansowe podyktowane było 

niewystarczającą – przy takim poziomie bezrobocia – pulą środków przyznanych  wg algorytmu, 

która w roku 2018 wynosiła o blisko połowę mniej niż miało to miejsce w roku ubiegłym. 

 

Aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 

 Pułtuski PUP – wychodząc na przeciw 

oczekiwaniom osób bezrobotnych oraz pracodawców – 

aplikował u Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Marszałka Województwa 

Mazowieckiego o wsparcie finansowe w aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. Łączny limit środków 

przeznaczonych na aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych, którym w 2018 r. dysponował tut. Urząd 

wynosił 11 073 182,00 zł, w tym kwota dodatkowo pozyskanych środków krajowych z Rezerwy 

Ministra, jak i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - PO WER oraz RPO WM - 

wynosi 7 271 576,86 zł.  

 W 2018 roku – m. in. przy współudziale pracodawców oraz przedsiębiorców – 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaktywizował łącznie 1 536 osób bezrobotnych, w tym 

dzięki dodatkowo pozyskanym środkom wsparciem objęto 646 osób.  

Najpopularniejszą formą aktywizacji – zarówno ze strony pracodawców, jak i osób 

figurujących w ewidencji PUP w Pułtusku – były staże, z których skorzystało 266 osób 

bezrobotnych oraz 2 osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również prace interwencyjne, w ramach których 

zaktywizowano 146 osób oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby 

zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą, otrzymały bezzwrotne dotacje w 

kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych maszyn, urządzeń  i pozostałego 

wyposażenia potrzebnego w firmie. Dzięki pomocy ze strony pułtuskiego urzędu pracy 

uruchomiono 118 nowych firm (1 ze środków PFRON) oraz wyposażono lub doposażono 51 

nowo –  utworzonych stanowisk pracy, w tym 2 miejsca ze środków PFRON.    

 W 2018 roku pułtuski PUP nawiązał współpracę lub kontynuował zawiązane więzi z 

421 podmiotami gospodarczymi. Ich efektem było podpisanie 575 umów o aktywizację. 

Podsumowanie realizowanych programów i projektów obrazuje załączona tabela.  

Każdy program i projekt kieruje się pewnymi – ustalonymi przez ogłaszających 

nabór/konkurs – kryteriami, niektórymi bardzo trudnymi do spełnienia. Jednakże, większość 

projektów zrealizowano niemalże ze 100 procentową skutecznością.  

3 801 605,14 zł 

7 271 576, 86 zł PRZYZNANE  
OBLIGATORYJNIE 

POZYSKANE  
Z ZEWNĄTRZ 

ŚRODKI 



 

Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach realizowanych 

programów i projektów 
 
 
 

 

    Źródło                                          
finansowania 

 
Limity/  

poziom 
wykorzystania/ 

osoby 

Środki 
przyznane 

Algorytmem 

 

Środki pozyskane/wnioskowane dodatkowo na realizację zadań 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej: 

Środki 
przezna- 
czone na 
realiza- 

cję progra- 
mu „Praca 

dla 
Młodych” 

 

Środki 
PFRON 
przyz- 

nane na 
rehabi-
litację 

zawodową 
osób 

niepeł- 
nospraw- 

nych 

Środki krajowe Środki EFS 

Rezerwa 
Ministra- 
Program 

regionalny 
„MAZOWSZE 

2018” 

Rezerwa 
Ministra – 

Program staży 
w placówkach 

ARIMR 

Rezerwa  
Ministra –  
realizacja 
programu 

aktywizacji 
zawodowej 
w regionach 
wysokiego 
bezrobocia 

Rezerwa  
Ministra – 
realizacja 
programu 

aktywizacji 
zawodowej 
bezrobot- 

nych zamieszku- 
jących 
na wsi 

 

POWER 
(Aktywizacja 

osób do  
30 r. ż.) 

RPO WM 
(Aktywizacja 
osób powyżej 

30 r. ż.) 
(kontynuacja) 

Limit środków na 2018 r. 
będący w dyspozycji PUP  
wg decyzji finansowych 

2 355 623,14 1 074 600 39 100 1 010 748  693 952 2 580 759,93 1 872 416,93 1 315 400 130 582 

11 073 182 

Poziom wykorzystania  
w procentach 

 

99,5 98,5 81,8 98,1 98,1 75,0 79,5 99,5 99,9 

90% 

Liczba osób bezrobotnych  
aktywizowanych do dnia 
31.12.2018 r. 

 

622 101 5 102 82 200 156 102 5 

1 536 
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Kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników   

Urząd wspierał również pracodawców i ich pracowników w kształceniu ustawicznym 

w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jak zaobserwowaliśmy – na przestrzeni 

trzech ostatnich lat – limit środków przeznaczonych na ten cel z roku na rok ulegał zmniejszeniu 

(rok 2016 – limit 550 tys. zł, rok 2017 – limit 480 tys. zł, rok 2018 – limit 166,9 tys. zł), mimo 

rosnącego zainteresowania ze strony pracodawców. I tutaj, ponownie PUP mierzył się z kolejnym 

wyzwaniem, ubiegając się o dodatkowe środki z Rezerwy Ministra. Kwota otrzymanej dotacji to 

58,2 tys. zł. Łącznie w 2018 roku przeszkolono 54 pracowników/pracodawców.  

 

Rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku to kontynuacja wspólnie 

realizowanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, PUP w Legionowie, PUP                       

w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

umowy o zlecanie działań aktywizacyjnych. Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających 

na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy. Do realizacji ww. 

formy aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w 2017 roku skierował 200 

osób długotrwale bezrobotnych, dla których ustalono II lub III profil pomocy.  

 

 
 

Zainaugurowane w 2017 roku Pułtuskie Targi Pracy na stałe wpisały się  w kalendarz wydarzeń 

działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pułtusku. W dniu  26 kwietnia 2018 roku 

odbyły się one po raz kolejny. Ich 

organizacja przebiegała w zupełnie 

odmiennych warunkach – aniżeli miało to 

miejsce w 2017 roku. Tego dnia Pułtuski 

PUP zrobił kolejny krok – wyszedł na 

zewnątrz. Pułtuskie Targi Pracy odbyły się 

w plenerze – na terenie tut. Urzędu. 

„Pułtuski PUP” gościł 33 Wystawców. W 

targach licznie udział wzięli poszukujący 

zatrudnienia oraz uczniowie ostatnich klas 

szkół ponadgimnazjalnych.                                                        Pułtuskie Targi Pracy  

 

Konkurs „Dobre praktyki” – doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy osobom długotrwale 

bezrobotnym. 
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w ubiegłym roku przystąpił do organizowanego przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu „dobre praktyki” – doświadczenia w 

zakresie świadczenia pomocy osobom długotrwale bezrobotnym. Urząd podzielił się 

doświadczeniami z 2017 roku, podkreślając widoczny w tym okresie spadek liczby osób 

bezrobotnych – tj. o ponad 1000 osób, gdzie niewątpliwy wpływ na ten stan miało przystąpienie 

po raz pierwszy przez PUP w Pułtusku do realizacji zlecania działań aktywizacyjnych. Mimo, iż 

przygotowany materiał nie znalazł odzwierciedlenia na łamach ministerialnych publikacji, to 

jednak nie zniechęciło nas to do uczestnictwa w kolejnych edycjach. 

 

 

https://powiatpultuski.pl/pultuskie-targi-pracy2018-2/02-dsc_8260_resized-2/
https://powiatpultuski.pl/pultuskie-targi-pracy2018-2/36-dsc_8431_resized-2/
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Europejskie Dni Pracodawców 
Po raz trzeci Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku włączył się 

w organizację Europejskich Dni Pracodawców. W ramach 

ubiegłorocznej inicjatywy PUP zorganizował  w dniach 7, 8 i 9 

listopada 2018 r. wizyty informacyjno – konsultacyjne 

u lokalnych pracodawców, podczas których pracownicy 

przekazywali informacje 

dotyczące usług rynku pracy, 

form pomocy dla 

pracodawców, określonych w 

ustawie oraz realizowanych 

przez PUP projektów  

i programów, informacje na temat     z wizytą u pracodawców  

EURES, zatrudnienia cudzoziemców, sytuacji na lokalnym 

rynku pracy itp. Podczas wizyt pracodawcom zostały 

przekazane materiały informacyjne oraz gadżety promujące 

działalność PUP w Pułtusku.  
z wizytą u pracodawców  
 

PUP zaproszony do udziału w cyklu audycji radiowych poświęconych wdrażaniu PO WER 

na Mazowszu  

Warto również wspomnieć, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – doceniając wkład 

i  zaangażowanie tut. Urzędu we wdrażaniu projektów w  ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój – zaprosił nasz Urząd jako jeden z sześciu Urzędów do udziału w cyklu 

audycji radiowych poświęconych wdrażaniu PO WER na Mazowszu. Audycja poświęcona była 

efektom wdrażania projektów skierowanych do osób młodych  (do 30 roku życia) realizowanych 

przez PUP na terenie powiatu pułtuskiego. Nasze działania nie umknęły również uwadze 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za całokształt działalności pułtuski PUP 

otrzymał nagrodę specjalną. 
 

Udział pracownika PUP w podzespole ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu 

Społecznego.    
Wiedza i doświadczenie kadry Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, zwróciły uwagę naczelnej 

instytucji rynku pracy. Jeden z pracowników tut. Urzędu pełni funkcję eksperta w podzespole  

ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.    

Liczne działania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, skierowane do różnych 

grup odbiorców, mają odzwierciedlenie w poziomie bezrobocia, które mimo iż jest wysokie  

w stosunku do poziomu bezrobocia w kraju i województwie, to jednak zachowuje ten sam 

spadkowy trend. Należy pamiętać, że na poziom bezrobocia w powiecie mają wpływ 

 nie tylko działania powiatowego urzędu pracy, ale również działania wszystkich samorządów 

 i przedsiębiorców, bo przecież bezrobocie jest wypadkową rozwoju gospodarczego. 
 

Powiatowa Rada Rynku Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w zakresie realizowanych zadań – dotyczących polityki 

lokalnego rynku pracy, współpracuje z Powiatową Radą Rynku Pracy. Rada – jako organ 

opiniodawczo – doradczy starosty, m. in.: opiniowała propozycje przeznaczenia środków 

Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu, opiniowała sprawozdania 

 z wydatkowania środków finansowych oraz dokonywała oceny działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pułtusku. Działalność tut. Urzędu za rok 2018 Powiatowa Rada Rynku 

Pracy oceniła pozytywnie. 
 

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Poczynania PUP w Pułtusku nie umknęły uwadze 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 

2018 roku, za całokształt działalności, pułtuski PUP 

otrzymał nagrodę specjalną.  

Nagroda 
specjalna 
MRPiPS  
dla PUP  

w Pułtusku 
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OCHRONA ZDROWIA 

 

Szpital Powiatowy Gajda – Med. sp. z o.o. w Pułtusku  

 

 
budynek Szpitala Powiatowego  

 

Zadania własne powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w powiecie pułtuskim wykonuje 

Szpital Powiatowy Gajda – Med. sp. z o.o. na mocy uchwały nr V/35/2015 Rady Powiatu  

w Pułtusku z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

o współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na zawiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Porozumienie, o którym mowa wyżej zostało zawarte pomiędzy Szpitalem Powiatowym  

w Pułtusku sp. z o.o., z siedzibą w Pułtusku a Robertem Gajdą zamieszkałym w Pułtusku 

(prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Centrum Medyczne Gajda-Med.). 

Wspólnikami spółki Szpital Powiatowy Gajda Med. sp. z o.o. w Pułtusku są Szpital Powiatowy w 

Pułtusku sp. z o.o.  i Robert Gajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum 

Medyczne Gajda-Med. Od  dnia 1 sierpnia 2015 r. Szpital Powiatowy Gajda - Med Sp. z o.o. 

przejął dotychczas wykonywane przez Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o. zadania związane 

z wykonywaniem działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Na podstawie umowy z dnia 18 maja 2016r. poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości  

i ruchomości Szpital Powiatowy Gajda Med. sp. z o.o. w Pułtusku korzysta z nieruchomości 

położonej w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, wraz z budynkami i budowlami  

(z wyłączeniem nieruchomości użytkowanej przez DPS w Pułtusku),  nieruchomości położonej  

w Pułtusku przy ulicy 3 Maja w obrębie 13, wraz z budynkami i budowlami oraz majątku 

ruchomego (w szczególności  aparatury  i  sprzętu medycznego). 

Poniżej informacje dot. funkcjonowania Szpitala Powiatowego Gajda – Med. sp. z o.o. w 

Pułtusku  

 

Wartość kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2015 – 2018  

ROK wartość kontraktu z NFZ 

2015                                       20 935 397,27 zł  

2016                                       24 330 832,14 zł  

2017                                       29 752 966,83 zł  

2018                                       33 533 054,28 zł  



79 
 

INFORMACJA O WYGRANYCH W 2018 ROKU KONKURSACH                      

OGŁOSZONYCH    PRZEZ  MAZOWIECKI  ODDZIAŁ  WOJEWÓDZKI 

NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA 

 

1) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 

Zakres podstawowy:  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA 

 LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA  

W WARUNKACH STACJONARNYCH 

Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

 

2) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 

Zakres podstawowy:  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA  

LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA  

W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM 

Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

 

3) Umowa w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA 

Zakres podstawowy:  REHABILITACJA OGÓLNOSTROJOWA W OŚRODKU/ 

ODDZIALE DZIENNYM 

Okres obowiązywania umowy od 2018-04-01 do 2022-06-30 

 

4) Umowa w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE 

Zakres podstawowy:  GERIATRIA – HOSPITALIZACJA 

Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2021-06-30 

 

5) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII 

w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII – ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 

Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2023-06-30 

 

6) Umowa w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH 

w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH 

– ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 

Okres obowiązywania umowy od 2018-07-01 do 2023-06-30 
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7) Umowa w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE 

Zakres podstawowy:  ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 

Okres obowiązywania umowy od 2018-06-01 do 2022-06-30 

 

 

ILOŚĆ ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW Z PODZIAŁEM NA USŁUGI 

SZCZEGÓŁOWE DO SZPITALA POWIATOWEGO GAJDA-MED. SP. Z O.O. 

typ  deklaracji - usługa kontraktowa 

ilość 

zadeklarowanych 

pacjentów 

świadczenia lekarza poz 4703 

świadczenia pielęgniarki poz 4669 

świadczenia położnej poz 2690 

transport sanitarny w poz 31212 

świadczenia pielęgniarki szkolnej 3870 

świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej 

profilaktyki fluorkowej 1659 

Razem 48803 

 

 

LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW NA ODDZIAŁACH  

W SZPITALU POWIATOWYM GAJDA - MED SPÓŁKA Z O.O. 

 

2018 

Oddziały 

Liczba łóżek  

wg stanu  

na 31.12.2018 r.  

zgodnie z RPWDL 

Liczba leczonych 

razem 

Geriatryczny 20 1244 

Chorób Wewnętrznych 51 2328 

Chirurgii Ogólnej 33 1442 

Pododdział Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej 8 378 

Położniczo- ginekologiczny 36 1995 

Pediatrii 19 963 

Neonatologii 15 545 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5 89 

Rehabilitacji Kardiologicznej 25 57 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 30 57 

Ogółem   9098 
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ILOŚĆ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ W 

AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ 

2018 

Nazwa zakresu 

Liczba wizyt / 

hospitalizacji dla 

miejsca 

PORADNIA ALERGOLOGICZNA  
4592 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 
4447 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA 
1065 

PORADNIA NEUROLOGICZNA 
2995 

PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA 
9466 

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA 
432 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 
1332 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 
1337 

PORADNIA POŁOŻNICZO -  GINEKOLOGICZNA 
4311 

PORADNIA NEONATOLOGICZNA 
430 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA 
1878 

PORADNIA ONKOLOGICZNA 
878 

PORADNIA PULMONOLOGICZNA 
3997 

PORADNIA UROLOGICZNA 
2028 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 
3909 

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 
259 

PORADNIA REHABILITACYJNA 
715 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
719 

PORADNIA GERIATRYCZNA 
552 

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH 
151 

RAZEM 45493 

PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 23889 
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ZADANIA INWESTYCYJNE 

 

  

 

W roku 2019 zrealizowano już następujące zadania inwestycyjne:  

- uruchomienie i remont nowego Oddziału Detoksacyjnego 

- zakup lampy RTG, chłodnicy i pompy do tomografu komputerowego 

 

 

Ponadto Szpital Powiatowy Gajda –Med. sp. z o .o. podejmował następujące działania:  

 organizacja dnia otwartego i możliwości przeprowadzenia darmowych badań (m in. 

zbadania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, porozmawiania z lekarzem POZ 

na temat problemów bólowych).  

 organizacja darmowych warsztatów z zakresu szeroko pojętej kardiologii dla biegaczy 

prowadzonych przez dr Roberta Gajdę  

 organizacja wraz z Pułtuską Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora  akcji 

zbierania książek do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.  

  

Lp. Zadnia inwestycyjne 

 od 2015 do 2017 

Zadnia inwestycyjne - 2018 

1 Remont recepcji w Szpitalu Uruchomienie i remont nowego 

Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej 

2 Remont recepcji w Przychodni Uruchomienie i remont nowych 

poradni rehabilitacyjnych  

3 Przeniesienie i remont Oddziału  

Dziecięcego 

Przeniesienie i remont Zakładu 

Rehabilitacji  

4 Przeniesienie i remont  Oddziału 

Ginekologiczno – Położniczego, 

uruchomieniem sal VIP-owskich 

Zakup i wyposażenie nowych poradni 

i oddziału w sprzęt medyczny  oraz 

pozostałe wyposażenie 

5 Uruchomienie nowego Oddziału  

Geriatrycznego 

Remont i przeniesienie Poradni 

Specjalistyczno- Ortopedycznej 

6 Uruchomienie nowego Oddziału  ZOL-

u 

Budowa przyłącza gazowego i 

doprowadzenie do kotłowni w 

Przychodni   

7 Remont zabezpieczeń energetycznych 

 

Zakup sprzętu medycznego do 

pracowni endoskopowej , blok 

operacyjny , izba przyjęć  

8 Zakup sprzętu medycznego Remont izby przyjęć 

9 Remont gabinetów w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej 

Uruchomienie i remont nowej Poradni 

Geriatrycznej  

10 Budowa lądowiska dla śmigłowców 

 

Uruchomienie i remont nowej poradni 

Chorób Metabolicznych 
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Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. 
 

Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. powstała na mocy uchwały nr XXXIII/196/2013 Rady 

Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Na podstawie umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości z dnia 18 maja 

2016r. Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o .o. oddał do korzystania na rzecz Szpitala 

Powiatowego Gajda-Med. sp. z o.o. w Pułtusku nieruchomości położone w Pułtusku przy ul. 

Teofila Kwiatkowskiego 19, wraz z budynkami i budowlami (z wyłączeniem nieruchomości 

użytkowanych przez DPS w Pułtusku),  nieruchomość położoną w Pułtusku przy ulicy 3 Maja w 

obrębie 13, wraz z budynkami i budowlami, oraz majątek ruchomy (w szczególności  aparaturę  

 i  sprzęt medyczny). 

 

Ponadto Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o .o. zarządza nieruchomością wraz z budynkiem, 

położonymi w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11.  

Spółka w szczególności administruje oraz jest odpowiedzialna za bieżące utrzymanie 

przedmiotowej nieruchomości w zakresie, m.in.:: 

1) zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób trzecich w godzinach wolnych od pracy oraz w 

niedziele i święta (monitoring i konserwowanie urządzeń alarmowych), 

2) zlecania i przeprowadzania okresowych kontroli rocznych budynków i instalacji wynikających 

z przepisów prawa budowlanego - w tym kontrole przewodów kominowych, kontrole sprawności 

stanu technicznego budynków, kontrole odgromowe, rezystancji i zerowania instalacji 

elektrycznej wewnątrz obiektu, 

3) przeglądu i konserwacji urządzeń technicznych - dźwigu osobowego oraz urządzeń kotłowni, 

w tym pieców centralnego ogrzewania,  

4) sprzątania i odśnieżania terenu oraz dokonywania bieżących napraw/remontów i konserwacji 

ogrodzenia bram wjazdowych, utrzymania/pielęgnacji drzewostanu oraz trawników, konserwacji 

chodników i dróg dojazdowych wewnętrznych,  

5) dokonywania bieżących drobnych napraw/remontów obiektów oraz urządzeń technicznych 

 (w tym klamek, spłuczek, uszczelek itp., z wyłączeniem sprzętu komputerowego/ 

elektronicznego), 

 

 

W roku 2018 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę w 

zakresie trwałości projektu „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet 7.1.  

W trakcie kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Stwierdzono że sprzęt medyczny 

użytkowany jest zgodnie z  przeznaczeniem.  
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STRATEGIE I  PROGRAMY POWIATU PUŁTUSKIEGO  
 

Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016 – 2030 

(Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28.XII. 2016r.) 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030 to długofalowy dokument, 

stanowiący ramy konstruowania lokalnej polityki. 

Jest to podstawowy i najważniejszy dokument dla samorządu powiatu określający obszary, 

cele oraz kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni powiatowej 

 i wskazujący również obszary problemowe wymagające poprawy: 

1) Edukacja publiczna i poprawa jakości kształcenia 

2) Rozwój kultury i dziedzictwa historycznego 

3) Rozwój przedsiębiorczości i turystyki 

4) Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 

5) Drogi publiczne 

6) Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu 

7) Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona środowiska naturalnego 

8) Przeciwdziałanie bezrobociu 

9) Zapewnienie efektywnej pomocy społecznej, skutecznej polityki prorodzinnej  

oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego 

Realizacja Strategii, w tym realizacja działań inwestycyjnych wymaga  wydatkowania znacznych 

środków finansowych. W obecnej sytuacji główne źródła finansowania Strategii stanowią: 

- środki budżetu powiatu oraz gmin i województwa; 

- środki pochodzące z dotacji celowych będących w dyspozycji odpowiednich Ministrów;  

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR oraz z Europejskiego   

  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

  Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

   2014-2020; 

- budżety powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych, w tym np. Wojewódzkiego  

  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

- fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarządowych. 

Kierunki działań planowane do realizacji w ramach celów strategicznych są wdrażane na bieżąco.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019 

(Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012r. ) 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019 - to dokument planowania strategicznego stawiający cele i kierunki polityki ekologicznej 

powiatu i określający wynikające z tego działania. W opracowaniu określono priorytety i działania 

dla samorządu powiatowego w dziedzinie ochrony środowiska. Nadrzędnym celem programu jest 

trwały i zrównoważony rozwój Powiatu Pułtuskiego umożliwiający harmonijny rozwój 

gospodarczy i społeczny oraz wysoką jakość środowiska przyrodniczego, rozwój obszarów 

wiejskich, przedsiębiorczości, turystyki oraz kultury i edukacji o zasięgu ponadregionalnym.   

W Planie Ochrony Środowiska  dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019 określono zakres korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystanie 

w najważniejszych jego obszarach. Celami realizacji polityki ekologicznej są:  

- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 
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- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców Polski, 

- ochrona klimatu. 

Założenia ochrony środowiska dla Powiatu Pułtuskiego: 

1) w dziedzinie jakości powietrza – dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń  

do powietrza oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

2) w dziedzinie ochrony wód – redukcja substancji szkodliwych znajdujących się w ściekach 

komunalnych, budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, 

3) w dziedzinie gospodarki odpadami – osiągnięcie maksymalnego odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych oraz maksymalnego odzysku odpadów biodegradowalnych, 

zwiększenie zbierania zużytych baterii i akumulatorów, 

4) racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i poprawa stanu środowiska, 

5) dbałość o obiekty chronione i tereny cenne przyrodniczo, 

6) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, 

7) pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne i edukację, 

8) współpraca z sąsiednimi powiatami w zakresie ochrony środowiska, 

9) zapobieganie dzikiej zabudowie na obszarach cennych przyrodniczo, 

10) wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

11) ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

12) racjonale zagospodarowanie i wykorzystanie gleb, rekultywacja obszarów zdegradowanych, 

13) ochrona zasobów kopalin i powierzchni terenu. 

Dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą  

do roku 2019  sporządzona została również Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Wskazuje 

ona na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia dotyczące przeciwdziałania  

oraz minimalizacji ich wpływu. Ponadto w Prognozie określono rodzaj, stopień oraz zasięg 

przestrzenny zmian środowiska wywołany przez zakres oraz tempo realizacji zadań i działań 

sprecyzowany w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015  

z perspektywą do roku 2019.  

 

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2020 

(Uchwała Nr XVIII/83/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5.12.2011r.) 

 

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011- 2020 

stanowi zestawienie zadań i działań na rynku pracy, podejmowanych na poziomie lokalnym, w 

zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, 

inicjowanych i realizowanych przez samorząd powiatu oraz partnerów rynku pracy.  

Główne założenia programu to m.in.:  

- ograniczenie poziomu bezrobocia na obszarze powiatu pułtuskiego,  

- stworzenie podstaw do efektywnej polityki społeczno- gospodarczej,  

- dążenie  do poprawy jakości kapitału ludzkiego,  

-  zwiększenie spójności społecznej poprzez podniesienie jakości  usług świadczonych na rzecz 

bezrobotnych,  

- tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych  

-  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

Program wpisuje się również w główne kierunki działań wynikających z Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia, która wyznacza trzy główne cele Unii Europejskiej w zakresie rozwoju rynku pracy 

i wzrostu zatrudnienia: 

• osiągnięcie pełnego zatrudnienia; 

• poprawę jakości i produktywności pracy; 

• wzmocnienie spójności społecznej i integracji 

Podejmowane w ramach Programu działania uzależnione są od wielkości środków Funduszu 

Pracy przydzielonych według algorytmu na realizację aktywnych form przeciwdziałania 
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bezrobocia oraz pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, środków krajowych oraz 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nie wyczerpuje on wszystkich możliwych działań podejmowanych przez jednostki funkcjonujące 

na lokalnym rynku pracy, ale tworzy ramy priorytetów mających przyczynić się do pozytywnych 

zmian polityki społeczno-gospodarczej, przede wszystkim zaś do wzrostu zatrudnienia, 

ograniczenia bezrobocia oraz efektywnego wykorzystania środków krajowych i unijnych na 

realizację projektów i programów. Sprawozdanie z Programu przedstawiane jest Powiatowej 

Radzie Rynku Pracy łącznie ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018” 

(Uchwała nr XLIX/283/2004 Rady Powiatu w Pułtusku z 12 .XI.2014r. 

 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 była  poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pułtuskiego w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego, 

m.in. związanego z  ochroną życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego, które 

dotyczy m.in. przestrzegania obowiązujących praw i przeciwdziałania eskalacji przestępczości w 

powiecie pułtuskim.  

W 2018 roku na terenie gmin powiatu pułtuskiego w ramach realizacji Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 

lata 2015-2018 realizowano następujące przedsięwzięcia: 

1. Ograniczanie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży,  

2. Zapewnienie bezpieczeństwa  w szkołach i ich otoczeniu; 

3. Zagospodarowanie czasu wolnego; 

4. Kształtowanie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń, 

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

6. Przeciwdziałanie przemocy w szkole; 

7. Uaktywnienie lokalnej społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania; 

8. Zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi; 

9. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

10. Współpraca z Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach imprez 

okolicznościowych;  

11. Na zebraniach w szkołach dyrektorzy szkół uczulali rodziców by zwracali szczególną uwagę 

na bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac polowych, a przede wszystkim by nie dopuszczali 

do obsługi maszyn i urządzeń rolniczych młodzieży nieletniej; 

12. Rozpropagowanie w szkołach z terenu poszczególnych gmin ulotki propagujące bezpieczne 

zachowanie się w czasie ferii zimowych i wakacji; 

13. Przed zakończeniem roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

średnich, podczas apeli szkolnych i na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa poinformowano 

dzieci i młodzież o zagrożeniach w okresie letnim oraz  zasad bezpiecznego zachowania  

się podczas trwania wakacji. 

14. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku letniego  

i zimowego: organizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz prowadzono zajęcia 

pozalekcyjnych (działalność SKS - piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna). 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim 

 na lata 2015-2022 

(Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12.02.2015r). 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022 jest 

odpowiedzią na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym.  
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Wytycza ona  kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych warunków dla rozwoju 

społeczności lokalnej, polepszenia warunków życia mieszkańców (w szczególności tych 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym) oraz zbudowania skutecznego systemu 

ochrony socjalnej mieszkańców powiatu pułtuskiego 

Na podstawie danych pozyskanych do sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim za rok 2018, dokonano analizy  w następujących  

w obszarach: 

1. Stworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę oraz rozwój pieczy zastępczej. 

2. Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 

aktywność społeczną. 

3. Wsparcie systemu edukacji i opieki zdrowotnej. 

4. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 

5. Zmniejszenie skali bezrobocia i jego skutków. 

6. Profilaktyka w zakresie ograniczenia zjawisk patologicznych wśród dzieci, młodzieży                         

i dorosłych. 

7. Doskonalenie systemu funkcjonowania pomocy społecznej. 

Sprawozdanie z realizacji  Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuski 

za 2018r. zostało przyjęte na sesji Rady Powiatu w dniu 24 kwietnia 2019r.  

 

Powiatowy  Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

 w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022 

(Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu w  Pułtusku z dnia 12.02.2015 r.)  

 

Realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie 

Pułtuskim na lata 2015–2022 ma na celu zapewnienie szerokiego wsparcia i pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

Na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku od 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań strategicznych zrealizowano w 2018r. m.in.  

następujące zadania :     

1. Zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

 Przystąpienie powiatu do programów celowych PFRON mających na celu likwidację barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.  

W 2018 r. Powiat Pułtuski podpisał umowę nr AS3/000063/07/D z dnia 07 maja 2018 r.                               

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przystąpieniu do kolejnej 

edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Łącznie w 2018 roku wpłynęło do PCPR 

65 wniosków. Środki finansowe PFRON przekazane na realizację programu wyniosły 

202 022,00zł. 

W ramach programu ,,Aktywny Samorząd”, z  zakresu likwidacji bariery transportowej 

- 3 osoby otrzymały dofinansowanie do pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania 

posiadanego samochodu,  

- 1 na pomoc  w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.  

W zakresie likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym  

- 6 osób otrzymało dofinansowanie na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego. 

W zakresie likwidacji barier w poruszaniu się: 

- 2 osoby otrzymały dofinansowanie na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

- 1 osoba otrzymała dofinansowanie na pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne . 

W zakresie utrzymania aktywności zawodowej, 2 osoby otrzymały dofinansowanie poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Ponadto, 50 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie ramach Modułu II- pomoc                      

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
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 Dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

Dofinasowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowane było 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinasowaniem w 

tym zakresie objęto 14 osób z niepełnosprawnością.  

 Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji. 

Z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych skorzystały 

w 2018 roku osoby indywidualne oraz podopieczni instytucji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objęto 67 osób.    

 Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych                                    

i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.   

Wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego dotyczyły pomocy finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dzięki temu, mieszkańcy powiatu zaopatrzeni zostali w wyroby medyczne 

służące do leczenia i rehabilitacji oraz sprzęt wspomagający ich samodzielne funkcjonowanie (np. 

wózki inwalidzkie, przystawki do wózka inwalidzkiego elektryczna, cewniki, pieluchomajtki, 

materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, ortezy, obuwie ortopedyczne, balkoniki, protezy 

nogi, rowerki stacjonarne, łóżka rehabilitacyjne, maty masujące, nieinwazyjny system 

monitorowania glikemii).  

 Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowych              

i rekreacyjnych oraz promocja ich twórczości poprzez organizowanie wystaw i prezentację 

dzieł. 

W 2018 roku w powiecie pułtuskim zorganizowano na rzecz osób niepełnosprawnych spotkania 

integracyjne min. ,,Biesiada pod Chmurką” w DPS w Pułtusku, Dzień Rodziny w ŚDS w Pułtusku 

i w DPS w Ołdakach, Kabaretowe Obryckie Spotkanie Artystyczne „KOSA”, Biesiadę 

Artystyczną w DPS w Ołdakach, XIX Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób 

Niepełnosprawnych, Wystawę Twórczości Osób Niepełnosprawnych promującą twórczość osób 

niepełnosprawnych. 

 Finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu pułtuskiego w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej 

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy powiatem pułtuskim, a powiatem nowodworskim 

dofinansowano koszty uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu pułtuskiego w WTZ przy 

Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego JAN-POL w Starych Pieścirogach. Z budżetu powiatu 

przekazano 9 220,20 zł. Z terapii w warsztatach skorzystało 5 osób. 

W grudniu 2018 roku zostało podpisane porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie WTZ na terenie powiatu pułtuskiego od 2019 roku. 

 Pokonywanie barier transportowych dla osób niepełnosprawnych 

W 2018 roku Powiat Pułtuski przystąpił do kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”. W ramach programu dokonano zakupu czterech samochodów typu 

mikrobus przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach 

inwalidzkich. Projekty te, dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, w Ołdakach, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz Domu Pomocy Społecznej w 

Pułtusku. 

2. Zapewnienie sprawnie działającego systemu informacyjnego dotyczącego możliwości wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych 

1. Stworzenie informatora dla osób niepełnosprawnych 

Na rzecz osób niepełnosprawnych zostały stworzone informatory, m. in przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną pod nazwą ,,Informator dla rodziców i opiekunów dzieci od 0 do 7 

r. zagrożonych niepełnosprawnością” 

 Dostosowanie stron internetowych jednostek pomocy społecznej do rodzaju schorzeń osób 

niepełnosprawnych. 

Dwie jednostki powiatu pułtuskiego tj. Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku dostosowały strony internetowe do potrzeb osób 

 z niepełnosprawnością. 

3 . Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
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 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych 

W 2018 roku na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono 130 582,00 złotych.                          

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu 

pozakonkursowego ,,Już dziś pracujemy na lepsze jutro” finansowanego ze środków EFS,                       

niepełnosprawni uczestnicy projektu wzięli udział w kursach podnoszących umiejętności 

zawodowe, uzyskując kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i certyfikatem oraz 

zatrudnienie. 

 Organizowanie targów pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz pracodawców 

W 2018 roku odbyły się targi pracy zaangażowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku dla 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz pracodawców. 

 

Powiatowy Program rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskiem 

 na lata 2018-2020. 

(Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27.03.2018r.) 

 

Podstawa prawną opracowania i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej są założenia programowe art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym Programu jest objecie wsparciem, opieką i 

wychowaniem dzieci z powiatu pułtuskiego pozbawionych opieki rodziców w formie pieczy 

zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zostało wyznaczone, na 

mocy zarządzenia Nr 73/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 października 2011r., do pełnienia 

funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej..  

W roku 2018- według stanu na 31 grudnia – w powiecie pułtuskim funkcjonowało 48 rodzin 

zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka. Na terenie powiatu pułtuskiego nie funkcjonują 

instytucjonalne formy pieczy zastępczej.  

PCPR, realizując zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przeprowadziło w roku 2018 

szkolenie w oparciu o Program „Szansa w rodzinie” zatwierdzony decyzja Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej dla 8 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz uzupełniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

Rodzinom, mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dzieciom z tych rodzin 

udzielana była pomoc, w formie: 

-  poradnictwa rodzinnego, 

- terapii rodzinnej, rozumianej jako działania psychologiczne i pedagogiczne mające na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, pracy socjalnej. 

Z  poradnictwa specjalistycznego w PCPR w 2018r. skorzystały 104 osoby.  

W ramach programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. ,,Pogodne lato” -  41 dzieci 

i młodzieży z terenu powiatu pułtuskiego wypoczywało na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. na 

obozie wypoczynkowym w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin, woj. mazowieckie. 

Organizatorem obozu była Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego, 

natomiast PCPR jako koordynator wypoczynku zapewniał uczestników przy współudziale 

ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. Podejmowane przez PCPR działania na 

rzecz dziecka i rodziny promują rodzicielstwo zastępcze  w powiecie pułtuskim. 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018r. zostało przyjęte 

przez Radę Powiatu na Sesji w  dniu 24 kwietnia 2019r.  
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Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na 

lata 2016 – 2020 
(Uchwała Nr XIV/80/2016 z Rady Powiatu w Pułtusku dnia 29.01.2016r.) 

 

Cele działań i efekty realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim odnoszą się do obszarów: 

profilaktyka, edukacja,  interwencja, wspieranie.  

Odbiorcami programu są:  

1. ofiary przemocy w rodzinie – dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy w związkach 

nieformalnych, osoby niepełnosprawne, osoby starsze; 

2. sprawcy przemocy w rodzinie; 

3. świadkowie przemocy; 

4. przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 

Ocena realizacji poszczególnych działań programu jest dokonywana corocznie poprzez 

monitoring we współpracy ze wszystkimi jednostkami na terenie powiatu pułtuskiego, które w 

ramach swoich działań zajmują się ochroną, czy też wspieraniem rodziny i jej członków. 

Zgodnie z harmonogramem Programu w roku 2018 realizowano m. in. następujące działania:  

1. organizowano i prowadzono pomoc indywidualną dla ofiar przemocy (Gminne Zespoły 

Interdyscyplinarne do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminne Punkty 

Konsultacyjno- Informacyjne, Gminne Komisje Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Poradnie Uzależnień oraz poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie); 

2. opracowano informatory dot. możliwości i form pomocy w sytuacjach przemocy domowej 

oraz o instytucjach świadczących pomoc rodzinie w kryzysie; 

3. we wszystkich gminach powiatu pułtuskiego funkcjonują przy ośrodkach pomocy 

społecznej Punkty Konsultacyjno – Informacyjne (porady prawne, psychologiczne, 

terapeutyczne, praca socjalna); 

4. udział w kampaniach ogólnopolskich oraz organizowanie kampanii na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ulotki, broszury, informatory, szkolenia, 

spotkania, akcje); 

5. współpraca pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę i rozwiazywanie 

problemów przemocy (Sąd, Policja, PCPR, OPS, GKRPA, Oświata oraz media); 

6. doskonalenie i szkolenie kadr zawodowych pracujących na rzecz rodzin będących                  

w kryzysie; 

7. stosowanie procedury „Niebieska karta” (przemoc w rodzinie stosowało 93 mężczyzn, z 

czego 62 było pod wpływem alkoholu, 4 kobiet) 

8. wspieranie i rozwój świetlic środowiskowych dla dzieci z terenu powiatu ( 3 świetlice) 

Realizacja Programu stanowi wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w 

rodzinie, przyczynia się  do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia 

zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk m.in. agresji i patologii, a przede 

wszystkim poprawy funkcjonowania zagrożonych rodzin w powiecie pułtuskim. 

 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim 

na lata 2017-2020" 

(Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19.06.2017r.) 

 

Powiat Pułtuski realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022. Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego powołany został zespół ds. 

opracowania i ewaluowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego   w Powiecie 

Pułtuskim na lata 2017-2020.  Celem głównym programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, prowadzenie działań na rzecz 

zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób  z zaburzeniami psychicznymi oraz 
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monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach programu. W realizację 

programu zaangażowane są powiatowe jednostki służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty oraz 

policji i urzędu pracy. Każda  z nich realizuje zadania wynikające z założeń programu w ramach 

swoich kompetencji  i zadań statutowych, skoncentrowane na:  

1. w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb: 

 upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 

 upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

 aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy; 

 udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom  i nauczycielom; 

2. w zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób  

z zaburzeniami psychicznymi: 

 opracowanie ogólnych zasad postępowania  dotyczących przedstawiania wizerunku osób  

z zaburzeniami psychicznymi w mediach; 

 prowadzenie działań promocyjno- informacyjnych dotyczących konieczności 

respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3. w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach 

Programu: gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące 

realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w 

Programie. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Pułtuskim za 2018r. zostało przyjęte na sesji Rady Powiatu w dn. 24 kwietnia 2019r.  

 

Rządowy Program Wspierania Rodzin „ZA ŻYCIEM” 
 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  pełni rolę instytucji wskazanej do pełnienia 

funkcji ośrodka diagnostyczno- konsultacyjno – opiekuńczego w Powiecie Pułtuskim i realizuje 

rządowy program wspierania rodzin „Za życiem”. W ramach tejże działalności prowadzi: 

 wielospecjalistyczną terapię małego dziecka – średnio dla 30 dzieci jednocześnie, 

 działalność informacyjno- konsultacyjną dla rodziców i opiekunów, w tym wydano i 

rozdystrybuowano „Poradnik - Informator dla Rodziców i Opiekunów dzieci w wieku 0- 

7 lat z zaburzeniami rozwojowymi” 

 zatrudnia lekarzy: neurologa i psychiatrę dziecięcego celem zwiększenia dostępu małych 

klientów do specjalistycznej opieki medycznej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów Poradnia sukcesywnie doposaża bazę 

diagnostyczno- terapeutyczną: dysponuje profesjonalnym sprzętem i pomocami, salami 

diagnostyczno - terapeutycznymi, salami do EEG Biofeedback,  Integracji Sensorycznej  i 

rehabilitacji, Salą Doświadczania Świata.  

 

Program współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018  

(Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.10.2017r.) 

 

Program Współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez 

organ administracji publicznej, wobec sektora pozarządowego. 

Program Współpracy na rok 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu w Pułtusku Uchwałą  Nr 

XXXIV/ 208/ 2017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu 

Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018.  

Zgodnie z przepisami art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 

dnia 24 kwietnia 2003r. (jt. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ) Program Współpracy poddany został 
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konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w dniach 12-24 października 2017r. 

Raport z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do Programu Współpracy.  

Celem Programu jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie 

Pułtuskim. Jego realizacja powinna służyć wzrostowi poziomu aktywności obywatelskiej 

mieszkańców powiatu oraz tworzeniu solidarnego społeczeństwa organizującego się w realizację 

wspólnie określonych celów opartych o wspólne wartości.  

Rada Powiatu w Pułtusku uchwalając Program Współpracy na 2018r. uznała, że w tym właśnie 

roku będą traktowane priorytetowo następujące działania: 

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci               

i młodzieży; 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin; 

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej; 

5. promocja kultury, folkloru ziemi pułtuskiej; 

6. promocja i organizacja wolontariatu. 

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć Powiat Pułtuski na realizację zadań w ramach Programu 

Współpracy wynosiła 20. 000zł.  

W oparciu o Program Współpracy na 2018 rok, Zarząd Powiatu ogłosił konkurs  pn. „Promocja 

kultury, folkloru ziemi pułtuskiej”.  

Konkurs wygrało Stowarzyszenie Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna, 

 które  przedstawiło bogatą ofertę w zakresie promocji i upowszechniania dziedzictwa 

kulturowego Puszczy Białej. W ramach projektu Stowarzyszenie prezentowało folklor, zwyczaje, 

potrawy regionalne, rękodzieło ludowe Puszczy Białej podczas dwóch uroczystości 

organizowanych przez Powiat Pułtuski.  

Stoiska kulinarne serwujące regionalne potrawy, pokazy: haftu kurpiowskiego  i wycinanek oraz 

pokaz przedmiotów użytkowych cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu 

pułtuskiego.Na powyższy cel Powiat Pułtuski przeznaczył 10.000zł.  

Sprawozdanie z Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

zostanie przedstawione Radzie Powiatu na sesji w dniu 5 czerwca 2019r.  

 


